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Niskie koszty całkowite
 + wysoki poziom bezpieczeństwa 
 + pełne wykorzystanie pojazdu

Ekonomiczność jest sumą wielu detali.

www.mercedes-benz.com/roadefficiency



www.akumulatorybosch.pl

Akumulatory Bosch TE EFB do pojazdów użytkowych. W technologii EFB 
płyty dodatnie akumulatora są pokryte warstwą poliestru, co zwiększa 
stabilność masy czynnej. Dzięki temu akumulatory Bosch TE EFB zachowują 
pełną sprawność nawet przy silnych wstrząsach. W porównaniu z  akumu-
latorami konwencjonalnymi, akumulatory te zapewniają wyższą odporność 
na pracę cykliczną. Akumulatory Bosch – to dobry interes!

Ciężki sprzęt – lżejsza praca!
Akumulatory Bosch  
do pojazdów użytkowych



Automatyzacja postępuje. Dzisiaj, gdy autonomiczne pojazdy są już na wyciągnięcie ręki, 

umiejętności kierowcy schodzą na plan dalszy. Rosną natomiast wymagania co do mechani-

ków. Pomału w niepamięć odchodzą warsztaty, które za pomocą prostych narzędzi i dobrego 

nosa, potrafiły naprawić każdy samochód. Dzisiaj naszpikowane elektronicznymi systemami 

pojazdy wymagają komputera i diagnosty. Kierowca natomiast ma za zadanie mieć przy 

sobie sprawny telefon, którym będzie mógł w razie awarii wezwać pomoc. Choć nawet to 

już przestaje być obowiązkowe. Wystarczy wcisnąć odpowiedni guzik na tablicy rozdzielczej, 

żeby pobliski warsztat dowiedział się, że jest problem. Dzięki zdalnej diagnostyce serwis 

przed wyjazdem w teren już wie, co się popsuło i jak to naprawić. Teoretycznie. 

Nie każdemu taki obraz odpowiada. Zakochani w prostych rozwiązaniach, czyli ci, którzy 

lubią brać sprawy w swoje ręce i zgodnie z zasadą „umiesz liczyć, licz na siebie”, wolą zakasać 

rękawy i postawić „na koła” auto, które jest niezbędne do pracy tu i teraz, wolą reanimować 

stare konstrukcje niż inwestować w nowe, uzależnione od fachmanów w białych ręka-

wiczkach. I nie chodzi tu 

o pieniądze, ale żeby auto 

miało prostą budowę, która 

sprawdzi się w trudnych 

warunkach i nie zawiedzie. 

W takim podejściu jest być 

może pewna doza konser-

watyzmu, ale ze sporą porcją 

znajomości życia i warun-

ków działania. A te wbrew 

zamiarom technokratów 

trudno się czasem poddają 

kształtowaniu ludzką ręką. 

Nie przypadkiem rozwój 

elektroniki w motoryzacji 

zawdzięczamy wojsku. 

To właśnie ono było jednym 

z pierwszych użytkowników 

elektroniki w pojazdach 

i poniosło znaczną część wydatków, jakie pochłonęło ulepszanie takich rozwiązań. Elektro-

nika jest bardzo wrażliwa na czynniki zewnętrzne, w związku z tym miała bardzo wysoką 

awaryjność. Tylko państwowa instytucja mogła w tak ogromnym stopniu partycypować 

w kosztach realizacji pomysłów, które mogły przynieść efekt dopiero w odległej przyszłości. 

Elektronika i nieprzewidywalne środowisko nie pasują do siebie.

Czasami więc, mimo postępu, są takie miejsca, branże, gdzie brak elektronicznych systemów 

sprzyja efektywności, natomiast ich nadmiar zagraża, gdy liczy się czas, a warunki pracy są 

trudne. Wówczas narzucająca swoje rozwiązania wysoka technologia może okazać się niewy-

godna, a nawet irytująca. I prym nad nią bierze stara, sprawdzona mechanika. 

Automatyzacja wspiera mnóstwo działań, ale nie ma nic za darmo. Jest wymagająca, a jedno-

cześnie sprawia, że człowiek przestaje ćwiczyć… myślenie. ▐

Katarzyna Dziewicka
k.dziewicka@truck-van.pl
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O statnimi laty konkurencja mocno na-

ciska. Po nowym, przełomowym Ac-

trosie pokazało się nie mniej przeło-

mowe Volvo FH i cała gama Renault Trucks, 

a w tym roku „najlepsza od 125 lat” Scania. 

Holendrzy nie zasypiają gruszek w popiele, 

ale zmiany, które systematycznie wprowa-

dzają w serii XF, są na ogół mniej widowi-

skowe. Obejmują przede wszystkim układ 

napędowy. Może i słusznie, gdyż kabina naj-

cięższych DAF-ów od lat należy do najwięk-

szych na rynku, a poziom jej wykończenia 

jest więcej niż zadowalający. 

Przestrzeń wszędzie

Podwozie XF 460 FAR 6×2 Low 

Deck z ostatnią osią wleczoną na po-

jedynczym ogumieniu oraz kabiną 

Super Space Cab jest przeznaczone 

do tworzenia zestawów objętościo-

wych (kubaturowych) wykorzysty-

wanych w  dalekim transporcie. Ten 

egzemplarz ma zabudowę kurtynową 

i  przyczepę fi rmy Wesob o  łącznej objęto-

ści przestrzeni ładunkowej 120 m3. Mieści 

38 europalet. Wyposażony jest w  przesu-

wany i  unoszony dach, usprawniający za-

ładunek oraz składany pomost łączący obie 

części zestawu. Dzięki tym rozwiązaniom 

Dobre,Dobre, bo lepsze bo lepsze
Każdy kto ćwiczył cokolwiek lub uczył się obcego języka, zna wagę małych Każdy kto ćwiczył cokolwiek lub uczył się obcego języka, zna wagę małych 
udoskonaleń. Konstruktorzy DAF-a również ją znają.udoskonaleń. Konstruktorzy DAF-a również ją znają.

DAF XF 460 FAR 6×2 Low Deck

Dmc (t) ............................................................................... 24
Masa własna podwozia (t) ..............................................9,84
Rozstaw osi (mm) ..........................................................5050
Norma emisji spalin .................................................... Euro 6
Typ silnika ...................................................... Paccar MX-13
Liczba i układ cylindrów .................................................... R6
Pojemność (dm3) ............................................................12,9
Maks. moc (KM/kW/obr/min) .................462/340/1425÷1750
Maks. moment obr. (Nm/obr/min) ...............2300/1000÷1425
Skrzynia biegów ...........12-biegowa AS Tronic 12AS2330 DD
Przełożenie przekładni głównej ......................................2,38
Przeglądy ........................................................ co 90 000 km
Gwarancja .................... Warranty Plus, 1 rok na cały pojazd 
  ........................... (z wyjątkiem części eksploatacyjnych), 
  ....................w drugim i trzecim roku na układ napędowy
   ........................ do 500 tys. km i 1 rok na naprawę awarii

www.truck-van.pl
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użytkownik może w  pełni wykorzystywać 

duży potencjał pojazdu. 

Wobec rozmiarów zabudowy, zwłaszcza jej 

wysokości największa w gamie DAF-a kabina 

Super Space Cab jest w  dwójnasób dobrym 

wyborem. Kierowca zyskuje bardzo komforto-

we miejsca pracy, a sama kabina płynnie łączy 

się z zabudową i poprawia własności aerody-

namiczne zestawu. Podczas ostatniej moder-

nizacji w 2013 r. zyskała nowy, bardziej opły-

wowy przód, który nader skutecznie maskuje 

pudełkowaty kształt kabiny. Obecnie w  mo-

dzie są bardziej obłe i urozmaicone formy, ale 

DAF broni się zaletami praktycznymi. Mimo 

upływu lat, kierowcy wciąż wysoko oceniają 

dużą i wygodną kabinę serii XF i niektórzy nie 

wyobrażają sobie jazdy inną ciężarówką. 

DAF widoczny na zdjęciach miał dwie le-

żanki. Dostęp do górnej ułatwiała składana 

drabinka, a spokojny sen zapewniał DAF Ni-

ght Lock – solidna sztaba do blokowania drzwi 

kabiny. Schowkami bez większych trudności 

mogą podzielić się dwie osoby, a jadąc w po-

jedynkę, można poczuć się nieomal jak we 

własnym pokoju. Na podłodze jest niewysoki 

tunel silnika, dzięki któremu łatwiej jest sięgać 

do wyżej położonych skrytek. W najwyższym 

punkcie kabina mierzy wewnątrz 225 cm, co 

nawet wobec najnowszej konkurencji jest 

znakomitym wynikiem. Zarazem do środka 

prowadzą tylko 3 stopnie (czwarty to podło-

ga), przez co DAF jest „bardziej przystępny” 

niż czołowe modele innych marek z kabinami 

o płaskiej podłodze, gdzie trzeba pokonać je-

den stopień więcej. 

Wygładzone, oszczędzone

Podobnie przyjaźnie prezentuje się wobec 

nowatorskich „pereł dizajnu” tablica roz-

dzielcza DAF-a. Ma zwarte wymiary i  nie 

obezwładnia nadmiarem bodźców. Wszyst-

ko, co ważne jest na wierzchu, a za pomocą 

wygodnego pokrętła do obsługi menu na 

ekranie pośrodku wskaźników, kierowca 

z łatwością zyskuje dostęp do szczegółowych 

danych, które go interesują. Równie prak-

tyczna jest stosunkowo mała, obła konsola 

środkowa. Przełączniki i pokrętła można ob-

sługiwać intuicyjnie, a ich rozmiar pasuje do 

męskiej dłoni, nawet zmęczonej czy działają-

cej w pośpiechu. 

Sterowanie układem napędowym jest 

wzorcowe. Okrągłe pokrętło przełącza tryby 

zautomatyzowanej skrzyni biegów, a  dźwi-

gienka pod kierownicą służy do ręcznej 

zmiany przełożeń i steruje zwalniaczem. Poza 

hamulcem wydechowym, DAF proponuje 

silnikowy MX oraz intarder ZF. Zautomaty-

zowana skrzynka AS Tronic ma funkcję Eco-

-roll, która odłącza napęd, gdy jest to uzasad-

nione dążeniem do obniżenia spalania. Silnik 

serii Paccar MX jest nowoczesną, wydajną 

jednostką z blokiem i jednoczęściową głowi-

cą z żeliwa z grafi tem (CGI), 4 zaworami na 

cylinder i szyną common rail zasilającą wtry-

skiwacze szerokokątne ATe, dostarczające pa-

liwo pod ciśnieniem maksymalnie 2500 bar. 

Osiągi podnosi turbosprężarka o  zmiennej 

geometrii VTG. Do oczyszczania spalin wy-

korzystywana jest recyrkulacja (EGR), kata-

lizator SCR oraz aktywny fi ltr cząstek stałych. 

Konstruktorzy zastosowali kilka rozwią-

zań, które mają na celu urwanie co nieco ze 

zużycia paliwa. Przykładowo miska olejowa 

jest wykonana z lekkiego kompozytu, pompa 

oleju ma mały współczynnik tarcia, a  sprę-

żarka powietrza inteligentny system stero-

wania doprowadzeniem powietrza (SAC). 

Mokre tuleje cylindrowe z  pierścieniami 

przeciwdziałającymi wytarciu oraz chłodzo-

ne olejem tłoki z trzema pierścieniami sprzy-

jają stosowaniu oleju silnikowego o  niskiej 

lepkości i  przyczyniają się do zmniejszenia 

oporów wewnętrznych jednostki napędowej, 

co przekłada się na mniejsze zużycia paliwa. 

Nie trzeba wiedzieć tego wszystkiego, aby 

cieszyć się z komfortowej jazdy, która w dłuż-

szej perspektywie może okazać się również 

niedroga. W kabinie DAF-a panuje uderzają-

cy spokój. Silnik pracuje cicho, a na postoju 

automatycznie wyłącza się po 5 minutach, co 

służy oszczędzaniu oleju napędowego, a przy 

okazji uszu osób będących w pobliżu. 

Na wszelki wypadek

Zabudowa Wesob jest wykonana uważnie. 

Jej rama, a także podwozie przyczepy zrobione 

są z profi li stalowych ocynkowanych ogniowo. 

Antypoślizgowa podłoga ze sklejki wodood-

pornej jest przystosowana dla wózków widło-

wych o nacisku na oś dochodzącym do 5460 kg.

Bezpieczne umocowanie ładunku ułatwia 

system Safety Lock. Aluminiowy podest mię-

dzy przyczepą, a zabudową na ciężarówce ma 

nośność 4 t. W wyposażeniu znalazły się dwie 

skrzynki narzędziowe, umieszczone po obu 

stronach przyczepy między osiami oraz para 

kół zapasowych. Opcjonalnie Wesob propo-

nuje odporny na uszkodzenia mechaniczne 

stalowy dach zabudowy z  opcją unoszenia 

(także jednostronnego). Przystosowuje rów-

nież przyczepę lub zabudowę na samochodzie 

do przewozu podręcznego wózka widłowego. 

Zabudowa i przyczepa Wecon zostały w tym samochodzie przygotowane z myślą o mak-
symalnej wielkości ładowni i uzupełnione o akcesoria, które pozwalają kierowcy 
w dużej mierze radzić sobie samemu, np. dwa koła zapasowe i dwie skrzynki na narzędzia. 

Spokojny sen? Na górną leżankę prowadzi drabinka 
i nie trzeba się zrywać na każdy hałas, 
gdyż drzwi zabezpiecza mocny, nocny zamek. 

Nieduża, uporządkowana i zgrabna tablica wskaźni-
ków odbiega od najnowszych trendów stylem, 
ale jest niesłychanie wygodna i prosta w obsłudze. 

W wersji zamontowanej na testowym DAF-ie

zabudowa łączy niską masę własną z  walo-

rami praktycznymi. Stąd np. dwa koła zapa-

sowe, uniezależniające kierowcę od serwisu. 

Jest bardzo dobrze zgrana z  ciężarówką, któ-

ra w  ten sam sposób godzi nowoczesne roz-

wiązania z  rzeczowym podejściem do pracy 

w transporcie długodystansowym. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij
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Duże zarówno w sensie masy ładunku, 

jak i  objętości ładowni. Zestaw ma 

ładowność 16,7 t (9,37 t ciężarówka 

+ 7,3 przyczepa) przy całkowitej objętości 

114,4 m3 (55,7 + 58,7). Imponuje zawłaszcza 

ten drugi wymiar, który niewiele odbiega od 

120 m3 uznawanych za standard wśród cięż-

kich, długodystansowych ze-

stawów z  przyczepami. Iveco 

z zabudową i przyczepą Wiel-

tonu jest niewiele mniejsze, za 

to znacznie lżejsze i ma o dwie 

osie mniej. Doskonale nadaje 

się do przewozu ładunków ob-

jętościowych, których udział 

w  przewozach raczej rośnie 

niż maleje. 

Zagęszczenie

Eurocargo zdobyło tytuł 

„Truck of the Year 2016”. Przy-

znano go temu modelowi już 

po raz drugi. Za pierwszym 

razem otrzymał go w  1992 r., 

gdy zadebiutowała pierwsza 

generacja. Iveco dokonało od tego czasu du-

żego postępu, poganiane podobnie jak kon-

kurenci zaostrzającymi się normami emisji 

spalin. Zachowało jednak cechy, które są 

pożądane w  lżejszych segmentach rynku. 

Konstruktorzy postawili na prostotę obsługi 

i zalety praktyczne. Dodając do tego wydaj-

ne źródło napędu otrzymujemy ciężarówkę, 

która „żadnej pracy się nie boi”. Także jazdy 

na długich dystansach. 

Długa i podwyższona dwuosobowa kabi-

na typu MLL z dwoma (!) leżankami jest na 

pierwszy rzut oka obszerna. Zapewnia wy-

soki komfort jazdy, na co ma wpływ kilka 

czynników. W pierwszym rzędzie zawiesze-

nie: z przodu mechaniczne, z tyłu pneuma-

tyczne na 4 miechach z systemem ECAS, au-

tomatycznie utrzymującym stałą wysokość 

w  trakcie jazdy. Dobrze tłumi nierówności 

i  wraz z  precyzyjnym układem kierowni-

czym trzyma Iveco w  ryzach. Stabilizująco 

wpływa długi rozstaw osi ciężarówki oraz 

holowana przez nią przyczepa. Sześciocy-

lindrowy diesel odznacza się spokojną pra-

cą, co wynika z  jego konstrukcji i  sposobu 

w jaki współdziała z nim zautomatyzowana 

skrzynia biegów ZF Eurotronic. Dąży ona 

do utrzymywania jednostki napędowej 

w  ekonomicznym zakresie obrotów, który 

pokrywa się ze „strefą ciszy”. Fotel kierowcy 

i kierownica mają szeroki zakres regulacji. 

O  ile jazda jest przyjemna i  przebiega 

bez zakłóceń, to przygotowując się do niej 

i odpoczywając po pracy, należy liczyć się 

z  ograniczeniami wynikającymi z  wielko-

ści kabiny. Projektantom udało się wygo-

spodarować duże schowki pod dolną le-

żanką oraz pojemną półkę na tylnej ścianie 

nad górnym materacem. Mniejsze rzeczy 

można rozlokować w  zaskakująco dużych 

schowkach nad przednią szybą. Nie brak 

miejsc na drobiazgi: telefon, ładowarkę, 

kubek z  kawą czy paczkę miętówek. Nie-

mniej poruszając się po kabinie, należy 

zważać na dość wysoki tunel środkowy 

z  konsolą zawierającą dźwignię hamulca 

ręcznego. Pomocna jest krawędź górnej 

leżanki, o którą można się złapać. Obie le-

żanki są raczej wąskie, a  jeśli dwie osoby 

używają ich do spania jednocześnie, dolna 

jest dość klaustrofobiczna. 

Mimo to, jak na klasę tonażu, Eurocar-

go dobrze wywiązuje się z  roli ciężarów-

ki długodystansowej. Ma przy tym zalety, 

wynikające z  dystrybucyjnego rodowodu 

kabiny: do wnętrza prowadzą tylko dwa, ni-

skie stopnie, a sama szoferka jest stosunko-

wo wąska i lekka, co korzystnie wpływa na 

niskie zużycie paliwa. W  ramach ostatniej 

modernizacji zmodyfi kowano jej kształt, 

aby obniżyć opór powietrza. „Nasz” zestaw 

był ponadto wyposażony w  komplet osłon 

aerodynamicznych dopasowanych do zabu-

dowy. 

Warto podkreślić ład panujący na tablicy 

wskaźników oraz dobrą widoczność, także 

będącą poniekąd „wrodzoną” cechą pojaz-

Iveco Eurocargo 180E32P

Dmc (t) ............................................................................... 18
Masa własna podwozia (t) ................................................... 6
Masa zabudowy (t) ........................................................... 2,6
Dmc przyczepy (t) ............................................................. 11
Masa własna przyczepy (t) ............................................... 3,7
Rozstaw osi (mm) ..........................................................5670
Typ silnika ................................................................Tector 7
Liczba i układ cylindrów .................................................... R6
Pojemność (dm3) .............................................................. 6,7
Maks. moc (KM/kW/obr/min) ...........................320/235/2500
Maks. moment obr. (Nm/obr/min) ...............1100/1250÷1900
Skrzynia biegów ..................... zautomatyzowana Eurotronic 
  ................................................... 12AS1210, 12-biegowa
Przełożenie przekładni głównej ...................................4,56:1
Przeglądy ................................ wymiana oleju co 80 000 km

NiewyczuwalnaNiewyczuwalna masa masa
Iveco Eurocargo jako zestaw długodystansowy ma najlepsze 
cechy zwinnej ciężarówki dystrybucyjnej wzbogacone o duże 
możliwości transportowe. 

Czytelna i nieskomplikowana tablica rozdzielacza 
nie męczy. Materiał, z którego ją wykonano 
można łatwo utrzymać w czystości. 
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dów dystrybucyjnych, a  zwiększającą bez-

pieczeństwo w długich trasach. 

Nie lubi wydatków

Zestaw napędzany najmocniejszym sil-

nikiem stosowanym w  gamie Eurocargo 

nie miał problemów z  utrzymywaniem 

wysokiej prędkości przeciętnej. W  roz-

pędzaniu pomagało „mocne” przełożenie 

mostu napędowego 4,56. W  obecnej do-

bie może wydawać się nieekonomiczne, 

zwłaszcza w pojeździe przeznaczonym do 

jednostajnej jazdy z dużą prędkością. Lecz 

równoważy je skrzynia biegów o rozpięto-

ści 10,37-0,81. „Dwunastka” pozwala je-

chać oszczędnie i  utrzymywać relatywnie 

niskie obroty przy prędkościach autostra-

dowych. 

Silnik to nowoczesna konstrukcja wypo-

sażona w  układ zasilania z  bezpośrednim 

wtryskiem i szyną common rail. Iveco pod-

kreśla, że do oczyszczania spalin wykorzy-

stuje głównie wydajny katalizator Hi-SCR, 

wspomagany przez pasywny fi ltr cząstek 

stałych. Tego typu fi ltr wystarcza, gdyż sa-

dze są skutecznie eliminowane już w  pro-

cesie spalania. Przebiega ono w  wyższej 

temperaturze niż w silnikach z recyrkulacją 

spalin (EGR), „studzącą atmosferę” w cylin-

drze celem obniżenia ilości tlenków azotu. 

Sterowanie silnika Tector 7 jest ukierunko-

wane na wysokie osiągi przy niskim zużyciu 

paliwa. Tlenkami azotu zajmuje się Hi-SCR. 

Jazda jest sprawna, przyjemna, a  przy tym 

niedroga. Nie tylko za sprawą niskiego spa-

lania, ale prostoty obsługi serwisowej wyni-

kającej z braku EGR. Ponadto pasywny fi ltr 

nie musi być od czasu do czasu wypalany 

dawką oleju napędowego, aby usunąć nad-

miar osadów i  nie potrzebuje wymuszonej 

regeneracji. 

Oszczędzaniu sprzyja ogumienie z gamy 

Michelin Energy, światła dzienne z  diod 

LED oraz lekka zabudowa, wykonana przy 

użyciu profi li aluminiowych. 

Każdy centymetr

Podobnie jak kabina, która wiele może 

pomieścić mimo kompaktowych wymia-

rów, skonstruowana jest zabudowa Wiel-

tonu. Nadwozie i  przyczepa z  rodziny M2 

w  wariancie kurtynowym z  przesuwanymi 

kłonicami, dają znakomity dostęp do wnę-

trza z trzech stron, co przyspiesza załadunek 

i rozładunek. Przyczepa widoczna na zdję-

ciach zawdzięcza wyjątkowo dużą objętość 

wnętrza obniżeniu podłogi względem za-

budowy na ciężarówce. Mierzy wewnątrz 

nieco ponad 3 m wysokości, a  załadunek 

ułatwia przesuwany oraz podnoszony hy-

draulicznie dach. Mimo różnicy poziomów 

przez cały zestaw można przejechać wóz-

kiem widłowym. Przyczepę z samochodem 

łączy rozkładany trap. Jego nachylenie moż-

na w  pewnym zakresie regulować, steru-

jąc wysokością tylnego zawieszenia cię-

żarówki. Unosi się ono i  obniża w  zakre-

sie +120/–75 mm. Zabudowę wyposażono 

w  podłogę ze sklejki wodoodpornej i  sys-

tem mocowania ładunku Safety Lock. Nad-

wozia ciężarówki i  przyczepy mieszczą po 

19 europalet. Podwozie przyczepy jest wy-

konane ze stali o wysokiej wytrzymałości. 

Iveco Eurocargo z zabudową Wielton jest 

lekkim i ekonomicznym środkiem transpor-

tu, którego użyteczność na długich trasach 

zwiększają liczne systemy bezpieczeństwa, 

w  tym elektronicznie sterowane hamulce 

z  systemem stabilizacji toru jazdy obejmu-

jącym przyczepę, funkcja awaryjnego hamo-

wania przed przeszkodą oraz układ ostrze-

gający przez niezamierzonym opuszczeniem 

pasa ruchu. Hamulcom zasadniczym towa-

rzyszy  160-konny zwalniacz. Wraz z  kom-

fortem panującym w  kabinie, pomagają 

kierowcy bezpiecznie dostarczać ładunki na 

dowolnie długich trasach. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Kurtynowa zabudowa Wielton typu M2 daje bardzo dobry dostęp do wnętrza, co przyspiesza 
załadunek. Przyczepa mierzy wewnątrz pełne 3 m wysokości i można ją połączyć rozkładanym 
pomostem z zabudową na ciężarówce. 

System mocowania ładunku Safety Lock oraz akcesoria takie jak skrzynka narzędziowa 
podnoszą funkcjonalność zabudowy. 

Nad szybą są spore schowki. Wnętrze sprawia 
wrażenie obszernego, ale poruszanie się po nim 
utrudnia dość wysoki tunel silnika.

Dwie leżanki i półka nad nimi. 
Projektanci wykorzystali z pożytkiem 
każdy zakątek kabiny. 
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kopalne kiedyś się skończą. Wiemy o  tym 

od dekad. Zmieniają się prognozy, ale nie-

zmienny jest fakt, że zasoby się kurczą. 

Co w tej sytuacji?

Myślimy nie tylko o energii elektrycznej, 

także o paliwach alternatywnych. Jeśli w da-

nym miejscu istnieje tanie źródło czystej 

energii odnawialnej, dlaczego nie wykorzy-

stać go do produkcji paliw syntetycznych? 

Nie trzeba wznosić sieci dystrybucji energii 

elektrycznej, można używać tradycyjnych 

silników spalinowych, choć niekoniecznie 

na olej napędowy, a  efekt „well-to-wheel” 

Weel2Wheel – wynik ostateczny
Czy ciężarówki elektryczne to przyszłość? Czy oszczędzanie polega na rezygnowaniu 
czy dodawaniu? – o transporcie drogowym jutra mówi dr Frank Reintjes, dyrektor globalnego 
rozwoju układów napędowych i produkcji Daimler Trucks.

transportu na środowisko w  ujęciu global-

nym, musimy wziąć pod uwagę odnawialne 

źródła energii. 

Przeprowadziliśmy orientacyjną kalku-

lację, ile energii byłoby niezbędne, gdyby 

większość kierowców przesiadła się do po-

jazdów elektrycznych. Zastąpienie więk-

szość silników spalinowych elektryczny-

mi, wymagałoby olbrzymiej ilości energii. 

Koszty wzniesienia odpowiedniej liczby 

elektrowni oraz adekwatnej infrastruktury 

przesyłowej byłyby niewyobrażalne. Nie-

mniej politycy wielu, jeśli nie większości 

państw chcą iść w  tym kierunku. Paliwa 

Podczas targów IAA Mercedes zapre-

zentował elektryczną ciężarówkę. Po-

jazdy na prąd mają dobrą passę, ale 

czy starczy nam energii, aby je napę-

dzać?

To istotny punkt. W ocenie tej technolo-

gii musimy wziąć pod uwagę cały łańcuch 

wartości, tzn. „well-to-wheel” – „od odwier-

tu do koła”, a nie wyłącznie „od zbiornika” 

czy „od baterii do koła”. Dotyczy to również 

jednej z podstawowych zalet pojazdów elek-

trycznych, jaką jest brak spalin. Samochody 

elektryczne są w  obecnej dobie najczęściej 

„lokalnie zeroemisyjne”. Mówiąc o wpływie 
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byłby podobny jak w  pojazdach elektrycz-

nych lub lepszy. Oczywiście należałoby zbu-

dować infrastrukturę do produkcji energii, 

która posłużyłaby m.in. do wytwarzania pa-

liw, przykładowo z biomasy. 

Czy będą istnieć ciężarówki elektryczne, 

czy z silnikiem Diesla, czy też  jedne wyprą 

inne, czy będą funkcjonować równolegle 

– to zależy od wielu czynników, m.in. od 

polityki danego kraju czy zastosowania po-

jazdu. Inne rozwiązania będą najlepsze dla 

dystrybucji, inne dla budownictwa, a  jesz-

cze inne dla dalekiego transportu. W  logi-

styce jest dość przestrzeni, aby rozwijały się 

różne źródła napędu: elektryczny, którego 

przykłady prezentujemy na targach IAA, 

oraz spalinowy, ale na biopaliwa czy paliwa 

syntetyczne. Przyszłość jawi się jako skom-

plikowana łamigłówka, ale jesteśmy dobrze 

przygotowani. Mamy wiedzę i  bogate do-

świadczenie, jako koncern dostarczający 

gamę zróżnicowanych produktów, w  tym 

ciężarówki, autobusy i samochody osobowe. 

Nabywcy skazani są na eksperymento-

wanie?

Nie nazywałbym tych działań ekspery-

mentem. Nowatorskie rozwiązania będą 

dobierane do lokalnych potrzeb i  warun-

ków, z  uwzględnieniem dostępnych źródeł 

energii oraz obowiązujących przepisów. 

Z  różnych okolic przychodzą zapowiedzi 

zupełnego wycofania pojazdów spalino-

wych, przynajmniej z  centrów miast. Nie 

wiemy, jak sytuacja się potoczy. Sądzę, że 

tak jak dziś nie ma globalnych regulacji, tak 

i w przyszłości ich nie będzie. Każdy kraj bę-

dzie kształtował własną politykę. 

jest miejsce na udoskonalenia, szczegól-

nie jeśli potraktować silnik jako element 

systemu. Można lepiej wykorzystać jego 

własności, stosując odpowiedni układ prze-

niesienia napędu, w  tym skrzynię biegów 

i przełożenie mostu. Idąc dalej: podniesie-

niu wydajności służą systemy wspomagają-

ce jazdę, takie jak przewidujący tempomat. 

Optymalizacja bryły pojazdu pod kątem 

niskiego oporu powietrza to kolejny krok. 

Powinna obejmować nie tylko ciężarówkę, 

ale cały zestaw. Dalej jest organizacja logi-

styki i optymalizacja wykorzystania pojaz-

Stosunkowo łatwo można wyobrazić so-

bie „światową ciężarówkę” w  lekkim seg-

mencie, gdzie na całym globie wymagania 

są podobne. Wśród pojazdów średniej klasy 

oczekiwania nabywców ulegają zróżnico-

waniu, a  w  przypadku pojazdów ciężkich 

różnice między regionami czy państwami są 

jeszcze większe. 

Postępuje unifi kacja na poziomie kom-

ponentów. Poza układem napędowym 

obejmuje architekturę elektryczną i elektro-

niczną. Są to elementy bardzo drogie, wy-

magające długich prac rozwojowych, wie-

» Nie trzeba wznosić sieci dystrybucji energii elektrycznej, 
można używać tradycyjnych silników spalinowych, 

choć niekoniecznie na olej napędowy, 
a efekt „well-to-wheel” byłby podobny jak w pojazdach 

elektrycznych lub lepszy «

dów w  ramach wyznaczanych im zadań. 

Wciąż jest wiele sposobów wprowadzania 

ulepszeń. 

Zajmowaliśmy się tym już 20 lat temu. 

Czy spoglądając na pierwszego Actrosa 

z  1996 r., ciężarówkę przełomową, nie-

zwykle zaawansowaną, uwierzylibyśmy, że 

20 lat później zużycie paliwa spadnie śred-

nio o 25%? Natomiast emisja spalin nawet 

o 99%? Dokonaliśmy wielkiego postępu. 

Daimler, jako grupa, jest obecny nie-

mal na wszystkich kontynentach. Czy 

w  przyszłości pojawi się „światowa cię-

żarówka”? 

» Stosowanie silników gazowych sprzyja zmniejszeniu emisji
spalin, a LNG może przyspieszyć ich popularyzację «

A inicjatywy takie jak „Blue Corridor”, 

który promuje wykorzystywanie gazu 

ziemnego i  budowę ogólnoeuropej-

skiej infrastruktury do tankowania?

Stosowanie skroplonego gazu ziemnego 

(LNG) ma sens. Zbiornik kriogeniczny jest 

skomplikowany, ale zapewnia pojazdowi 

znacznie większy zasięg niż sprężony gaz 

(CNG). W  Europie nie ma odpowiedniej 

infrastruktury, ale w  USA już się pojawia 

i  transport korzystający z  gazu ma szansę 

szybko się tam rozpowszechnić. Tak samo 

w  Chinach, gdzie gaz jest łatwo dostępny 

i tani. Stosowanie silników gazowych sprzy-

ja zmniejszeniu emisji spalin, a LNG może 

przyspieszyć ich popularyzację. 

Co dalej z silnikami Diesla?

Fizyka wyznacza granice ich rozwoju 

i obecnie się do nich zbliżamy. Lecz wciąż 

Produkujemy „światowy układ napędo-

wy”, który znakomicie funkcjonuje w  róż-

nych miejscach i  zastosowaniach. Ale co do 

„światowej ciężarówki” jesteśmy sceptyczni. 

lorakich testów i starannego przygotowania 

produkcji. Na nich bazują systemy bezpie-

czeństwa, łączności, sterowania funkcjami 

pojazdu, w tym hamulcami – ujednolicenie 

w tej dziedzinie przynosi widoczny, korzyst-

ny efekt. 

Skoro mówimy o  nowych systemach, 

są wśród nich urządzenia pomagają-

ce jeździć oszczędniej. Czasem jednak 

zajmują miejsce i  zwiększają masę po-

jazdu, przykładem defl ektory czy dolne 

osłony boków naczepy. Tymczasem ni-

ska masa własna wprost przekłada się 

na niższe spalanie. 

Trzeba przeprowadzić rachunek zysków 

i strat i dążyć do optymalizacji. Niska masa 

ma istotne znaczenie w  niektórych typach 

pojazdów, np. cysternach czy betonomie-

szarkach. W  tradycyjnym transporcie 

długodystansowym jest raczej regułą niż 

wyjątkiem, że pojazdy nie są maksymalnie 

załadowane, czy mowa o  objętości ładow-

ni czy o  ładowności. Niska masa to jedno 

z kryteriów, ale w  szerszym kontekście nie 

» Trzeba przeprowadzić rachunek zysków i strat 
i dążyć do optymalizacji «

Chociażby z  powodu różnic prawnych mię-

dzy państwami. Dopuszczalna długość, masa 

całkowita czy naciski na osie są różne w róż-

nych krajach. W Stanach Zjednoczonych po-

wszechne są ciężarówki z kabiną za silnikiem. 

Wynika to nie tylko z upodobań tamtejszych 

nabywców, ale przede wszystkim przepisów, 

które zezwalają na ruch zestawów o większej 

długości niż w Europie. Ciężarówki „z nosem” 

mają kilka zalet. Są np. prostsze konstrukcyj-

nie niż pojazdy z kabiną nad silnikiem. 

jest najważniejsza. Przed dwoma laty stwo-

rzyliśmy wspólnie z jednym z producentów 

naczep zestaw udoskonalony aerodyna-

micznie. Z osłonami bocznymi i „ogonami” 

z tyłu. Efekt był jednoznaczny: 4÷5% niższe 

zużycie paliwa. Zawsze warto mieć na uwa-

dze wszystkie za i przeciw. 

Dziękuję za rozmowę. 

Michał Kij
Fot. Daimler
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Czy zmiany jakościowe zostały dostrze-

żone przez rynek? Klienci zaczęli się bar-

dziej interesować waszymi produktami?

Zainteresowanie naszymi produktami 

z roku na rok jest coraz większe. Nie ma jed-

nego czynnika, który przekłada się na wzrost 

sprzedaży czy poprawę rozpoznawalności 

marki. Na pewno skok technologiczny był 

bardzo istotny. Wielton pokazał, że nie tyl-

ko nie odstaje od konkurencji, ale konkuruje 

z  najlepszymi. Inwestycje w  automatyzację 

produkcji uwiarygodniały nas w  oczach 

świata zewnętrznego, pozwalały podnosić 

jakość naszych produktów i zdobywać coraz 

większy udział w rynku.

Jak w ciągu ostatnich 20 lat zmieniły się 

fi rmy transportowe, wasi klienci i  ich 

wymagania wobec waszych produktów?

W ciągu ostatnich 2–3 lat produkt stał się 

bardziej wyspecjalizowany. Na rynku zauwa-

żalny jest trend dopasowywania specyfi ki 

pojazdów do przewożenia dedykowanych ła-

dunków. Szczególnie dotyczy to dużych prze-

woźników. Jesteśmy bardzo blisko naszych 

klientów. Naszą dużą przewagą jest elastycz-

ność i  umiejętność dopasowania produktu 

do specyfi cznych wymagań klienta.

W  tym roku zaczęliście dynamicznie 

rosnąć. Ile w  tym zasługi dobrej ko-

niunktury w Polsce i w ogóle w Europie, 

ile – przejęcia włoskiego i  francuskiego 

producenta naczep, a  ile zmieniających 

się produktów?

W Polsce w pierwszym półroczy rynek na-

czep urósł o ponad 30%, my o kilka punktów 

procentowych powyżej rynku. Wzrosty odno-

towujemy również na rynkach zagranicznych. 

Dobra koniunktura trwa także na południu 

Europy. Statystyki sprzedażowe rosną rów-

nież dzięki francuskiej spółce Fruehauf. Pu-

blikując wyniki za pierwsze półrocze 2016 r.,

pokazaliśmy skonsolidowaną sprzedaż 

– 6627 szt., w tym Fruehauf – 2439 szt. 

Jak wygląda proces integracji przejętych 

przedsiębiorstw?

Organizacja całej grupy kapitałowej jest 

ważnym i strategicznym projektem. Jesteśmy 

fi rmą, która kiedyś działała lokalnie; mieli-

śmy jeden zakład i  opieraliśmy się na pracy 

sprzedawców. Obecnie produkcja odbywa się 

w dwóch zakładach produkcyjnych, a dodat-

kowo posiadamy dwie montownie. Tworzymy 

grupę fi rm i  udoskonalamy strukturę orga-

nizacyjną. Do współpracy zapraszamy ludzi 

spoza Wielunia, wspólnie budujemy kulturę 

zarządzania grupą międzynarodową. Naszym 

celem jest zachowanie dynamiki i elastyczno-

ści, nie dążymy do tego, by stać się typową kor-

poracją. Zależy nam na zachowaniu specyfi ki 

i charakteru fi rmy. Dzięki temu możemy mieć 

przewagę na rynku. Na integrację wszystkich 

Nie mamy żadnych kompleksów
Wielton od 20 lat buduje swoją pozycję na rynku. 
Rok temu przejął dwóch europejskich producentów, 
zdobywając tym samym nowych klientów. 
O 20-letniej drodze na szczyt i najbliższych planach rozmawiamy 
z Mariuszem Golcem, prezesem zarządu Wielton SA.

rynku fi rmę Fruehauf i włoskiego producen-

ta Compagnia Italiana Rimorchi. 

Na czym polegał ten skok technolo-

giczny?

Na dużą skalę zautomatyzowaliśmy wów-

czas produkcję. W  zakładach pojawiły się 

lasery i kolejne roboty usprawniające proce-

sy wytwarzania. Dzięki temu nasze pojazdy 

cechowała jeszcze wyższa jakość, osiągnę-

liśmy też większą efektywność. Cały proces 

produkcji został dostosowany do zroboty-

zowanego środowiska. W  efekcie wszyst-

kie komponenty zaczęły być wykonywane 

z  ogromną precyzją, co otworzyło również 

nowe możliwości konstrukcyjne naszym in-

żynierom. Obecnie, dzięki zastosowaniu la-

serów i robotów, możemy wycinać i spawać 

ze sobą wszystkie elementy, co przekłada się 

wprost na osiągane efekty. 

W  tym roku obchodzicie 20-lecie. To 

dużo czy mało dla takiej fi rmy jak Wiel-

ton? 

I dużo, i mało. Z jednej strony mało, żeby 

się jeszcze bardziej rozwinąć, a  z  drugiej 

strony wystarczająco dużo, żeby osiągnąć to, 

co osiągnęliśmy i  mieć perspektywę na na-

stępne 20 lat. Dzisiaj jesteśmy Grupą Wiel-

ton. W  swoim portfolio mamy pięć marek: 

Wielton, Fruehauf, Merker, Viberti i  Cardi. 

W ciągu 20 lat największym przełomem było 

wejście naszej spółki na giełdę – w  2007 r. 

Kolejny gigantyczny krok to przejęcia zagra-

nicznych spółek w  2015 r. To kluczowe ka-

mienie milowe. 

Dzięki pozyskaniu funduszy z  giełdy, 

mogliśmy zainwestować ponad 100 mln zł 

w technologię, a to oznaczało dla fi rmy duży 

skok umożliwiający dalszy rozwój i stanowi-

ło podstawę do przejęcia lidera francuskiego 
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spółek w  grupie założyliśmy dwa lata. Teraz 

jesteśmy na etapie przejmowania dobrych 

praktyk stosowanych w poszczególnych spół-

kach. Kolejne etapy to unifi kacja komponen-

tów i optymalizacja procesów produkcyjnych. 

Dążymy do osiągnięcia takich efektów proce-

sowo-produkcyjnych, które będziemy mogli 

realizować w Polsce i we Francji.

Czy wasze produkty różnią się w  zależ-

ności od kraju, w którym są oferowane?

Nasze produkty są dostosowywane do wy-

magań konkretnego rynku. We Francji Fru-

ehauf produkuje cięższe kurtyny niż Wielton, 

bardziej odporne na mechaniczne uszkodze-

W  lutym tego roku powołaliśmy we 

Frankfurcie spółkę, obecnie budujemy sieć 

sprzedażową i serwisową, które będą współ-

pracować z naszymi dilerami. 

Jaką macie sprzedaż na tym rynku?

Obecnie 350 sztuk, ale jeszcze bez zmian 

organizacyjnych. 

To chyba trudny rynek do zdobycia? 

Najwięksi europejscy gracze to właśnie 

niemieccy producenci…

Jesteśmy dużą europejską fi rmą i  nie 

mamy żadnych kompleksów. Działamy 

w  sposób zrównoważony. Największy za-

Czy ta inwestycja przełożyła się już na 

postrzeganie marki? Klienci doceniają 

wasze starania? 

Tak, mamy wielu podekscytowanych 

klientów. Sporo z nich odwiedziło nasze cen-

trum i byli zgodni, że to stanowisko przełoży 

się na trwałość naszych naczep. Przekonali 

się, że naczepa jest poddawana takim sa-

mym siłom, jakie działają na pojazd w ruchu 

drogowym. W  działaniach analitycznych 

– w  tym parametryzacji testów – wspierają 

nas naukowcy z dwóch uczelni. Nie jest sztu-

ką coś zbadać, sztuką jest wyciągnąć z  tego 

konstruktywne wnioski.

Producenci naczep coraz częściej fi r-

mują swoim logo komponenty, które 

są na wyposażeniu naczep. Wszyscy 

wiedzą, że sama sprzedaż naczep to za 

mało. Firmy naczepowe oferują różne 

usługi posprzedażowe, łącznie z  ofer-

tą odkupu. Czy Wielton też chce pójść 

w tym kierunku?

To na pewno jest przyszłość. Wiemy, że 

aby się rozwijać, musimy oferować zarów-

no odkup, jak i nowe programy związane ze 

sprzedażą, fi nansowaniem czy wynajmem po-

jazdów. Własne części oraz serwis to również 

interesujący temat. Po zakończeniu ubiegło-

rocznego procesu akwizycyjnego otworzyły 

się nowe, duże możliwości. Kiedyś tylko my-

nia i dostosowane do innego obciążenia pod-

łogi. To konserwatywny rynek, przywiązany 

do swoich produktów. Francuscy klienci są 

skłonni zapłacić więcej za cięższą naczepę, 

w zamian oczekując większej wytrzymałości 

i nośności. W pozostałej części Europy, tzn. 

w Niemczech, Polsce, we Włoszech oraz na 

południu starego kontynentu, preferowane 

są lekkie konstrukcje, dopasowane do po-

trzeb użytkowników. Przykładem jest sukces 

naczepy kurtynowej, obecnej na rynku od 

6 lat. W  ciągu ostatnich trzech potroiliśmy 

sprzedaż tych pojazdów w  Polsce. To był 

strzał w  dziesiątkę. Dzięki temu odzyskali-

śmy znaczącą pozycję na rynku krajowym.

A co z chłodniami?

Pracujemy nad tym produktem. Chłodnie 

stanowią duży segment rynku – w  Europie 

12%. Szukamy najlepszej drogi wejścia z no-

wymi produktami na nowe rynki. 

To duży rynek i poważni konkurenci…

Tak, ale to nie znaczy, że nie można z nimi 

walczyć. Pamiętajmy, że w  kurtynie jest też 

duży rynek i ci sami konkurenci.

Rozumiem, że wasze centrum badaw-

czo-rozwojowe już nad takim produk-

tem pracuje?

Centrum Badawczo-Rozwojowe powsta-

ło, aby usprawnić proces projektowania i te-

stowania nowych produktów. To nie tylko 

chłodnie, ale także cysterny, pojazdy specja-

listyczne. Rozpatrujemy różne opcje. Ten rok 

przeznaczamy na pełne analizy produktowe 

i rynkowe, czyli gdzie i dlaczego chcemy za-

istnieć oraz o jaki konkretnie produkt wzbo-

gacimy portfolio produktów. Po określeniu 

tych wszystkich aspektów będziemy opraco-

wywać sposób działania.  

Pamiętam, że w planach było stworzenie 

niemieckiego oddziału. Jak to wygląda?

graniczny dostawca sprzedaje na tym ryn-

ku raptem 1500 naczep. Rynek jest zdomi-

nowany przez dwie marki. Musimy więc 

w  sposób umiejętny zarządzać procesem 

tworzenia własnej sieci sprzedażowej i  ser-

wisowej.  

Czym chcecie przekonywać Niemców do 

swoich produktów?

Tym, że są one bardziej dopasowane do 

ich potrzeb. Nasze produkty mają wysoką 

» Na rynku zauważalny jest trend dopasowywania specyfi ki 
pojazdów do przewożenia dedykowanych ładunków «

jakość, pod tym względem przewyższamy 

naszych konkurentów. 

A jak wygląda sytuacja we Włoszech?

We Włoszech możemy już mówić o sukce-

sach. Mamy tam zbudowaną sieć, która reali-

zuje założone plany. W ubiegłym roku sprze-

daliśmy na tym rynku 350 pojazdów, teraz 

(we wrześniu) mamy ponad 400. A więc ro-

śniemy zgodnie z naszymi założeniami. 

Macie jedno z  najnowocześniejszych 

centrów badawczo-rozwojowych w  Eu-

ropie. Jakie korzyści użytkownicy wa-

szych pojazdów odczują dzięki tej inwe-

stycji? 

Nowa kurtyna, którą dzisiaj pokazujemy 

na IAA w  Hanowerze, to pierwszy produkt 

przebadany w naszym centrum. Zbudowany 

przez nowy zespół, w nowym układzie struk-

turalnym. Przede wszystkim dzięki naszemu 

stanowisku badawczemu jesteśmy w  stanie 

zaoferować naszym klientom bardziej nieza-

wodny, sprawdzony produkt. 

śleliśmy o  sprzedaży na rynkach zagranicz-

nych, dzisiaj – osiągając efekt skali i zajmując 

trzecią pozycję w  Europie – nasze założenia 

ewoluowały. Przygotowujemy projekt dalsze-

go rozwoju, gdzie te wszystkie działania do-

datkowe powinny być realizowane.

Macie trzecie miejsce w Europie?

Pracujemy nad tym, żeby to miejsce 

umocnić. W sumie jako Grupa sprzedajemy 

rocznie ponad 12 tys. produktów. W tym są 

nie tylko naczepy i  przyczepy, ale również 

zabudowy, które nie są rejestrowane. Naczep 

i przyczep dostarczamy na rynek europejski 

około 10,5 tys. sztuk. Ale tak naprawdę to nie 

o miejsce chodzi, ale o to, żeby osiągnąć pe-

wien efekt. Efekt skali, przy którym można 

inaczej myśleć o rozwoju. I my ten efekt skali 

już osiągnęliśmy.

Dziękuję za rozmowę.

Katarzyna Dziewicka
Fot. Wielton

» Kiedyś tylko myśleliśmy o sprzedaży 
na rynkach zagranicznych, dzisiaj – osiągając efekt 

skali i zajmując trzecią pozycję w Europie 
– nasze założenia ewoluowały «
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W jeżdżamy na rozległy parking cen-

trum handlowego. Diesel milknie. 

Samochód porusza się wyłącznie 

za pomocą silnika elektrycznego. W kabinie 

panuje kojąca cisza. Wrażenie jest duże, bo 

nie tego spodziewamy się po manewrującej 

ciężarówce. Z  zewnątrz Scania buczy jak 

trolejbus. Nareszcie idealny pojazd do miej-

skich dostaw? Nie tylko nocnych? 

Miejskie zwierzę

Hybrydowy, równoległy układ napędowy 

sprawia, że silnik spalinowy częściej niż zwy-

kle pracuje w ekonomicznym zakresie obro-

tów. Silnik elektryczny wspomaga go, gdy jest 

duże zapotrzebowania na moment obrotowy. 

W  niektórych pojazdach może go całkiem 

zastąpić przez pewien czas. Tak jak w Scanii. 

Rezultatem jest oszczędność paliwa, tym 

większa, im bardziej zróżnicowane warun-

ki jazdy, im więcej zatrzymań, im częstsze 

rozpędzanie. Przy jednostajnej, długotrwałej 

jeździe prostą drogą hybryda traci przewagę, 

gdyż silnik spalinowy i  tak pozostaje długo 

w ekonomicznym zakresie obrotów, bez po-

mocy silnika elektrycznego. Napęd hybrydo-

wy jest wówczas zgoła zbędnym balastem. 

Dlatego hybryda to „miejskie zwie-

rzę”. Tak też traktuje ją Scania, proponując 

ją wyłącznie jako podwozia 2- i  3-osio-

we z  jedną osią napędzaną i  kabinami P 

lub G. Minimalny, dostęp-

ny rozstaw osi to 3900 mm. 

Bardzo niska rama nie jest 

oferowana z  napędem hybry-

dowym. W  zamian 5-cylin-

drowy, 9-litrowy silnik Euro 6

o  mocy 320 KM jako jedyny 

montowany w  hybrydzie może być napę-

dzany biopaliwami: FAME (estry metylowe 

kwasów tłuszczowych) lub HVO (uwodor-

nionymi olejami roślinnymi). Mogą one być 

tankowane w  czystej postaci lub mieszane 

z olejem napędowym. Daje to producentowi 

powód, aby podkreślać rozległe walory ekolo-

giczne ciężarówki, wykraczające poza korzy-

ści wynikające z obniżenia emisji spalin, tylko 

w wyniku działania silnika elektrycznego. 

Bez przesady

Hybrydowa Scania z  kabiną G i  ostat-

nią osią skrętną jest typowym podwoziem 

do ciężkiej dystrybucji. Na pierwszy rzut 

oka różni się od przeciętnego jedynie dużą 

skrzynią po lewej stronie ramy, podpisaną 

„hybrid”. Jest to tzw. „hybrid power modu-

le” (ang. moduł zasilania hybrydy). Zawie-

ra zestaw akumulatorów wraz z  układem 

ich chłodzenia, przetwornicę napięcia oraz 

system sterujący. Moduł jest zamocowany 

bezpośrednio do ramy i zamknięty w obu-

dowie, która chroni go w razie kolizji. 

Silnik elektryczny znajduje się za wyso-

koprężnym i  jest zintegrowany z  12-biego-

wą, odpowiednio przystosowaną skrzynią 

E-GRS895 ze zautomatyzowanym sterowa-

niem Scania Opticruise w wersji bez pedału 

sprzęgła. Wspomaganie układu kierownicze-

go jest elektrohydrauliczne i  działa również 

podczas jazdy „na prądzie”. Ogółem, hybry-

dowy układ napędowy z  „przyległościami” 

dodaje do masy własnej pojazdu 790 kg. 

Projektanci zwrócili uwagę na praktyczne 

właściwości hybrydy. Dlatego przyjęli użytecz-

ną pojemności akumulatorów 1,2 kWh, czyli 

poniżej ich rzeczywistych możliwości. Elek-

tronika pilnuje, aby baterie nigdy nie były ani 

całkiem rozładowane, ani maksymalnie nała-

dowane. Sprzyja to wydłużeniu ich żywotności. 

Specjaliści dołożyli starań, aby elementy hybry-

dowego układu napędowego nie wpływały na 

możliwość zabudowy pojazdu dowolnym nad-

woziem. Dostępne są przystawki odbioru mocy 

napędzane od silnika (ED) oraz od skrzyni bie-

gów (EG – z wyjątkiem montowanych z boku). 

Dystrybucja nie musi być więc jedynym polem 

zastosowań hybrydowej Scanii. 

Ciszej tam!
Kilka chwil z hybrydową Scanią pokazuje korzyści 
z elektryfikacji transportu, przynajmniej w miastach. 

Scania G320 B6×2*4NB hybryda

Dmc (t) .......................................................... 27 (techniczna)
Rozstaw osi (mm) ..........................................................4700
Typ silnika .......................................... DC09 133 320 Euro 6
Liczba i układ cylindrów .................................................... R5
Pojemność (dm3) ................................................................. 9
Maks. moc (KM/kW/obr/min) ...........................320/235/1900
Maks. moment obr. (Nm/obr/min) ...............1600/1050÷1300
Silnik elektryczny
Maksymalna moc (KM/kW) ......................................174/130
Maksymalny moment obr. (Nm) ....................................1050
Skrzynia biegów .................. zautomatyzowana, 12-biegowa 
  ......................E-GRS895 z zespołem zmiany rozpiętości
  ......... przełożeń i zintegrowanym silnikiem elektrycznym
Przełożenie przekładni głównej ...................................2,92:1
Gwarancja ..................................................................... 1 rok
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Balans bilansem

Obecność hybrydowego napędu jest wi-

doczna również wewnątrz kabiny. Ekran 

pośrodku wskaźników pokazuje stan nała-

dowania baterii, a na panelu z prawej strony 

jest przycisk szybkiego ładowania. Kierow-

ca może z niego skorzystać, aby doładować 

akumulatory przed wjechaniem w  okolicę, 

po której chciałby lub powinien poruszać 

się na silniku elektrycznym. Bilans energe-

tyczny w znacznym stopniu jest poprawiany 

przez system odzysku (rekuperacji) energii 

hamowania. Odpowiada on za 1/3 oszczęd-

ności na paliwie, uzyskiwanych przez po-

jazd hybrydowy w  porównaniu z  innym, 

napędzanym tylko silnikiem wysokopręż-

nym. Żółta G 320 wyposażona była ponadto 

w Eco-roll oraz Scania Driver Support. 

Scania może przejechać maksymalnie 

2 km w  trybie elektrycznym. Wówczas 

prędkość maksymalna jest ograniczona do 

45 km/h, a  poziom hałasu nie przekracza 

71 dB(A). Dystans krótki, ale w wielu sytu-

acjach okaże się wystarczający. Jest wyni-

kiem założonej przez konstruktorów strategii 

uczynienia hybrydy pojazdem maksymalnie 

użytecznym, niekłopotliwym i  trwałym. 

Względnie mały, ale lekki zestaw baterii, któ-

re nie są narażone na ekstremalne zmiany 

poziomu naładowania oraz jazda elektrycz-

na jako funkcja pomocnicza składają się na 

ciężarówkę, która raczej nie będzie stawiała 

użytkownika przed trudnymi wyzwaniami 

podczas pracy i okresowych przeglądów. 

Tylko spokojnie

Prowadzenie hybrydowej Scanii nie róż-

ni się znacząco od jazdy samochodem z ty-

powym układem napędowym. System SDS 

premiuje te same zachowania u kierowcy: 

jazdę przewidującą, unikanie gwałtownych 

przyspieszeń i  hamowań oraz korzystanie 

ze zwalniacza. Obserwując zieloną kreskę 

poziomu naładowania baterii, której dłu-

gość zmienia się nader często, można szyb-

ko dojść do wprawy w „zarządzaniu ener-

gią” pokładową, z  myślą o  zgromadzeniu 

jej zapasów na czas jazdy w „strefi e ciszy”. 

Zautomatyzowana skrzynia działa w  zwy-

kły sposób i  umożliwia ręczną korektę 

przełożenia, co jednak rzadko jest sensow-

ne. Praca silnika elektrycznego sprawia, że 

ciężarówka sprawnie się rozpędza i niemal 

„nie czuje” ładunku. 

Na urzekające wrażenia z jazdy żółtą Sca-

nią wpływ ma również w pełni pneumatycz-

ne zawieszenie, którego działanie łagodzące 

współgrało z ciszą w kabinie. Tarczowe ha-

mulce nie miały wielu okazji, aby udowod-

nić skuteczność. System odzysku energii 

hamowania umożliwiał kierowanie Scanią 

w znacznej mierze za pomocą tyko jednego 

pedału, starczyło wciskać i puszczać gaz. 

Kabina dzienna typu G jest nieco dłuższa 

od krótkiej, która w  Scanii otwiera ofer-

tę. Dzięki temu lepiej nadaje się do pra-

cy w  dystrybucji. Jest odpowiednio dużo 

miejsca na dokumenty, rękawice, czapkę 

czy inne akcesoria. Fotel pasażera miał skła-

dane siedzisko, co ułatwiało poruszanie się 

w kabinie. Można było również zostawić na 

podłodze spory, a cenny pakunek. 

„W  porównaniu z  konwencjonalnym 

silnikiem Diesla, w  typowych warunkach 

oszczędności dochodzą do 18%” – mówi 

o hybrydowej Scanii Magnus Höglund, od-

powiedzialny za alternatywne układy napę-

dowe w Scania Trucks. Wynik ten osiągnięto 

przy pomocy załadowanego pojazdu z przy-

czepą o dmc 17 t. Średnia prędkość podczas 

próby wyniosła 34 km/h, co jest typowe dla 

ruchu miejskiego. Zestaw zatrzymywał się 

72 razy. W  długim okresie eksploatacji za 

hybrydową Scanią przemawia niższe zuży-

cie paliwa i emisja spalin. W przelocie zaś, 

cieszy chwila spokoju, jaką funduje wszyst-

kim wokół ciężarówka, która jest choć przez 

moment elektryczna. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Zabudowa szwedzkiej firmy Specialkarosser AB z windą załadowczą jest stosunkowo niska, 
co w połączeniu z dwiema osiami skrętnymi ułatwia poruszanie się w mieście. 
Samochód ma certyfikat zgodności z normą PIEK, dotyczącą obniżania hałasu. 

Dzienna kabina G odpowiada potrzebom dystrybucji. Opcjonalny fotel pasażera ze składanym 
siedziskiem zwiększa jej użyteczność. Na podłodze można zostawić sporą paczkę. 

Niewiele widać, ale on tu jest: za silnikiem wysokoprężnym jest elektryczny, a dalej skrzynia 
biegów. Efektowna obudowa po lewej stronie ramy skrywa moduł zasilania napędu 
hybrydowego, czyli głównie zestaw baterii i przetwornicę zapewniające napięcie 650 V. 
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To kolejny etap prac badawczych Con-

tinentala zmierzających do wprowa-

dzenia bardziej ekologicznego i zrów-

noważonego komponentu do produkcji 

ogumienia. Pierwsza opona ciężarowa 

w rozmiarze 315/70 R 22,5 z bieżnikiem wy-

produkowanym przy zastosowaniu mniszka 

lekarskiego została zaprezentowana pod-

czas targów IAA 2016 w  Hanowerze. Wy-

korzystuje ona technologie sprawdzone już 

w oponie na oś napędową – Conti EcoPlus 

HD3 dla transportu dalekobieżnego. 

Continental zaangażował się w  projekt 

„Taraxagum – opony z kauczuku z mniszka 

lekarskiego”, którego celem jest znalezienie 

oraz wprowadzenie ekologicznego i  eko-

nomicznego rozwiązania, które pozwoli 

zaspokoić rosnący popyt na kauczuk natu-

ralny. W ramach tego projektu ma powstać 

placówka naukowa – Taraxagum Lab An-

klam – mającą na celu rozwój przemysłowej 

uprawy roślin i przetwarzanie pozyskanego 

z nich surowca na potrzeby produkcji ogu-

mienia. W  pierwszej fazie projektu Conti-

nental zamierza zainwestować w ten obiekt 

około 35 mln euro.

„Budowa Taraxagum Lab Anklam jest 

częścią konsekwentnie realizowanej przez 

nas długoterminowej strategii rozwoju ‘Wi-

zja 2025’, która wymaga nieustannego po-

szukiwania innowacyjnych rozwiązań oraz 

inwestycji w moce produkcyjne i badawcze. 

Centrum badawcze w Anklam będzie uho-

norowaniem naszych dążeń do przemysło-

wego wykorzystania surowca pozyskiwane-

go z mniszka lekarskiego w produkcji opon. 

Jeśli projekt się powiedzie, w połowie zało-

żonego okresu utworzymy zakład produkcji 

kauczuku” – powiedział Burkhardt Köller, 

dyrektor zarządzający Continental Reifen 

Deutschland GmbH i  szef controllingu 

w Dziale Opon Continental.

W trosce o środowisko

Materiał na gumę w centrum badawczym 

Continental będzie pozyskiwany z  nowej 

odmiany mniszka kok-sagiz, zwanego także 

gumodajnym. Gatunek ten charakteryzuje 

się wyższymi proporcjami kauczuku i  bio-

masy od odmiany tradycyjnej. Osiąga wy-

sokość do 30 cm i może być uprawiany na 

dotychczasowych nieużytkach w regionach 

o  klimacie umiarkowanym w  całej Euro-

pie. Mniszek kok-sagiz będzie uprawiany 

w  sposób umożliwiający pozyskiwanie su-

rowca w  ilościach większych niż z  drzew 

kauczukowych rosnących w  strefi e pod-

zwrotnikowej. Wszystko za sprawą inno-

wacyjnej metody produkcji, umożliwiającej 

wytwarzanie z soku mlecznego znajdujące-

go się w korzeniach tej rośliny naturalnego 

kauczuku, wykorzystywanego w  produkcji 

opon i elementów mocowania silnika. 

Ośrodek badawczy w  Anklam przej-

mie całość prac nad kolejnymi oponami 

z mniszka lekarskiego. W planach jest stwo-

rzenie całej rodziny opon ciężarowych na 

wszystkie osie w możliwie szerokiej palecie 

zastosowań – od transportu autobusowego 

przez ciężarowy, aż po budowlany. Wszyst-

kie prototypy będą poddawane testom 

laboratoryjnym, a  następnie drogowym. 

Produkcyjna wersja opon ciężarowych 

z mniszka lekarskiego powinna trafi ć na ry-

nek na początku przyszłej dekady.

Nowa technologia Continental w  niedale-

kiej przyszłości bez wątpienia całkowicie od-

mieni i ulepszy proces produkcji opon. Projekt 

„Taraxagum – opony z kauczuku z mniszka le-

karskiego” zdobył już uznanie na całym świe-

cie. W 2014 roku otrzymał nagrodę „GreenTec 

Award”, najbardziej prestiżowy w  Europie 

wyraz uznania w dziedzinie biznesu i ochro-

ny środowiska, natomiast w 2015 roku został 

uhonorowany nagrodą Josepha von Fraunho-

fera przez Towarzystwo Fraunhofera. ▐

Fot. Continental

Mniszek zamiast kauczuku
Continental, w ramach realizacji strategii „Wizja 2025”, 
zaprezentował prototyp opony ciężarowej wykonanej 
z innowacyjnego materiału – Taraxagum, który w przyszłości 
ma zastąpić kauczuk naturalny wykorzystywany w oponach. 

www.truck-van.pl

11/201616 TruckTruckVanVan&

PRODUKTPRODUKTOgumienieOgumienie



Zarówno opony Michelin 

X Line Energy D2 315/70 

R 22,5 na oś napędową, 

jak i Michelin X Line Energy F 

385/55 R 22,5 na oś prowadzą-

cą i  Michelin X Line Energy T 

385/55 R 22,5 na osie naczep 

uzyskały klasę A, jeżeli chodzi 

o opory toczenia według euro-

pejskich norm etykietowania.

W  porównaniu do poprzed-

niej generacji opon Michelin X 

Line Energy (klasy BBA) mon-

taż nowej gamy na całym po-

jeździe pozwala zaoszczędzić do 

1 l paliwa na 100 km, a tym sa-

mym obniżyć emisję CO2 o 2,66 

kg. Średnia oszczędność pali-

wa z  tego tytułu wyniesie 1610 

euro w  pierwszym życiu opony 

(przed pogłębianiem i bieżniko-

waniem). Wraz z oszczędnościa-

mi na paliwie opony zachowują 

pozostałe osiągi opon Michelin, 

czyli przebieg w km oraz bezpie-

czeństwo użytkowania.

Gama Michelin X Line Ener-

gy klasy AAA na wszystkie osie 

powstała w  oparciu o  innowa-

cyjne technologie. Elementy 

rzeźby bieżnika uzyskane pod-

czas wulkanizacji w  formach 

wydrukowanych w  technologii 

3D regenerują się z każdym kilo-

metrem, zapewniając optymalną 

przyczepność opony w  każdych 

warunkach przez cały okres jej 

użytkowania. Wraz ze zużywa-

niem się bieżnika odsłaniają się 

w  nim nowe rowki gwarantu-

jące nieprzerwaną mobilność. 

W  oponach zastosowano inno-

wacyjną mieszankę gumy. Krze-

mionka zastosowana w bieżniku 

znacząco zmniejsza opór tocze-

nia opony oraz obniża zużycie 

paliwa pojazdu. Stalowy kord 

o  długości aż do 400 m nawi-

nięty wzdłuż osi toczenia opony 

tworzy opasanie zwiększające 

stabilność opony w całym okre-

sie eksploatacyjnym. Opona 

z  technologią Infi niCoil cechu-

je się większą wytrzymałością, 

wyższym indeksem nośności 

i  większym bezpieczeństwem 

użytkowania w trudnych warun-

kach drogowych.

Mieszanka gumy powsta-

ła w  innowacyjnym procesie 

łączenia składników w  fazie 

ciekłej. Charakteryzuje się ona 

większą jednorodnością z  ko-

rzyścią dla trwałości, a  zatem 

przebiegu opony. ▐

Fot. Michelin

AAA na wszystkie osie
Michelin X Line Energy może się poszczycić klasą AAA 
pod względem oporów toczenia. Dzięki temu zestaw 
składający się z ciągnika i naczepy używany w transporcie 
dalekobieżnym pozwala zaoszczędzić 1 litr paliwa 
na 100 km bez utraty trwałości ogumienia.
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T irematics łączy w  sobie systemy in-

formatyczne, które korzystają z  czuj-

ników do zdalnego monitorowania, 

przekazywania i  analizowania informacji 

w czasie rzeczywistym, takich jak ciśnienie 

i  temperatura opon w samochodach cięża-

rowych i autobusach.

Monitoring opon aktywnie wspiera mene-

dżerów fl ot. Opony są odpowiednio serwi-

sowane, co zapobiega powstawaniu nieprze-

widzianych awarii, redukuje czas przestoju 

pojazdu, jednocześnie wydłużając żywotność 

opon i ograniczając zużycie paliwa.

„Bridgestone Tirematics to praktyczne, 

efektywne kosztowo rozwiązanie wpływają-

ce na wydajność opon, zużycie paliwa i niż-

szą awaryjność” – mówi Neil Purves, starszy 

menedżer ds. systemów zarządzania, Brid-

gestone Europe.

Stacjonarnie

Częścią systemu Tirematics jest pokazany 

w  2013 roku TPMS. W  jego skład wchodzi 

zestaw czujników i  odbiorników umiesz-

czonych w  słupkach – „bramkach”. Za każ-

dym razem, gdy pojazd przejeżdża przez 

bramę np. na bazie, nadajniki umieszczone 

w  oponach wysyłają za pośrednictwem sie-

ci komórkowej dane dotyczące ciśnienia na 

serwer Bridgestona. Ciśnienie w  oponach 

jest oceniane w  czasie rzeczywistym. Jeśli 

jego parametry nie mieszczą się w  wyzna-

czonej normie, automatycznie generowana 

jest informacja o  odchyleniach i  wysyłana 

e-mailem do operatora fl oty i  serwisu, tak 

aby można było podjąć natychmiastowe 

działania. Raporty są tworzone automatycz-

nie. Obecnie monitorowane jest w  ten spo-

sób ponad 100 000 opon, w  ponad 25 000 

ciśnienie jest mierzone codziennie. Jednak 

takie rozwiązanie nie jest dla wszystkich, po-

nieważ wymaga systematycznego pojawiania 

się pojazdu w wyznaczonym miejscu.

Zdalnie

Żeby ograniczyć niedogodności związane 

z  budową specjalnej infrastruktury i  jed-

nocześnie zwiększyć zakres zastosowania 

systemu, Bridgestone doskonali go, dodając 

funkcje umożliwiające zdalne sczytywanie 

i przesyłanie danych w czasie rzeczywistym. 

Oprócz monitoringu ciśnienia i temperatu-

ry w  oponach, system na bieżąco przesyła 

na serwer dane dotyczące pojazdu – nie 

tylko wtedy, gdy pojazd przejeżdża przez 

bramę. Zaawansowany układ przetwarzania 

danych Bridgestone pozwala szybciej re-

agować na problemy związane z ciśnieniem 

w  oponach, informując serwis o  nieprawi-

dłowościach. Tirematics generuje również 

rozbudowane algorytmy do prognozowania 

harmonogramu prac serwisowych.

Prewencyjne alerty i  regularne raporty 

umożliwiają utrzymanie fl oty w ciągłej go-

towości do działania. Firmy transportowe, 

które miały już okazję przetestować system, 

odnotowały 75% spadek awarii na trasie. 

Dodatkowo zużycie paliwa w  tych fl otach 

spadło o  około 0,5%, na co wpływ miało 

prawidłowe ciśnienie w oponach.

Tirematics ma w  znacznym stopniu po-

wodować spadek wydatków związanych 

z  naprawą opon, ponieważ automatyczny 

monitoring eliminuje konieczność ręcznego 

sprawdzenia ciśnienia. Bardziej skuteczne 

działania w  tym zakresie przełożą się na 

dłuższe życie opony i  większe bezpieczeń-

stwo. Zredukuje się liczba przedwcześnie 

zużytych opon i co za tym idzie zmniejszą 

się wydatki na ogumienie .

„Oprócz spadku liczby napraw i redukcji 

kosztów, Bridgestone testuje zaawansowane 

aplikacje. W  połączeniu z  danymi pojaz-

dów, które wspierają zarządzanie taborem, 

umożliwiają one optymalny dobór opon do 

konkretnych zadań fl oty i  umożliwią nam 

zapewnienie takiej obsługi, która przeło-

ży się na wydłużenie czasu pracy pojazdu” 

– wyjaśnia Neil Purves. ▐

KD
Fot. Bridgestone

Krok na przód
Podczas targów w Hanowerze Bridgestone pokazał system Tirematics. Producent idzie o krok dalej 
i wzorem konkurencji przedstawia rozwiązanie, które na bieżąco monitoruje stan opon.
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W śród towarzyszących 

targów były odbywają-

ce się po raz pierwszy 

Hol-Expo dla pomocy drogo-

wej oraz Salon Turbosprężarek 

Turbo-Expo. Rozumiejąc chęć 

i  potrzebę zapewnienia forum 

nawiązywania kontaktów bran-

żom o  jeszcze węższej specja-

lizacji niż transport publiczny, 

nie można opędzić się od myśli, 

że organizator chwycił się de-

sperackiego sposobu podniesie-

nia frekwencji. 

Jak podają Targi Kielce w XIII 

Międzynarodowych Targach Tran-

sportu Zbiorowego Transexpo 

przypadających w  tym roku 

na 11–13 października, wzięły 

udział 164 fi rmy z 36 krajów. Nie 

jest to równoznaczne z liczbą za-

mówionych stoisk. Przykładowo 

na miejscu zajętym przez ukra-

ińskiego ZAZ-a  były trzy inne 

fi rmy, a Glaspo Sp. z o.o. prezen-

towała się wspólnie z Glaspo Mo-

tors Sp. z o.o. 

Podobnie jak wystawa Bu-

sworld w  Kortrijk, Transexpo 

odbywa się co dwa lata. Inter-

wał ten wprowadzono w 2014 r. 

i wydaje się w pełni uzasadniony 

rytmem wydarzeń w branży au-

tobusowej. O  ile belgijskie targi 

mijają się terminem z IAA w Ha-

nowerze, kieleckie po raz wtóry 

pomnę, że ten niskopodłogowy 

autobus występuje w  wersjach 

12- i  18-metrowej, przegubo-

wej, a  obie można zamówić 

z silnikiem Diesla lub gazowym 

(CNG). Jako pojazd przezna-

czony dla odbiorców z  Europy 

Środkowej i Wschodniej nie był 

pokazywany na IAA. 

Solaris wybrał Kielce na 

miejsce premiery krótkiego, 

10,5-metrowego wariantu naj-

nowszego Urbino. Autobus pre-

zentuje się nader interesująco, 

co jest wynikiem ubocznym 

praktycznego zmysłu konstruk-

torów: otóż w  maksymalnym 

stopniu wykorzystuje elementy 

odmiany 12-metrowej. Przed-

nia i  tylna część nadwozia są 

identyczne, a  w  środkowej je-

dynie pięć elementów poszycia 

zewnętrznego jest innych niż 

w  większym modelu. U  trady-

cjonalistów autobus wywołuje 

mieszane uczucia, ale młodsze 

pokolenie przyjmuje go na ogół 

pozytywnie. „Krótki” Urbino 

Na Transexpo zadebiu-
tował „krótki” Solaris Urbino 
10,5 z 285-konnym silnikiem 
Cummins ISB6.7. Zdobył targowe 
wyróżnienie, medal przypadł w udziale 
Urbino 12 electric. 

Autobusy Autobusy i różnościi różności
W tym samym terminie, co Transexpo odbywało się na terenie 
Targów Kielce pięć innych imprez. Mimo to daleko było do gorączkowej 
atmosfery znanej z niektórych poprzednich wystaw. 

Premiera CMS Auto: wygodny minibus 
dla 19 osób na podwoziu Iveco Daily. 

Autosan Sancity 12LF CNG ma gazowy 
silnik Cummins o mocy 325 KM. Cztery 
kompozytowe butle w przedniej części dachu 
mieszczą 252 m3 sprężonego gazu. 

odbyły się w  tym samym roku, 

tylko niespełna miesiąc później. 

W  tak krótkim czasie po naj-

większej w Europie wystawie po-

jazdów użytkowych, na światowe 

premiery raczej nie można liczyć 

w Kielcach. 

Jednak były!

Choć są wyjątki. Na Trans-

expo zadebiutował przed szero-

ką publicznością Mercedes Co-

necto, który na początku wrześ-

nia został zaprezentowany 

dziennikarzom w  Warszawie. 

Pisaliśmy o nim w poprzednim 

wydaniu „Truck & Vana.” Przy-

Mercus jest jedną z kilku firm, które produkują 
minibusy na podwoziu Mercedesa Sprintera. 
Ten egzemplarz ma nietypowy wlot powietrza zapoży-
czony z amerykańskiego Freightlinera Sprintera. 

Scania bardzo dobrze rozpoczęła rok 2016, 
znacząco zwiększając sprzedaż autobusów. Jednym 
z klientów, który się do tego przyczynił był Warbus, 
obsługujący linie w Jastrzębiu Zdroju. 
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przypomina transformera. Po-

nadto Solaris pokazał hybrydę 

i wersję CNG, które debiutowa-

ły w Hanowerze oraz „Autobus 

Roku 2017”, Urbino 12 electric. 

Podczas konferencji prasowej 

fi rma podpisała uroczyście 

kontrakt na dostawę 20 autobu-

sów elektrycznych do Krakowa, 

w  tym trzech przegubowych, 

18-metrowych. 

Polska gola!

Rozczarowująca była nie-

obecność fi rmy Solbus, której 

autobus napędzany wodoro-

wymi ogniwami paliwowymi 

nie tylko był na IAA, ale oka-

zjonalnie przewoził pasażerów 

po rozległym terenie targów. 

Inna rzecz, że była to zapewne 

inicjatywa dostawców układu 

napędowego (Ziehl-Abegg) 

i  jego zasilania (HyMove), 

które włożyły swoje produkty 

w polską (i zapewne niedrogą) 

„skorupę” – nic nie ujmując 

Solbusowi. Firmie pomaga 

utrzymać się na powierzchni 

promowanie względnie naj-

sensowniejszych, spośród al-

ternatywnych źródeł napędu, 

w tym skroplonego gazu LNG. 

Szkoda, że nie było jej w Kiel-

cach. 

Za to pojawił się Ursus 

z  dwoma 12-metrowymi au-

tobusami elektrycznymi City 

Smile: akumulatorowym oraz 

zasilanym wodorowym ogni-

wem paliwowym, także Hy-

Move – więcej o tym autobusie 

piszemy w  osobnym artykule. 

Ursus niedawno uruchomił 

nową halę produkcyjną na 

terenie dawnej Fabryki Samo-

chodów Ciężarowych w  Lu-

blinie. Ze swoim programem 

produkcyjnym, obejmującym 

poza ciągnikami rolniczymi 

m.in. różne typy autobusów 

elektrycznych, wstrzeliwuje się 

precyzyjnie w  Plan Rozwoju 

Elektromobilności opracowa-

ny niedawno przez Minister-

stwo Energii. 

Autosan, który uciekł gra-

barzowi spod łopaty, zostając 

częścią Polskiej Grupy Zbroje-

niowej, pochwalił się miejskim, 

niskopodłogowym, gazowym 

Sancity 12LF CNG oraz 9,5-me-

trowym autobusem lokalnym 

Eurolider, który w zależności od 

aranżacji wnętrza mieści od 51 

do 59 pasażerów, w tym 33÷39 

na miejscach siedzących. 

Być albo nie być

Spośród dużych, zachodnio-

europejskich graczy zabrakło 

Niskopodłogowe Iveco Stratos LF38, produkowane przez autobusowy 
oddział czeskiej firmy SKD Trade, pomimo kompaktowych wymiarów 
ma cechy dużego autobusu miejskiego. 

Sor EBN 11 jest przedstawicielem 
produkowanej od kilku lat rodziny autobusów 
elektrycznych czeskiej firmy. Na IAA był 
pokazywany nowy, 12-metrowy model. 

www.truck-van.pl
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klienci, podstawiając na stoisko 

przykładowe autobusy: miejski 

Citywide pochodził z  najnow-

szych zasobów spółki Warbus 

przeznaczonych do obsługi linii 

w Jastrzębiu Zdroju na zlecenie 

Międzygminnego Związku Ko-

munikacyjnego, a  turystyczny 

Touring wystąpił w barwach Su-

perPKS-u, nowatorskiego orga-

nizatora krajowych przewozów 

międzymiastowych. Volvo pre-

zentowało miejski 7900 Electric 

Hybrid oraz turystyczny 9700. 

Za ten pierwszy zdobyło nagro-

dę targową. 

Iveco było obecne na kilku 

stoiskach, gdyż podwozie Da-

ily znakomicie nadaje się do 

zabudowy różnego typu nad-

woziami autobusowymi. Po-

nadto własne ekspozycje miały 

spółki Iveco Poland oraz ABP 

Bus & Coach, diler Iveco Bus. 

Była okazja bliżej przyjrzeć się 

międzymiastowemu Crossway 

o  długości 13 m dla 55 osób

z 400-konnym silnikiem Cursor 9

oraz miejskiej, niskowejściowej 

wersji tego modelu mierzącej 

10,8 m z  285-konnym silni-

kiem Tector 7 i  automatyczną 

skrzynią biegów Voith DIWA 

D.854.6. Obok stał interesujący 

autobus dla mniejszych miast 

i mało obciążonych linii zbudo-

wany na podwoziu Daily 7,2 t

przez czeską fi rmę SKD Tra-

de. Niskopodłogowy (!) mini-

bus Stratos LF38 mieści do 38 

osób. Egzemplarz targowy był 

napędzany silnikiem o  mocy 

170 KM, a  w  układzie przenie-

sienia napędu znalazła się 8-bie-

gowa, automatyczna skrzynia 

Hi-Matic. Autobus jest równie 

funkcjonalny jak typowe, duże 

pojazdy. Ma rozkładany trap 

i miejsce dla wózka inwalidzkie-

go lub dziecięcego, a uzupełnie-

niem 12 siedzeń jest sześć roz-

kładanych strapontenów. 

Nowiny i powtórki

Słupska Kapena SA została 

w  tym roku dilerem tureckiej 

fi rmy Karsan oraz włoskiej Me-

narinibus. Nadal produkuje nie-

wielkie autobusy na bazie Iveco 

Daily i  Eurocargo. Targi były 

pierwszą okazją, aby bliżej po-

MAN-a, który w  marcu wy-

stąpił na pierwszych Warsaw 

Bus Expo w  Nadarzynie. Tam 

też odbył się pierwszy w Polsce 

pokaz nowego Lion’s Interci-

ty. Firma nie zaniechała starań 

o polskich nabywców, a jedynie 

nie zdecydowała się wystąpić 

w  Kielcach. Zakład MAN-a

w  pobliskich Starachowicach 

zmontował zresztą pierwszy, 

kompletny autobus miejski uro-

czyście i  cokolwiek fi luternie, 

dosłownie dzień po zakończe-

niu Transexpo. Skoncentrowano

tam produkcję, rezygnując 

z  wytwórni w  Tarnowie Pod-

górnym, a  inwestor nie powie-

dział jeszcze ostatniego słowa. 

Duży kontrakt z  Polskim 

Busem nie pomógł zakotwi-

czyć się u nas belgijskiemu Van 

Hoolowi. Firmy tej również nie 

było w  Kielcach. Więcej deter-

minacji wykazuje VDL, który 

łowi mniejszych klientów, za to 

dość skutecznie dzięki ciekawej 

ofercie pojazdów nowych i uży-

wanych, a  także Grupa Wanic-

ki importująca hiszpańskie 

Irizary. Scanię wspomogli jej 

MAZ 203088 Euro 6 napędzany jest 
silnikiem Mercedesa typu OM 936 LA 
o mocy 320 KM, z którym współpracuje 
automatyczna skrzynia ZF. 

Miejski, niskowejściowy ZAZ 
A10C ma silnik Deutz o mocy 
190 KM i ręczną skrzynkę ZF 
o 6 przełożeniach. 

Kolejna premiera targowa: debiutujący w Polsce Otokar Kent C. 
Przegubowiec o długości 18,75 m jest napędzany 370-konnym 
silnikiem DAF. Importer podkreśla, że samonośne nadwozia tych 
autobusów są wykonane ze stali ocynkowanej. 

Isuzu oferuje niewielkie autobusy i również ma nadzieję na zamówienia z miast. Volvo 7900 Electric Hybrid zostało wyróżnione targowym medalem. 

znać całą ofertę. Jest o tyle spój-

na, że gromadzi autobusy różnej 

wielkości: od najmniejszych do 

największych, w  tym miejskie, 

lokalne i  międzymiastowe/tu-

rystyczne. Ponadto wszystkie są 

napędzane silnikami Fiat Power 

Train (FPT). Kapena i  Karsan 

oferują pojazdy małe i  średnie, 

a  Menarinibus średnie i  duże. 

Włoska marka, występująca 

wcześniej jako BredaMenarini 

jest od 2015 r. wraz z  Padane 

częścią nowej spółki Industria 

Italiana Autobus S.p.A., w  któ-

rej 80% udziałów ma Tyber 

S.p.A. (dawniej działająca jako 

King Long Italia). Wystawiany 

Menarinibus Citymod 12 nosił 

z  przodu znaczek Karsan. Tu-

recka wytwórnia produkuje te 

pojazdy dla Włochów. 

Rywalem Kapeny jest turec-

ki Otokar, który tym razem nie 

poprzestał na wszechstronnych 

autobusach średniej wielkości, 

ale przedstawił po raz pierw-

szy w  Polsce niskopodłogowe, 

miejskie modele Kent C: mniej-

szy o  długości 10,8 oraz prze-

gubowy 18,75 m napędzany 

11/201622 TruckTruckVanVan&

www.truck-van.plAUTOBUSYAUTOBUSYTransexpo 2016Transexpo 2016



Karsan Atak mierzy 8,15 m długości i mieści 
od 52 do 59 osób w zależności od wersji. 
Standardem jest 4,5-litrowy silnik FPT o mocy 
268 KM oraz ręczna skrzynka 6-biegowa ZF. 

Tematem Wystawy Zabytkowych Autobusów były tym razem dzieje 
Ikarusa w Polsce. Do najciekawszych eksponatów zaliczał się 405.01 
o długości 7,3 m. Pięć takich autobusów obsługiwało w latach 90. 
linię łączącą lotnisko na Okęciu z centrum Warszawy. 

Mercedes Conecto 
w efektownym, targowym 
wystroju – jedna 
z kieleckich premier. 

Zorientowani praktycznie 

i oczekujący niskiej ceny zakupu 

nabywcy mogli skierować kroki 

do białoruskiego MAZ-a, któ-

ry ma modele zgodne z  Euro 6 

oraz do spółek zgromadzonych 

na wspomnianym na wstępie 

stoisku, prezentującym niewiel-

kie autobusy ukraińskiej fabryki 

ZAZ, Ataman z Czerkas na pod-

woziu Isuzu oraz białoruskiej 

Volat na podwoziu Iveco. 

W  bieżącym roku sprze-

daż autobusów wykazuje silne 

Wyznaczamy 
kierunek

• Już teraz dostępne w sieci dystrybucji 

JOST – www.jost-polska.pl

• Gwarantowana jakość OEM

Bezpiecznie i łatwo dzięki JOST

Z jednego źródła: 

Oryginalne części zamienne 

do osi naczepowych 

Mercedes-Benz i JOST

www.jost-axle-systems.com

Engineered by

Mercedes-Benz

 Original 

Axle Parts

tendencje wzrostowe i  to we 

wszystkich segmentach, łącznie 

ze słabującym międzymiasto-

wym. Do końca sierpnia zare-

jestrowano 1331 nowych auto-

busów o dmc powyżej 3,5 t, jak 

podaje Polski Związek Przemy-

słu Motoryzacyjnego. To wzrost 

o  19,1% w  porównaniu z  ro-

kiem 2015. Wkradają się sze-

rzej pojazdy z  alternatywnymi 

źródłami napędu, głównie sil-

nikami gazowymi. Rośnie rola 

minibusów, które coraz bardziej 

silnikiem Paccar MX-11 (DAF). 

Wróciło również Isuzu, które 

też ma nowego dilera i  apetyt 

m.in. na miasta. 

Czeski Sor polega na najmoc-

niejszych punktach swojej ofer-

ty, czyli autobusach lokalnych 

i  międzymiastowych. Obok 

nich postawił jednak typowy, 

12-metrowy model niskopo-

dłogowy NB 12 z  280-konnym 

silnikiem FPT oraz 11-metrowy 

wariant EBN 11 autobusu elek-

trycznego. 

się różnicują funkcjonalnie, co 

można było zaobserwować na 

stoiskach producentów: CMS 

Auto, Auto Cuby, Mercus czy 

Elegantbus. 

Być może pewne rozleniwie-

nie odczuwalne na Transexpo 

wynikało z  sytości: interesy do 

ubicia, ubito wcześniej. Zgodnie 

z rytmem natury jesień była porą 

zbiorów. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij
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Wodorowe ogniwa paliwowe jako 

źródło energii elektrycznej do na-

pędu pojazdów są znane od de-

kad. Przeciw nim przemawiały względy 

praktyczne, związane z  masą i  wymiarami 

ogniw oraz koszty produkcji i eksploatacji. 

Teraz jednak stoi za nimi murem polityka 

wielu krajów, które pod hasłem ekologii 

i „zrównoważonego rozwoju” dążą do unie-

zależnienia się od paliw kopalnych. Także 

w Polsce dużo mówi się o elektromobilno-

ści. Autobus Ursusa zjawia się w samą porę. 

Przejrzysta konstrukcja

Autobus powstał na bazie 12-metro-

wej wersji niskopodłogowego Ursusa City 

Smile. Ma troje drzwi w  układzie 1-2-2. 

Wyróżnia się oryginalnym, atrakcyjnym 

wyglądem, który współgra z nowoczesnym 

źródłem napędu. 

Ściśle rzecz biorąc, jest to pojazd elektrycz-

ny, który pozyskuje energię z wodorowych 

ogniw paliwowych. Ma jedynie niewielki 

zestaw akumulatorów trakcyjnych fi rmy 

BMZ. Napędzają go dwa silniki elektrycz-

ne ZAwheel o  nominalnej mocy 117 kW

i  momencie obrotowym 3200 Nm każdy, 

umieszczone w  piastach kół. Wyprodu-

kowała je niemiecka fi rma Ziehl-Abegg. 

Zestaw wodorowych ogniw paliwowych 

dostarczyła natomiast holenderska HyMo-

ve. Ich nominalna moc wynosi 60 kW. Wo-

dór przechowywany jest w sześciu lekkich, 

Energia bez skazy
Ursus zasilany wodorowymi ogniwami paliwowymi idzie o krok dalej niż autobus elektryczny 
wyposażony jedynie w akumulatory. Zapowiada z dawna wyczekiwany przełom? 

Wnętrze Ursusa z ogniwami paliwowymi nie wiele 
różni się od typowego, z jednym wyjątkiem: za tylną 
osią znajduje się spora skrzynia zawierająca ogniwo. 

Ogniwo paliwowe znajduje się za 
tylną osią. Z przodu na dachu są 
kompozytowe zbiorniki wodoru. 

www.truck-van.pl
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kompozytowych butlach o łącznej objętości 

1200 l. Mogą pomieścić 350÷400 m3 wodo-

ru (ok. 35 kg). Umieszczono je w przedniej 

części dachu. 

Oś napędowa jest ogumiona w  opony 

typu super-single o  rozmiarze 455/45 R 

22,5. Z  przodu jest oś kierowana ZF 8098 

z  typowymi oponami 275/70 R 22,5. Za-

wieszenie pneumatyczne jest kontrolowane 

przez system ECAS II fi rmy Wabco i  ma 

funkcję przyklęku. Układ hamulcowy został 

uzupełniony o zwalniacz z funkcją odzysku 

energii hamowania. 

Silniki elektryczne oszczędzają miejsce 

i upraszczają konstrukcję autobusu. Zbędna 

jest skrzynia biegów wraz z układem prze-

niesienia napędu. Miejsce uwolnione przez 

nieobecność silnika Diesla, zajmują ogniwa 

paliwowe. Znajdują się w  dużej obudowie 

za tylną osią, po lewej stronie. Jest to jedyny 

element, który z  punktu widzenia pasaże-

rów wyraźnie różni autobus wodorowy od 

tradycyjnego. 

Cicho i zdrowo

Nietypowe źródło napędu wpływa na 

własności autobusu. Przede wszystkim 

nie wydziela on szkodliwych spalin i  jest 

znacznie cichszy niż pojazd z  silnikiem 

Diesla. Jak podaje dostawca silników elek-

trycznych, hałas podczas jazdy dochodzi 

do 64,9 dB(A), a na postoju na przystanku 

56,1 dB(A). W wyniku pracy ogniw paliwo-

wych powstaje jedynie zwykła para wodna. 

Gdy na początku lat 60. NASA zastosowa-

ła ogniwa paliwowe do produkcji energii 

na pokładzie kapsuły Gemini, ich produkt 

uboczny – woda – służył astronautom do pi-

cia. Autobus Ursus doskonale nadaje się do 

eksploatacji w  miastach, przyczyniając się 

do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza 

i  hałasu, który także jest „odpadem cywi-

lizacyjnym”, choć jego rola w  pogarszaniu 

warunków życia wciąż jest bagatelizowana. 

Wodorowe ogniwo paliwowe bywa okre-

ślane w kontekście pojazdów elektrycznych 

jako „range extender” (ang. rozszerzacz za-

sięgu). Rzeczywiście, jak podaje HyMove 

w  optymalnych warunkach pozwala ono 

przejechać 12-metrowemu autobusowi na-

wet 400÷450 km bez uzupełniania wodoru. 

To co najmniej dwa razy więcej niż zasięg 

podobnego autobusu czerpiącego energię 

wyłącznie z akumulatorów. Z powodzeniem 

wystarcza do pracy na linii przez cały dzień. 

Niepotrzebne są punkty, które umożliwiały-

by uzupełnienie energii np. podczas postoju 

na pętli. Wystarczy tankować po powrocie 

do bazy. 

Zarazem autobus z  ogniwami paliwo-

wymi ma podobne ograniczenia, jak elek-

tryczny, a  ich powód jest ten sam: masa 

urządzenia zapewniającego energię. Ursus 

z  ogniwami paliwowymi ma masę własną 

13 t, gdy analogiczny z silnikiem wysoko-

prężnym Cumminsa 10,5 t. Dlatego zabiera 

na pokład 75 pasażerów, gdy model z die-

slem 105. Niemniej w  dobie zachęcania 

do korzystania z  transportu publicznego, 

bezwzględny nacisk na jego wydajność 

słabnie. Zamiast autobusów wypełnionych 

do ostatniego miejsca, przewoźnicy skłon-

ni są tak organizować pracę, aby zapewnić 

pasażerom minimum komfortu. Liczy się 

m.in. aranżacja przestrzeni pasażerskiej, 

przyjazna dla różnego rodzaju użytkow-

ników, w tym dzieci, osób starszych i nie-

pełnosprawnych. Ursus jest wygodny dla 

każdego. Ma 28 miejsc siedzących, z  któ-

rych osiem jest dostępnych bezpośrednio 

z poziomu podłogi. 

Codzienna obsługa autobusu jest łatwa. 

Tankowanie wodoru trwa około 10÷15 mi-

nut. Zużycie paliwa wynosi 75÷80 m3 (oko-

ło 7 kg) na 100 km. 

Bilans z całości

Autobus z ogniwem paliwowym jest jed-

nym z kliku typów elektrycznych pojazdów, 

jakie proponuje Ursus. Ich wyposażenie za-

mawiający może kompleksowo dostosować 

do przewidywanych warunków pracy. Do-

tyczy to nie tylko liczby i ułożenia siedzeń 

czy dodatkowych urządzeń, np. biletoma-

tów i systemów informacji pasażerskiej. 

Wodorowy Ursus, który zadebiutował na 

targach IAA w  Hanowerze, a  wkrótce po-

tem był prezentowany podczas kieleckiej 

wystawy Transexpo miał zainstalowany 

klimatyzator Th ermo King serii Athenia E,

przeznaczony specjalnie do autobusów 

elektrycznych i  hybrydowych. Urządzenia 

te mają lekką aluminiową ramę i  wyróż-

niają się wysoką wydajnością w połączeniu 

z kompaktowymi wymiarami i niską masą. 

Są energooszczędne, wyposażone w  sprę-

żarkę o  regulowanej wydajności oraz elek-

troniczny system zarządzania, który har-

monijnie współpracuje z innymi systemami 

pojazdu. Mogą być uzupełnione o  pompę 

ciepła, zapewniającą wydajne ogrzewanie 

przestrzeni pasażerskiej przy niskim zuży-

ciu energii. Wówczas w ramach opcji moż-

na dołączyć do nich wymiennik ciepła, któ-

ry wykorzystuje ciepło układu chłodzenia 

akumulatorów. 

Nowy Ursus wybiega w przyszłość. Wpi-

suje się w  całościowe spojrzenie na eko-

logiczny transport publiczny, obejmujące 

uważny wybór źródeł energii oraz staran-

ne zarządzanie nią, tak w skali mikro, jak 

i makro. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, K Dziewicka

Klimatyzatory Thermo King serii Athenia E są przystosowane specjalnie do pojazdów 
elektrycznych, w których należy oszczędnie gospodarować zasobami energii. Mogą być 
wyposażone w pompę ciepła, zapewniającą wydajne, energooszczędne ogrzewanie. 

Elektryczne autobusy Ursus oferują 
ergonomiczne miejsce pracy. 

www.truck-van.pl

25TruckTruckVanVan&11/2016

AUTOBUSYAUTOBUSYPrezentacjaPrezentacja



Volvo oferuje kompleksowe rozwiązania 

obejmujące pojazdy, ich serwis oraz 

infrastrukturę ładowania. Do tej pory 

Volvo Buses na całym świecie sprzedało po-

nad 2700 zelektryfi kowanych pojazdów. 

„Popyt na zrównoważony transport pu-

bliczny wzrasta na całym świecie, a  my 

mamy to, czego potrzeba, aby temu sprostać. 

Nasze rozwiązania umożliwiają elektryfi -

kację i  optymalizację zarówno transportu 

miejskiego, jak i  podmiejskiego w  ekono-

miczny sposób. Przekłada się to nie tylko na 

poprawę stanu środowiska, ale również daje 

zupełnie nowe możliwości w obszarze roz-

woju miast” – mówi Håkan Agnevall, prezes 

Volvo Buses. 

Trzy poziomy elektryfikacji

Bezemisyjne, ciche pojazdy są przyjazne 

dla mieszkańców i  zabytków. Przystanki 

mogą znajdować się wewnątrz pomiesz-

czeń, dzięki czemu pasażerowie są chronieni 

przed deszczem i mrozem. Takie rozwiąza-

nie jest testowane na przykład w Götebor-

gu, gdzie elektryczne autobusy Volvo jeżdżą 

od ponad roku. Elektryczne hybrydy Volvo 

(akumulatory mogą być doładowywane na 

postojach) jeżdżą również po ulicach Sztok-

holmu, Hamburga oraz Kurytyby, a w 2017 

roku w  pełni elektryczne autobusy Volvo 

pojawią się na ulicach Paryża. 

„Dążymy do przyszłości, w której trans-

port opiera się na hybrydach, elektrycznych 

hybrydach oraz w  pełni elektrycznych au-

tobusach. Te trzy poziomy elektryfi kacji 

pozwalają nam stworzyć dopasowane do 

potrzeb klientów kompleksowe rozwiązania 

z  zakresu publicznego transportu” – pod-

kreśla Håkan Agnevall.

W 2016 roku Namur w Belgii oraz Luk-

semburg zdecydowały się skorzystać z  ca-

łościowych rozwiązań Volvo. Namur zamó-

wiło 11 elektrycznych hybryd. Luksemburg, 

w  którym 14 hybryd Volvo już wozi pasa-

żerów, zamówiło kolejne pięć elektrycznych 

hybryd. 

„Klienci płacą co miesiąc ryczałt za użyt-

kowanie pojazdów, ich serwis oraz akumu-

latory. W  cenę wliczone są również stacje 

ładowania. Jest to bezpieczne i  proste roz-

wiązanie, zapewniające wysoką niezawod-

ność i  przewidywalność kosztów” – mówi 

Håkan Agnevall.

W obu przypadkach producentem sprzę-

tu do ładowania jest ABB. Volvo współpra-

cuje w tym zakresie również z Siemensem. 

Aby ułatwić wprowadzenie zelektryfi ko-

wanych pojazdów w europejskich miastach, 

producenci autobusów oraz systemów ła-

dowania w  zeszłym roku wdrożyli otwartą 

i ogólnodostępną infrastrukturę ładowania. 

Standardem stało się ładowanie z  wyko-

rzystaniem pantografu i  oprogramowania 

wyposażonego w WiFi. Dzięki temu każde 

miasto może indywidualnie wybrać dostaw-

cę systemu ładowania, a  jedna stacja może 

obsługiwać autobusy różnych marek. 

Pod napięciem
W Hanowerze Volvo przedstawiło pełen wachlarz zelektryfikowanych autobusów miejskich. 
Znalazły się wśród nich hybrydy, elektryczne hybrydy oraz w pełni elektryczne autobusy. 

Volvo Dynamic Steering eliminuje wibracje oraz szarpnięcia 
kierownicy. Przy niskich prędkościach kierowanie pojazdem 
jest łatwiejsze o około 75%. Przy wysokich prędkościach 
autobus zachowuje stały kierunek, nawet na nierównej 
nawierzchni. Po przeprowadzonych testach wszyscy 
kierowcy (w badaniu brało udział 20 osób) wskazali, że układ 
VDS przyniósłby wiele korzyści w ich codziennej pracy, 
zmniejszając ból mięśni, szczególnie w okolicach ramion. 

www.truck-van.pl
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Zestaw do oszczędzania

Zużycie paliwa można również obniżyć 

w  autobusach długodystansowych, m.in. 

poprawiając aerodynamikę oraz optymali-

zując zmianę biegów. 

„Paliwo jest jednym z największych wy-

datków dla naszych klientów. Przy auto-

busach pokonujących średnio 100 000 km

rocznie, obniżka zużycia paliwa nawet 

o kilka procent przynosi znaczne oszczęd-

ności. Systemy, które wprowadzamy obec-

nie do Volvo 9700 i  9900 w  Europie, to 

kolejny krok na drodze do zwiększenia 

wydajności energetycznej oraz ochrony 

środowiska” – mówi Michele Ferrara, szef 

produktu w obrębie autokarów na Europę 

w Volvo Buses. 

Dynamic Chassis Lowering automatycz-

nie obniża podwozie autobusu o  20 mm

przy prędkościach powyżej 80 km/h. 

W  standardowym cyklu jazdy zmniejszo-

ny opór powietrza redukuje zużycie paliwa 

nawet o  0,5%. Prześwit podwozia jest au-

tomatycznie regulowany za pomocą syste-

mu sterowania autobusu oraz zawieszenia 

pneumatycznego, a przejścia pomiędzy róż-

nymi ustawieniami są gładkie i  nieodczu-

walne dla pasażerów.

Zautomatyzowana skrzynia biegów 

I-Shift  jest teraz dostępna w  nowej wersji 

z bardziej płynną i szybszą zmianą biegów, 

mniejszymi stratami energii własnej oraz 

wyższą wydajnością energetyczną. Autobu-

sy z  I-Shift  i 11-litrowym silnikiem (Volvo 

9700, 9900 i B11R) są również wyposażone 

w grzejnik olejowy, który przewidziany jest 

dla krajów z mroźnymi zimami. Zapewnia 

on odpowiedni poziom temperatury ole-

ju w  skrzyni biegów, co skutkuje większą 

skutecznością smarowania oraz mniejszym 

tarciem. 

Z  kolei I-See – inteligentny tempomat 

znany już z  ciężarówek optymalizuje pra-

cę pojazdu w  górzystym terenie, pozwala 

zredukować zużycie paliwa nawet o  2,5%, 

w zależności od topografi i drogi i poprawia 

komfort jazdy, dzięki optymalizacji zmian 

biegów, przyśpieszenia oraz hamowania sil-

nikiem. 

Oczy wokół autobusu

Autobusy Volvo od stycznia 2017 r. będą 

również wyposażone w  system Pedestrian 

and Cyclist Detection (wykrywa pieszego 

i  rowerzystę), który zwiększa bezpieczeń-

stwo, np. na przejściach dla pieszych i przy-

stankach. Ostrzega on użytkowników drogi, 

że nadjeżdża autobus za pomocą sygnału 

dźwiękowego. W  przypadku zagrożenia 

wypadkiem załącza się klakson pojazdu, 

a kierowca jest informowany za pomocą sy-

gnałów dźwiękowych i wizualnych. System 

Pedestrian and Cyclist Detection nieustan-

nie monitoruje otoczenie autobusu za po-

mocą kamery. 

„Wypadki z  udziałem autobusów i  nie-

chronionych użytkowników dróg występują 

rzadko, jednak kiedy już się zdarzają, ich 

konsekwencje mogą być bardzo poważne” 

– mówi Peter Danielsson, dyrektor ds. cech 

i bezpieczeństwa pojazdów w Volvo Buses.

Ponieważ liczba pojazdów elektrycznych 

w ruchu miejskim ciągle wzrasta, emisja spa-

lin i hałas zanikają. System ostrzegawczy po-

zwala wyeliminować ryzyko, które może się 

pojawić w związku z tym, że pojazdy w miej-

skim środowisku pracują o wiele ciszej. 

„Autobus można usłyszeć, jednak nie 

musi być to dźwięk rozpraszający. Rozwią-

zaliśmy ten problem poprzez stworzenie 

sztucznego dźwięku w  tle z  zakresem czę-

stotliwości, który nie jest uważany za roz-

praszający. Na przykład, nie przedostaje się 

przez okna z potrójną szybą, czego nie moż-

na powiedzieć o  dźwięku na niskich czę-

stotliwościach, który jest emitowany przez 

silnik Diesla” – wyjaśnia Peter Danielsson. 

Obecnie system Pedestrian and Cyclist 

Detection jest testowany na trasie nr 55 

w Göteborgu. 

Bez urazów

Kierowcy spędzają w pracy wiele godzin, 

przez co często cierpią na bóle ramion, kar-

ku i barków. Aby zmniejszyć ryzyko urazów 

związanych z pracą, w zeszłym roku Volvo 

wprowadziło do oferty układ kierowni-

czy Volvo Dynamic Steering (VDS), który 

znacznie ułatwia prowadzenie autobusu. 

Badanie przeprowadzone przez VTI, 

Szwedzki Zarząd Dróg i Transportu, anali-

zowało napięcie mięśniowe podczas prowa-

dzenia pojazdu z i bez układu VDS. Badano 

aktywność różnych grup mięśni w  czasie 

skręcania w  prawo i  lewo, wjeżdżania na 

rondo oraz jazdy prosto. Okazało się, że 

VDS zmniejsza napięcie mięśniowe średnio 

o  20–30%, a  przy niektórych manewrach 

nawet o 70%. 

Po roku od wprowadzenia, ponad poło-

wa długodystansowych autobusów Volvo 

sprzedanych w  Europie jest wyposażona 

w układ VDS. Od jesieni 2017 roku system 

będzie dostępny również w miejskich i pod-

miejskich autobusach Volvo. ▐

KD
Fot. Volvo

Zelektryfikowane autobusy Volvo 

   Hybryda  Przegubowa Elektryczna Elektryczny
   Volvo 7900 hybryda  hybryda autobus
    Volvo 7900 Volvo 7900 Volvo 7900

Liczba osi 2 3 2 2
Silnik  elektryczny  elektryczny elektryczny elektryczny
   + Diesla  + Diesla  + Diesla 
Rok wprowadzenia na rynek 2010 2013 2014 2015
Oszczędność energii w porównaniu 
z autobusem z silnikiem Diesla (w %) 39 30 60 80
Zasięg między ładowaniami (km) – – 7 10
Pojemność (liczba pasażerów) 102 154 95 105

Statyczne ładowanie przewodowe odbywa się za pomocą 
pantografu w zakresie 150 i 300 kW. Trwa od 3 do 
6 minut, co wystarcza na 30 minut jazdy. Autobus komu-
nikuje się ze stacją do ładowania przez WiFi. Na dachu 
autobusu zamontowane są szyny do podłączenia do 
systemu odporne na warunki pogodowe w temperaturze 
od –25 do +45OC. W zakresie infrastruktury ładowania 
Volvo współpracuje z Siemensem i ABB.

System Pedestrian and Cyclist 
Detection składa się z kamery, 
systemu przetwarzania obrazu 
oraz algorytmów służących do 
wykrywania pieszych i rowerzystów. 
Kierowca jest informowany 
o zagrożeniu sygnałami świetlnymi 
i dźwiękowymi. 
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O lbrzymiego skoku dokonał Volkswa-

gen, który opracował własne, duże 

auto dostawcze pod postacią nowego 

Craft era (patrz: Truck & Van 10/2016), ofe-

rowanego również jako MAN TGE. Spół-

ka Sevel Nord przedstawiła nowe modele 

średniej wielkości pod markami Citroën, 

Peugeot i Toyota. Można było przyjrzeć się 

najnowszym pikapom. Zwiedzający gro-

madzili się z  zaciekawieniem wokół pre-

zentowanej po raz pierwszy w Europie Za-

chodniej GAZeli Next. A to tylko niektóre 

z niespodzianek. 

Mocny fundament

Jurorzy europejskiego konkursu „Van of 

the Year”, którzy miewali niekiedy skłon-

ność do ekstrawagancji, czego wyrazem 

było przyznanie tytułu Nissanowi NV200 

w 2010 czy Kangoo Z.E. w 2012 r., docenili 

tym razem dojrzałość. „Vanem Roku 2017” 

został Volkswagen Craft er, samochód, któ-

rego produkcja ruszyła w  zbudowanej od 

podstaw fabryce w  okolicach Wrześni. 

Wygrana w konkursie jest tym cenniejsza, 

że w  tym roku zwycięzca mierzył się nie 

tylko ze zmodernizowanymi, „starymi wy-

jadaczami”, takimi jak Iveco Daily, Peugeot 

Boxer i  Ford Transit Custom – wszystkie 

w wersjach Euro 6. W szranki stanęły mo-

dele jak on, zupełnie nowe: Hyundai H350 

oraz „trojaczki” z  Sevel Nord: Citroën 

Jumpy, Peugeot Expert i  Toyota ProAce. 

Craft er zdobył 101 punktów, a „trojaczki” 

89. Trzecie miejsce przypadło Iveco Daily. 

Uzasadniając swoją decyzję, międzynaro-

dowe jury dziennikarskie podkreśliło styl, 

komfort i doskonałe własności jezdne no-

wego Volkswagena, a  także bogatą gamę 

wersji. 

Koncern skorzystał z  targów, aby obok 

innych zaprezentować po raz pierwszy 

elektryczną wersję Craft era. Firma z  nie-

zachwianą konsekwencją proponuje sa-

mochody stroniące od przelotnych mód, 

systematycznie, choć niespieszenie zwięk-

szając walory istniejących już modeli. Ści-

sła współpraca z dostawcami specjalistycz-

nych zabudów zapewnia wysoką jakość 

Godziny szczytu
Wśród lekkich samochodów użytkowych na targach IAA 
nie brakowało premier. Nowe pokolenie pojazdów pojawiło się 
równocześnie u kilku producentów. 

Nowy Citroën w nietypowym, turystycznym wydaniu i oryginalnym turkusowym 
odcieniu. Intrygująca stylizacja zawiera wnętrze, które spodoba się poszukującym 
zarówno samochodu do pracy, jak i dużego vana rodzinnego. 

Pocztowy StreetScooter Work: masa własna 1370 kg, ładowność 710 kg, objętość 
ładowni 4,3 m3, zasięg 80 km. Elektryczny silnik napędza przednie koła i osiąga szczytową 
moc 48 kW. Prędkość maksymalna ograniczona elektronicznie do 120 km/h. 

Elektryczny 
e-Crafter miał 
premierę na IAA.

Vison Van Mercedesa to porywająca rozmachem koncepcja, 
wybiegająca w przyszłość, w której dronowi z przesyłką drzwi 
będzie otwierać robot-gosposia. 

Renault Alaskan jako podnośnik koszowy to 
ciekawa propozycja. Swego czasu była taka wersja 
Tarpana, ale tylko z dwumiejscową kabiną. 

11/201628 TruckTruckVanVan&

www.truck-van.plDOSTAWCZEDOSTAWCZE IAA 2016IAA 2016



samochodów przystosowanych do różno-

rodnych zadań. Indywidualizacja wsparta 

dobrym wykonaniem niestandardowych 

nadwozi jest zresztą ambicją większości 

producentów samochodów dostawczych, 

którzy chcą poważnie zaistnieć na rynku. 

Przy wsparciu sieci sprzedaży przeznaczo-

nej do obsługi nabywców zainteresowa-

nych pojazdami dostawczymi, jest gwaran-

tem powodzenia. 

Szczęśliwi jakby mniej

Dlatego interesujące wydaje się, jak po-

toczą się losy Hyundaia H350. Jury kon-

kursu na „Vana Roku” nie ujawniło szcze-

gółowej punktacji, ale akurat ten model 

wydaje się równie przemyślany jak Craft er, 

choć z racji mniejszej liczby odmian wypa-

da skromniej. Nie dysponuje również wła-

sną organizacją sprzedaży i  może polegać 

jedynie na zaangażowaniu i  zdolnościach 

co bardziej pracowitych i szukających wy-

zwań przedstawicieli handlowych, których 

nie każdy diler ma. W  Hanowerze poka-

zano eksperymentalnego H350 zasilanego 

ogniwami paliwowymi. Silnik elektrycz-

ny o  mocy 100 kW (136 KM) mieści się 

w zwykłym miejscu z przodu wraz z ogni-

wem paliwowym. Kompozytowe butle na 

7 kg sprężonego wodoru rozmieszczono 

między osiami pod podłogą. Energia pro-

dukowana przez ogniwo gromadzona jest 

w  kompaktowym zestawie baterii litowo-

-polimerowych. Zasięg samochodu prze-

kracza 420 km. Obok prezentowany był 

skrzyniowy wariant zwykłego H350. 

Podobny problem „organizacyjny” dręczy 

Nissana, który mimo szumnych zapowiedzi, 

rozwija sprzedaż samochodów dostawczych 

mozolnie i nierównomiernie. Dba za to, aby 

pojawiały się nowe modele. Dosiadł się do 

jednego stołu z  Fiatem i  zaprezentował na 

IAA średniej wielkości NV300, czyli odpo-

wiednik Fiata Talento, Opla/Vauxhalla Viva-

ro i Renault Trafi ca. Dzięki temu po krótkiej 

przerwie znów ma w  ofercie tej klasy auto. 

Poprzedni model Trafi ca był produkowany 

jako Nissan Primastar do końca 2014 r. 

Średniej wielkości konkurencyjne „tro-

jaczki” Citroën, Peugeot i  Toyota (patrz: 

Truck & Van 7-8 oraz 10/2016) mają nie-

co większe możliwości przewozowe niż 

poprzednia generacja, ale zwracają uwagę 

przede wszystkim stylizacją. Amerykań-

ską zasadę „dużo blachy, mało szkła” udało 

się zastosować m.in. dzięki podwyższeniu 

miejsca kierowcy przy jednoczesnym nie-

wielkim obniżeniu dachu. Krótki i  średni 

wariant nadwozia mają wysokość równo 

1,9 m, z  zapasem wchodzą więc do typo-

wych garaży podziemnych. Manewrowanie 

ułatwia krótszy zwis przedni. Samochody 

powstały od podstaw jako projekt KZéro. 

Mają nową płytę podłogową EMP2, któ-

ra oprócz modelu przednionapędowego 

umożliwia stworzenie wersji 4×4. Być może 

uda im się zawalczyć o rynki poza umownie 

Hyundai H350 z wodorowymi ogniwami paliwowymi ma zasięg ponad 420 km. W samo-
chodach dostawczych alternatywne układy napędowe mają małe szanse powodzenia z dwóch
powodów: za dużo ważą, zbyt wiele kosztują. Wyjątkiem jest CNG, ale pozostaje w niszy. 

Mitsubishi L200 był obecny tylko jako 
„ruchoma ekspozycja” dostawcy wyciągarek 
i innych akcesoriów do jazdy terenowej.

Nissan NV300 wypełnia lukę 
po Primastarze, który także był 
odpowiednikiem Trafica. 

Duży Transit, sprzedawany z nieco innym wyposa-
żeniem również w Ameryce Północnej rzeczywiście 
może być użyteczny do zimowego utrzymania dróg. 

GAZon Next CNG jest lekką ciężarówką o dmc 8,2 t,
która na rodzimym rynku zapewne 
rywalizuje w pewnym zakresie z Iveco Daily. 
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w odmianach z nieskomplikowanym i  lek-

kim, automatycznie działającym napędem 

obu osi, takim jak 4Motion Volkswagena, 

który pomaga, gdy ślisko czy grząsko i tylko 

z topieli nie wydobywa. 

Hyundai na pamiątkę? 

Alternatywne napędy są na ogół za cięż-

kie dla wrażliwych na masę własną samo-

chodów dostawczych. Nie przypadkiem 

Hyundai zamontował ogniwa paliwowe 

w  mikrobusie, który nie musi wyróżniać 

się wysoką ładownością. Mercedes odsło-

nił przed szeroką publicznością zaawan-

sowanego ze wszech miar, elektrycznego 

Vison Vana (patrz: Truck & Van 10/2016), 

który jest już nie tyle samochodem, co ku-

rierską maszyną roboczą. Wspomniałem 

o elektrycznym Craft erze, natomiast fi rma 

Orten zbudowała T5 Caravelle na prąd, 

nazywając go ET 30 V. Całą gamę niewiel-

kich, dostawczych aut elektrycznych ma 

StreetScooter GmbH z Akwizgranu. Firma 

istnieje od 2010 r., a  w  2012 przedstawiła 

towarową wersję swojego miejskiego sa-

mochodu elektrycznego. Dwa lata później 

została przejęta w  całości przez Grupę 

Deutsche Post DHL, która użytkuje Street-

Scootery we fl ocie. 

Na tym przykładzie widać, że zapotrzebo-

wanie na samochody elektryczne nie musi 

być rozbudzane sztucznie. Skromne wozy 

pocztowe nie dorastają do wizji Mercedesa, 

w której paczki dostarczają i roboty, i drony, 

a  sama ich ruchoma baza pracuje jak sor-

townia, za to już pracują i  nie trują. Tam, 

gdzie najbardziej się ich potrzebuje. 

Alternatywny napęd, zgodnie z  najnow-

szym sloganem Scanii „dostępny tu i teraz”, 

był na stoisku Grupy GAZ. Lekka ciężarów-

ka GAZon Next CNG ma dmc 8,7 t (masa 

własna 4,23 t) i  napędzana jest silnikiem 

o zapłonie iskrowym o  pojemności 4,43 l 

i  mocy 150 KM. Ma obszerną, 3-osobową 

kabinę dostawczej, tylnonapędowej GAZe-

li Next. Ona sama została zaprezentowana 

jako mikrobus dla 16 osób plus kierowca 

(dmc 4,2 t) oraz 3,5-tonowy samochód 

skrzyniowy – oba napędzane 4-cylindro-

wym silnikiem wysokoprężnym Cummins 

o  pojemności 2,8 l i  mocy 150 KM. Styli-

zacja jest udana, estetyczna, a wnętrze robi 

dobre wrażenie, tak wyglądem, jak jakością. 

Naturalnie, jeśli od samochodu roboczego 

nie oczekuje się, że będzie „rozpieszczał” 

kierowcę spłachetkiem skóry wokół kierow-

nicy i gałki do zmiany biegów. 

Przywykliśmy do „klonowania” samo-

chodów dostawczych, pora pogodzić się 

z  mnożącymi się przez pączkowanie pika-

pami – zjawiskiem, jak wiele europejskich 

„nowinek”, znanym od dekad w  Ameryce 

Północnej. Prąd i  gaz do napędu lekkich 

samochodów użytkowych jest stosowany 

w  niszach, co też nie jest zjawiskiem no-

wym – nawet w  Starym Świecie. Ogniwa 

paliwowe to godny uwagi eksperyment Hy-

undaia, niejako jubileuszowy – pierwszym 

samochodem napędzanym w ten sposób był 

amerykański GM Electrovan z  1966 roku. 

Przez pół wieku nic się nie zmieniło. Jest 

to źródło napędu niewspółmiernie drogie 

w  stosunku do ceny pojazdu dostawczego, 

zwłaszcza oczekiwanej przez nabywców ży-

jących z tego, co zarobią sami, a nie z podat-

ków, jak przykładowo komunikacja miejska. 

Samochody dostawcze prawdopodobnie 

długo jeszcze będą ostoją tradycji i nadzieją 

dla nowych graczy, takich jak GAZ, Hyun-

dai czy innowacyjny w dojmująco praktycz-

ny sposób StreetScooter. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

nakreśloną Europą Południową i przekonać 

do siebie także polskich nabywców. 

Tu szpan, robota tam

Wybór samochodów przystosowanych do 

poruszania się w  trudnym terenie stale się 

powiększa. W  ciągu minionych kilkunastu 

miesięcy zadebiutowały w Europie zupełnie 

nowe pikapy, a wśród nich następcy znanych 

i cenionych, dużych modeli Mitsubishi, Nis-

sana i Toyoty. Na IAA Renault zaprezentował 

swoją wersję Nissana NP300, czyli Alaskana. 

Mercedes szykuje się do premiery własnej in-

terpretacji tego samochodu. Fiat przyprowa-

dził do Hanoweru Outbacka, czyli bliźniaka 

Mitsubishi L200 i  tylko Toyota Hilux i VW 

Amarok pozostają na razie bez rodzeństwa. 

Ford zmodernizował Rangera. 

Wysyp pikapów na naszym kontynencie 

jest trudno wytłumaczalny. Stanowią mar-

gines rynku. Uzasadnia go natomiast popyt 

z  krajów azjatyckich i  Afryki, a  w  pewnej 

części zapewne chęć uatrakcyjnienia wi-

zerunku marki. Wśród samochodów po-

wierzchownie hołdujących modzie, pikapy 

wybijają się „autentycznością”. Są, jakie są 

i bierzesz takiego albo nie. 

W Hanowerze sporo było propozycji ada-

ptacji pikapów do różnych prac. Jasno trze-

ba jednak powiedzieć, że główną zaletą du-

żych, w kategoriach europejskich, pikapów 

jest możliwość zamówienia napędu obu osi, 

który z reguły jest skuteczny w pokonywa-

niu trudnych przeszkód terenowych, nawet 

jeśli auto grzęźnie po osie. Dopiero w kom-

binacji z nim, znaczenia nabiera ładowność 

(umiarkowana) czy możliwość zainstalo-

wania specjalistycznego sprzętu (ograni-

czona). Jeśli samochód pokonuje drogi 

utwardzone, zwykły model dostawczy jest 

bardziej praktyczny i bardziej ekonomiczny 

w eksploatacji. Tym bardziej, że coraz czę-

ściej furgony czy mikrobusy są oferowane 

GAZela Next jest oferowana również w Polsce. Podobnie jak poprzedniczka ma napędzaną tylną oś z bliźniaczym 
ogumieniem. Wnętrze robi dobre wrażenie. 

Relacja z Hanoweru również 
w programie „Na Osi” na antenie Motowizji. 

Zapraszamy do oglądania.
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Ma je też Mercedes. Zarówno Vito, 

jak i Sprinter z napędem na 4 koła 

przydadzą się wszędzie tam, gdzie 

trzeba dowieźć ludzi lub ładunek, a  droga 

do celu nie jest łatwa. Samochody te gwa-

rantują, że każde wskazane palcem na ma-

pie miejsce stanie się dostępne, a  trasa do 

niego przyjemna. 

Napęd, jakiego potrzebujesz

Przy niedużym obciążeniu ładowni lub 

gdy trzeba przewieźć ludzi po płaskich 

drogach, lekkim terenie i  w  mieście, nasze 

potrzeby całkowicie zaspokoi kompakto-

wy i  lekki napęd na przód. Jeśli zaś zajdzie 

potrzeba przewiezienia ciężkich przedmio-

tów, takich jak materiały budowlane lub 

maszyny, lepszym wyborem okaże się Vito 

z napędem na tylną oś. W tym modelu ła-

dunek doskonale dociąży napędzane koła, 

a samochód bez żadnych problemów spro-

sta wszystkim wyznaczonym mu zadaniom. 

Jeśli zaś chcemy mieć pewność, że dowie-

ziemy klientów do górskiego ośrodka bądź, 

że bez problemów rozwieziemy towar, po-

ruszając się po „lekkim” terenie lub drogach 

utwardzonych, wtedy powinniśmy wybrać 

cięższy napęd na cztery koła, dzięki które-

mu na pewno sprostamy tym zadaniom. 

Ten napęd jest stały i  cały czas gotowy do 

wykorzystania swojego potencjału. 

PracaPraca w terenie w terenie

Gdy chcemy dojechać w trudno dostępne miejsce, od razu myślimy o samochodzie terenowym Gdy chcemy dojechać w trudno dostępne miejsce, od razu myślimy o samochodzie terenowym 
albo o SUV-ie, ale gdy potrzebujemy dowieźć sprzęt i ludzi, musimy użyć samochodu albo o SUV-ie, ale gdy potrzebujemy dowieźć sprzęt i ludzi, musimy użyć samochodu 
dostawczego. Prawie każdy producent ma w swojej ofercie dostawczaka 4×4 z systemami, dostawczego. Prawie każdy producent ma w swojej ofercie dostawczaka 4×4 z systemami, 
przybliżającymi jego możliwości do osobowych terenówek. przybliżającymi jego możliwości do osobowych terenówek. 

Różne napędy Vito 
w kontrolowanych, ale trud-
nych warunkach na płycie 
poślizgowej. 

Vito 4×4 na „huśtawce”. To jedno 
z ćwicze ń sprawnościowych, 
które organizatorzy przygotowali dla 
uczestników Safety on Tour 4×4.  
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Napęd na wszystkie koła rozłożony jest 

w  proporcji 35% na przód i  65% na tył 

i  wspomagany systemem 4ETS, który sku-

tecznie zastępuje blokady dyferencjałów, 

gdy koła tracą przyczepność. 4ETS przyha-

mowuje koła, które nie mają przyczepności 

i tym samym kieruje moment obrotowy na 

koła mające przyczepność, co sprawia, że 

Mercedesy Vito zyskują dużą sprawność 

w terenie, mimo że nie są to samochody te-

renowe. 

Wszystkie trzy wyżej wspomniane ukła-

dy napędowe, doskonale sprawdzają się 

na każdej drodze. Czy to w  normalnych, 

miejskich warunkach czy na trasie, różni-

ca w prowadzeniu jest ledwie wyczuwalna 

nawet na śliskiej nawierzchni. Dlatego też 

przy wyborze auta wystarczy skupić się 

głównie na tym, do czego chcemy je wy-

korzystać. Spowodowane jest to między 

innymi różnicą wagi napędów i  położe-

niem środka ciężkości. Mimo napędu na 

cztery koła, siły bezwładności utrudniają 

panowanie nad samochodem i wyrównu-

ją możliwości napędów podczas jazdy po 

asfalcie. Dodatkowo napęd na wszystkie 

koła generuje wyższe zużycie paliwa niż 

napędy na jedną oś, czyli na przestrzeni 

kilkudziesięciu tysięcy kilometrów nawet 

o  kilka procent realnie podnosi koszty 

eksploatacji. 

Duży może więcej

Większe możliwości przewozowe daje 

Mercedes Sprinter. Model ten może być wy-

posażony w dołączany napęd przedniej osi. 

Oznacza to, że w warunkach, w których nie 

mamy obaw o trakcję, cały moment obroto-

wy jest przekazywany na tylną oś. W razie 

potrzeby można dołączyć napęd na przód, 

jednak przy prędkości nieprzekraczającej 

10 km/h. Dzięki temu rozwiązaniu Sprin-

ter jest bardziej ekonomiczny, gdy napęd 

na 4 koła jest zbędny. Napęd rozdzielany 

jest między przednią i tylną oś w proporcji 

35:65, co nie zmienia znacząco charaktery-

styki prowadzenia samochodu względem 

wersji tylnonapędowej. 

Sprinter z napędem na obie osie jest pod-

niesiony o  110 mm z  przodu i  o  80 mm

z  tyłu względem „zwykłego” Sprintera. 

Kąt natarcia wynosi 28°, kąt rampowy 25°, 

a głębokość brodzenia to 610 mm. Do tego 

mamy do dyspozycji system 4ETS, który 

tak jak w  Vito, skutecznie zastępuje blo-

kady mechanizmów różnicowych, przy-

hamowując koła niemające przyczepności 

i przekazując moc na koła z  lepszą trakcją. 

Nie należy martwić się o stan hamulców, bo 

system czuwa nad nimi i nie włącza się, gdy 

są one przegrzane. Dodatkowo samochód 

można wyposażyć w system DSR (Downhill 

Speed Regulation) utrzymujący stałą pręd-

kość zjazdu i Hill-Start Assist, który pomoże 

wspiąć się pod strome wzniesienie. Gdy do 

tych parametrów dodamy terenowe opony, 

to poradzimy sobie w terenie tak, jakbyśmy 

jechali terenówką, a nie dużym dostawcza-

kiem. 

Tak skonfi gurowany Sprinter bez pro-

blemów dojedzie do celu w trudnym tere-

nie. Niezawodność Sprintera 4×4 podkre-

śla fakt, iż jest on chętnie używany przez 

różne służby, monterów, ratowników 

na bezdrożach, w górskim terenie czy na 

plaży. 

Jak „terenówka”

Gdy potrzebujemy czegoś więcej, mo-

żemy wybrać Sprintera zmodyfi kowanego 

przez fi rmę Oberaigner. Zyskujemy wtedy 

napęd 4×4 rozłożony w  proporcji 50:50 

oraz możemy zamówić, reduktor i blokady 

przedniego i tylnego dyferencjału. Tak eks-

tremalnie doposażona wersja Sprintera, po-

radzi sobie w terenie równie dobrze jak „te-

renówka”, a jedyną różnicą i ograniczeniem 

będzie wielkość pojazdu. Poza tym nie mu-

simy się martwić, że droga będzie za trudna. 

Są to rozwiązania przeznaczone do użytku 

prawie wyłącznie poza asfaltem, ponieważ 

na podłożu o  dobrej przyczepności nie-

umiejętne używanie takiego napędu może 

skończyć się kosztownymi uszkodzeniami. 

Dodatkowo Sprinter w  takiej konfi guracji 

jest cięższy i  ma większe zapotrzebowanie 

na paliwo.

Samochody dostawcze Mercedesa, czyli 

Citan, Vito i Sprinter są wyposażane w Ada-

ptive ESP, w  którego skład wchodzą: sys-

tem zapobiegający blokowaniu kół podczas 

hamowania – ABS, system kontroli trakcji 

(zapobiegający poślizgowi kół podczas 

zwiększania prędkości) – ASR, elektronicz-

ny system podziału siły hamowania – EBV, 

hydrauliczny asystent układu hamulcowe-

go – BAS, system kontroli ładunku – LAC 

(Load Adaptive Control), system zapobie-

gania dachowaniu – ROM/RMI (Roll Over 

Mitigation i  Roll Movement Intervention) 

oraz zaawansowany system kontroli podste-

rowności – EUC (Enhanced Understeering 

Control).

Adaptive ESP kontroluje samochód i czu-

wa nad bezpieczeństwem kierowcy. Reagu-

je odpowiednio do zaistniałej sytuacji na 

drodze oraz utrzymuje optymalną trakcję 

samochodu.

Napęd na wszystkie koła i  system Ada-

ptive ESP w  samochodach dostawczych 

Mercedesa można było przetestować pod-

czas Safety on Tour 4×4, które odbyło się 

w tym roku dwukrotnie. Jazdy na specjal-

nie przygotowanych torach miały miejsce 

w czerwcu w Legnicy, a we wrześniu w To-

runiu. Obie edycje odbyły się pod okiem 

trenerów Akademii Bezpiecznej Jazdy To-

masza Kuchara. ▐

Damian Dziewicki
Fot. Daimler

Sprinter jak rasowa 
terenówka poradzi 
sobie nawet 
z tak stromą rampą.

Wykrzyżowanie osi Mercedesa Sprintera nie imponuje, ale ze względu na zakres jego 
zastosowań jest więcej niż wystarczające. Tutaj można zobaczyć, w jaki sposób działa napęd 
4×4. Gdy koła tracą przyczepność, zostają przyhamowane, a moment obrotowy jest kierowany 
do tych, które ją jeszcze mają, dzięki czemu pojazd ma dużą sprawność w terenie. 

Sprinter 4×4 z napędem Oberaigner 
został wyposażony w zestaw 
dla monterów, sygnały świetlne oraz 
rampę do łatwego załadunku. 
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T ransit Courier Van należy do najnow-

szej generacji dostawczych Fordów. 

Ma znakomity styl i  kompaktowe 

wymiary, doskonale dostosowane do eks-

ploatacji w mieście. Łatwo się nim poruszać 

w gęstym ruchu i bez trudu można go za-

parkować. Jego długość to zaledwie 4,16 m. 

Średnica zawracania między krawężnika-

mi wynosi jedynie 10,5 m. Przy wysokości 

1,75 m może być parkowany w zwykłych ga-

rażach i parkingach podziemnych, zupełnie 

jak samochód osobowy. 

Wygodny z przodu, 
wielki z tyłu

Wnętrze jest nowoczesne i  urządzone 

z myślą o różnorodnych sposobach używa-

nia samochodu. Wykończenie jest bardzo 

dobrej jakości, a użyte materiały cieszą oko 

i są przyjemne w dotyku. Liczne schowki po-

mieszczą zarówno telefon, jak i dokumenty 

czy akcesoria potrzebne podczas pracy, np. 

skaner kodów kreskowych. Nad przednią 

szybą jest duża półka, a na tunelu środko-

wym dwa zagłębienia na kubki oraz uchwyt 

na tablet lub małego laptopa. Kieszenie 

w drzwiach są pojemne, co jest przyjemną 

niespodzianką w  aucie tej wielkości. Miej-

sce kierowcy można dostosować do swoich 

potrzeb, regulując w szerokim zakresie po-

łożenie fotela i kierownicy. Widoczność jest 

bardzo dobra, a zwężający się przód ułatwia 

manewrowanie w  ciasnych miejscach. Za-

razem Ford wygląda atrakcyjnie i ma mały 

współczynnik oporu powietrza, co sprzyja 

niskiemu zużyciu paliwa. 

Użytkownicy, którym zależy przede 

wszystkim na wielkości ładowni, będą zado-

woleni. Objętość furgonów wyposażonych 

Komplet zalet Komplet zalet za mniejza mniej
Ford Transit Courier Van wyróżnia się w swojej klasie wielkością ładowni Ford Transit Courier Van wyróżnia się w swojej klasie wielkością ładowni 
i ekonomicznymi silnikami. Teraz korzyści jest jeszcze więcej. i ekonomicznymi silnikami. Teraz korzyści jest jeszcze więcej. 

Ford wygląda nowocześnie, a przód w formie klina 
pomaga omijać przeszkody podczas manewrowania. 

Transit Courier należy do najnowszej generacji 
dostawczych Fordów, co jest widoczne w formie 
i wyposażeniu tablicy rozdzielczej. 

www.truck-van.pl

11/201634 TruckTruckVanVan&

DOSTAWCZEDOSTAWCZE PrezentacjaPrezentacja



w stałą przegrodę między kabiną, a ładow-

nią wynosi znakomite w tej klasie 2,3 m3. Na 

życzenie Ford montuje w tym miejscu siatkę 

składaną w pionie i składany fotel pasażera. 

Dzięki wykorzystaniu dodatkowej prze-

strzeni obok kierowcy, objętość ładowni 

wzrasta wówczas do 2,6 m3. Możliwe jest też 

przewożenie przedmiotów o długości sięga-

jącej 2,6 m. Ładowność furgonów dochodzi 

do 660 kg. 

Dwuskrzydłowe, tylne drzwi otwierają 

się o kąt 90, a po zwolnieniu blokującego, 

żółtego „motylka” o  kąt 180 stopni. Po-

nadto Transit Courier może być wypo-

sażony w  drzwi przesuwne z  prawej lub 

z obu stron nadwozia. Będą pomocne przy 

częściowym rozładunku, gdy samochód 

parkuje równolegle do krawędzi chodni-

ka. Kluczową zaletą Forda jest nisko prze-

biegający próg przedziału ładunkowego. 

W  pustym samochodzie znajduje się nie-

spełna 54 cm nad jezdnią. Ciężkie lub nie-

poręczne przedmioty można bez wysiłku 

umieścić wewnątrz. W ładowni mieści się 

jedna europaleta. 

Bardzo opanowany

Transit Courier zachowuje się na drodze 

przewidywalnie. Ma bardzo dobre własno-

ści jezdne i oferuje wysoki poziom bezpie-

czeństwa czynnego i biernego. Zawieszenie 

jest złożone z kolumn McPhersona z przo-

du oraz skrętnej osi z tyłu, a układ kierowni-

czy godzi komfort i precyzję. Ford daje kie-

rowcy krzepiące poczucie kontaktu z drogą. 

Na autostradzie czy drodze ekspresowej 

pozwala bezpiecznie i  komfortowo jechać 

z  wysoką prędkością. Hałas jest przy tym 

niski, można rozmawiać z  pasażerem, nie 

podnosząc głosu. Jednocześnie zawieszenie 

dobrze tłumi nierówności na zaniedbanych 

drogach lokalnych czy ulicach miast. Elek-

tronicznie sterowane hamulce wyposażone 

są m.in. w układ stabilizacji toru jazdy ESC, 

wspomaganie nagłego hamowania EBA 

oraz system HSA, który ułatwia ruszanie 

pod górę. Elektronika kontroluje również 

zachowanie przyczepy. 

Samochód ma oszczędne silniki benzy-

nowe i Diesla, które współpracują z pięcio-

stopniowymi skrzyniami biegów. Ostatnie 

przełożenie zawsze ma charakter nadbiegu, 

a zatem obniża obroty silnika przy wysokiej 

prędkości jazdy i dobrze wpływa na niskie 

spalanie. Szczególnie godny polecenia jest 

nowoczesny, 3-cylindrowy silnik benzyno-

wy EcoBoost, który osiąga moc 100 KM. 

Ta niewielka, lekka jednostka napędowa ma 

żeliwny blok i aluminiową głowicę z dwoma 

wałkami rozrządu i 4 zaworami na cylinder. 

Wysokie osiągi zawdzięcza elektroniczne-

mu sterowaniu z wydajnym układem wtry-

skowym z 6-otworkowymi wtryskiwaczami, 

zmiennym fazom rozrządu Ti-VCT oraz 

turbosprężarce. Pompa oleju o  wydajności 

regulowanej automatycznie, odpowiednio 

do bieżących potrzeb silnika, jest jednym 

z elementów, które przyczyniają się do ma-

łego zużycia paliwa jednostki 1,0 EcoBoost. 

W  Transicie Courier Van wyposażonym 

w system start/stop zużywa ona przeciętnie 

5,2 l/100 km, a  w  trasie spalanie spada do 

4,7 l/100 km. 

Choć Transit Courier Van jest niewiel-

kim autem użytkowym, można się w  nim 

poczuć jak w samochodzie klasy premium. 

Ford proponuje nabywcom bardzo bogate 

wyposażenie dodatkowe, w  tym klimaty-

zację, radio z  Bluetooth i  stacją dokującą 

MyFordDock pozwalającą na zamocowa-

nie i  naładowanie przenośnych urządzeń, 

takich jak telefony komórkowe czy systemy 

nawigacji satelitarnej, ponadto centralny za-

mek, przednie światła przeciwmgielne oraz 

elektrycznie sterowane lusterka i szyby. Fo-

tel kierowcy można doposażyć w wygodny 

podłokietnik. Teraz wymienione wyposa-

żenie plus przesuwne drzwi z prawej strony 

i  stała przegroda między kabiną a  ładow-

nią dostępne są w  komplecie z  wydajnym 

i oszczędnym silnikiem 1,0 EcoBoost w do-

skonałej cenie. W promocyjnej ofercie wy-

nosi ona 38 650 zł netto lub 282 zł miesięcz-

nie w Ford Leasing Opcje.  ▐

Fot. Ford

Niesymetryczne tylne drzwi są praktyczne, gdy trzeba sięgnąć 
do ładowni na zatłoczonej ulicy. 

Nadkola zajmują mało miejsca. W opcji są lewe drzwi przesuwne 
oraz ruchoma ścianka działowa, umożliwiająca powiększenie ładowni 
o dodatkowe centymetry. 
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Data to jedynie symbol. W  ramach 

rozruchu i  szkoleń przystąpiono do 

montażu samochodów kilka tygodni 

wcześniej. Na początku ruszyła produkcja 

najpopularniejszych i  względnie nieskom-

plikowanych „średnich” furgonów, głównie 

z przednim napędem oraz podwozi z kabi-

ną brygadową. Kolejne warianty będą do-

łączać stopniowo. Ogółem produkowanych 

będzie 69 wersji samych tylko nadwozi. Do 

tego dochodzą różne odmiany silnikowe 

50 tys. m3 betonu oraz 8 tys. ton stali zbroje-

niowej. Wzniesienie fabryki i  wyposażenie 

jej w  urządzenia produkcyjne pochłonęło 

800 mln euro. Zakład Volkswagena jest naj-

większą dotychczas inwestycją zagraniczną 

w Polsce. 

„Udało nam się wdrożyć wiele innowa-

cyjnych rozwiązań. Zakład we Wrześni 

zbudowany został z  myślą o  przyszłości 

– zastosowano w  nim najnowocześniejsze 

oraz korzystne dla środowiska rozwiązania 

Dwa lata i działa
24 października 2016 r. została uroczyście otwarta 
nowa fabryka Volkswagena w Białężycach koło Wrześni. 
Będą tu powstawać dostawcze Craftery i TGE. 

terenie zakładu znajduje się również odci-

nek testowy. 

Komponenty będą dostarczane z innych fa-

bryk koncernu oraz od zewnętrznych koope-

rantów, zlokalizowanych w miarę możliwości 

jak najbliżej. Lokalne władze spodziewają się 

ożywienia gospodarczego regionu, którego 

symptomy są widoczne już dziś. Volkswa-

gen Poznań od lat przyczynia się do rozwo-

ju lokalnej przedsiębiorczości i  rynku pracy, 

także poprzez zaangażowanie w  kształcenie 

nowych, wysoko wykwalifi kowanych pra-

cowników w  klasach patronackich w  szko-

łach zawodowych i  średnich. Współpracuje 

również z  Uniwersytetem Ekonomicznym 

w Poznaniu i Politechniką Poznańską. 

Coraz więcej

Do końca 2016 r. zostanie zmontowa-

nych 2 tys. aut. Na przyszły rok zaplano-

wano około 50 tys. Wiosną pojawi się na 

linii montażowej obok Volkswagena Cra-

ft era bliźniaczy MAN TGE, który miał 

premierę podczas targów IAA we wrześniu 

2016 r. Obie marki działają w ramach Gru-

py Volkswagen. „Wraz z  nową koncepcją 

Craft era oraz nową fabryką, której roczny 

wolumen produkcyjny będzie wynosił 100 

tysięcy aut, jesteśmy dobrze spozycjono-

wani na rosnącym rynku lekkich pojaz-

dów użytkowych” – stwierdził Andreas 

Renschler, członek zarządu Volkswagen 

AG odpowiedzialny za samochody użyt-

» Docelowo w zakładzie ma pracować 3 tys. osób 
na 3 zmiany «

techniczne” – powiedział Jens Ocksen, pre-

zes Volkswagen Poznań. Wyraża się to m.in. 

w szerokiej automatyzacji produkcji. Na wy-

dziale spawania pracuje 437 robotów, które 

zajmują się spawaniem, lutowaniem i kleje-

niem. Wykonują one praktycznie wszystkie 

czynności, których efektem końcowym jest 

nowa, surowa karoseria. W tym tak trudne, 

jak precyzyjne przyklejanie do nadwozi du-

żej wytłoczki dachu. Zautomatyzowana jest 

ze skrzyniami ręcznymi i  automatyczny-

mi oraz napędem przednim, tylnym i 4×4. 

Osobny wydział zajmie się produkcją sa-

mochodów specjalistycznych, np. małych 

wywrotek czy aut kurierskich. Zakładaną, 

pełną wydajność 100 000 pojazdów rocznie, 

fabryka ma osiągnąć w 2018 r. Będzie wów-

czas zatrudniać 3 tys. osób, pracujących na 

3 zmiany. 

23 miesiące

Zakład powstał na działce o powierzchni 

przekraczającej 220 hektarów. Wzniesiono 

go w  rekordowym tempie bez mała 2 lat. 

Prace budowlane ruszyły w  październiku 

2014 r. Na wstępie umocniono grunt 3 tys. 

betonowych pali. 13 listopada wmurowano 

kamień węgielny, a  29 kwietnia 2015 r. na 

przyszłej hali montażu zawieszono wiechę. 

W pół roku po rozpoczęciu prac, gotowych 

było 80% budynków. Przy budowie zużyto 

» Koszt budowy i wyposażenia fabryki
to 800 mln euro «

Roboty montują dach furgonu. Produkcja 
surowej karoserii jest w przeważającej mierze 
zautomatyzowana. 

Fabryka będzie stopniowo uruchamiać produkcję kolejnych wariantów 
Craftera. Nadal przyjmowani i szkoleni są nowi pracownicy. 

również lakiernia, gdzie pojazdy są m.in. 

zabezpieczane antykorozyjnie w  procesie 

kataforezy. Nowoczesne metody lakiernicze 

sprawiają, że zużycie wody jest bardzo małe. 

Na wydziale montażu roboty instalują m.in. 

tablice rozdzielcze, ale większość czynno-

ści wykonują ludzie. Na koniec samochody 

przechodzą wnikliwą kontrolę jakości. Na 

kowe i  jednocześnie prezes spółki Volks-

wagen Truck & Bus. Podczas uroczystego 

otwarcia obecni byli liczni przedstawiciele 

koncernu, a  także polskich i  niemieckich 

związków zawodowych, władz samorządo-

wych i polskiego rządu. 

O samym Craft erze pisaliśmy w paździer-

nikowym wydaniu naszego miesięcznika. 
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Przypomnę, że samochód osiąga dopusz-

czalną masę całkowitą od 3 do 5,5 t i  na-

pędzany jest wyłącznie 4-cylindrowymi, 

2-litrowymi, silnikami wysokoprężnymi 

TDI o mocy od 102 do 177 KM. Wraz z jego 

pojawieniem się dobiega końca współpraca 

Volkswagena i Mercedesa w zakresie dużych 

samochodów dostawczych. Rozpoczęła się 

w  1996 r., gdy wprowadzono drugą gene-

rację Volkswagena LT. Podobnie jak Craft er 

z lat 2006–2016 miał on nadwozia zunifi ko-

wane z  Mercedesem Sprinterem. Niemniej 

przez cały czas Volkswagen stosował własne 

układy napędowe i  była to główna różnica 

w stosunku do Mercedesa. 

Nowy model został zaprojektowany od 

podstaw i  będzie produkowany na „we-

wnętrzne potrzeby” Grupy Volkswagen. 

Wprowadzenie go do oferty MAN-a przy-

nej, uwzględniające potrzeby nowej grupy 

nabywców, zainteresowanych dostawcza-

kami. 

W ofercie Volkswagena, duże samochody 

dostawcze są mocno zakotwiczone. Przeło-

mowy LT zadebiutował w 1975 r. i uzupełnił 

gamę marki o pojazd cięższy niż doskonale 

znany Transporter T2 z silnikiem z tyłu. Co 

ciekawe, w ramach spółki joint-venture ka-

biny LT używała w latach 1979–93 lekka cię-

żarówka MAN serii G, występująca również 

pod podwójną marką MAN-VW. Historia, 

jak widać, lubi się powtarzać. 

Obecnie Volkswagen nie tylko rozprowa-

dza samochody użytkowe w  sieci przezna-

czonej specjalnie dla nich, ale blisko współ-

pracuje z  dostawcami specjalistycznych 

zabudów. Jakby tego było mało, część z nich 

wykonuje we własnym zakresie i praktyka ta 

będzie rozwijana w zakładzie we Wrześni. 

Nowy Craft er ma już za sobą pierwszy 

sukces, tytuł „Van of the Year 2017”. „Po-

czyni się zapewne do wzrostu sprzedaży, 

co z  kolei zwiększy rentowność kosztow-

nego przedsięwzięcia, jakim była nowa 

fabryka. Poszerzeniu gamy MAN-a, spe-

cjalizującego się w pojazdach ciężarowych 

i  autobusach, towarzyszyć mają nowe 

metody sprzedaży i  obsługi posprzedaż-

» We Wrześni co godzinę będzie powstawać 
17 samochodów «

Gotowe samochody 
są sprawdzane na 
kilku stanowiskach.

Jednym z najnowocześniejszych wydziałów jest lakiernia, która 
zużywa bardzo mało wody. Udział ludzi sprowadza się głównie do 
sterowania urządzeniami i kontroli powłoki lakierniczej. 

kazuje to, że jesteśmy na dobrej drodze, 

jeśli chodzi o  nasz pojazd oraz naszą fa-

brykę” – podsumował dr Eckhard Scholz, 

przewodniczący zarządu Volkswagen Sa-

mochody Użytkowe. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, Volkswagen
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Już w piątek odbywały się spotkania. Na 

przygotowanej ekspozycji wyposaże-

nia warsztatów, można było skorzystać 

ze specjalnej oferty na zakup i fi nansowanie 

urządzeń. Było też co oglądać. Wystaw-

cy przywieźli do Karpacza nowości, które 

swoją premierę miały podczas targów Au-

tomechanika Frankfurt 2016. Były to m.in. 

nowe serie urządzeń diagnostycznych KTS 

fi rmy Bosch oraz urządzenia do kalibracji 

kamer w pojeździe. Przygotowano również 

stoisko konsultacyjne dla wszystkich zain-

teresowanych szeroko pojętą naprawą sys-

temów wtryskowych. Na żywo można było 

zobaczyć pracę urządzeń oraz porozmawiać 

o sposobach ich sprawdzenia i naprawy. 

W  strefi e wyposażenia warsztatów na 

gości czekały również emocje i  sportowa 

rywalizacja. Wszyscy chętni mogli wziąć 

udział w „Rajdzie WW z nagrodami”, czyli 

wyścigu w profesjonalnym symulatorze raj-

dowym 3D na czas. Ekspozycja warsztatowa 

była dostępna dla klientów przez cały galo-

wy weekend.

Również w  piątek można było spotkać 

się z  przedstawicielami sieci serwisowych 

skupionych wokół Inter Cars. Podczas pre-

zentacji „Z drogi do uścisku dłoni, czyli jak 

podnosić standard przy rosnących potrze-

bach klientów” właściciele warsztatów mo-

gli się dowiedzieć, jak dopasować standard 

serwisu do rosnących oczekiwań klientów. 

Spotkania sieci serwisowych kontynuowane 

były również w sobotę – aby każdy zaintere-

sowany mógł w nich wziąć udział. 

Tu i teraz

Uroczysta inauguracja Gali Biesiadnej 

2016 miała miejsce w  piątkowy wieczór. 

Ofi cjalną część otworzył Robert Kierzek, 

prezes Inter Cars. Po przywitaniu go-

ści opowiedział on o  planach spółki na 

najbliższą i  bardziej odległą przyszłość. 

Przedstawił obecną kondycję rynku mo-

toryzacyjnego, która rysuje się w  opty-

mistycznych barwach. Prezes Inter Cars 

zwrócił uwagę na potrzebę dostosowy-

wania funkcjonowania warsztatów do sy-

tuacji zarówno technologicznej, jak i spo-

łeczno-rynkowej. Wiadomo, że obecnie 

zmienia się profi l klienta, wchodzi nowe 

mobilne pokolenie, tzw. pokolenie „now”, 

czyli „teraz”. Oczekuje ono usługi od razu, 

szybko i bez żadnych komplikacji. To znak 

czasów, z którym musi sobie radzić każdy 

przedsiębiorca. „Osoby urodzone w  la-

tach 1980–2000 to bez mała 11-miliono-

wa rzesza konsumentów stanowiąca 30% 

społeczeństwa. Szacuje się, że do 2025 r. 

tzw. „milenialsi” stanowić będą 75% rynku 

podaży pracy. Będzie to dominująca siła 

na rynku, będąca jednocześnie najlepiej 

wyedukowanym pokoleniem w  historii. 

Jednocześnie będzie to grupa społeczna 

dysponująca największą siłą nabywczą 

– powiedział Robert Kierzek. – Ci klienci 

chcą jednocześnie mieć w  pakiecie pro-

duktu, jakim jest samochód, wszystkie 

niezbędne wartości dodane, a więc przede 

wszystkim usługę serwisową, ubezpiecze-

nie, wymianę opon, assistance, itp. Dlate-

go też obszarem szczególnie ważnym dla 

niezależnych warsztatów samochodowych 

jest tzw. obecność serwisu w sieci” – dodał.

Po wystąpieniu prezesa Inter Cars głos 

zabrali przedstawiciele partnerów stra-

tegicznych Gali Biesiadnej 2016. Firmę 

Castrol reprezentowali Anna Wilczewska 

oraz Leszek Radzikowski, fi rmę Bosch 

– Paweł Hańczewski i  Sławomir Kosek, 

TRW – Sławomir Góralewski, natomiast 

ZF – Adam Światowy. Dwaj ostatni po-

twierdzili również połączenie ZF i  TRW 

oraz powstanie nowej, olbrzymiej struktu-

ry ZF Aft ermarket. 

Po części ofi cjalnej przyszedł czas na 

rozrywkę. Podczas wieczoru kabaretowe-

Biesiada z przytupem
Na początku października odbył się wielki finał konkursu Gala Biesiadna – najważniejszej 
promocji, organizowanej przez Inter Cars w tym roku. W Hotelu Gołębiewski w Karpaczu licznie 
stawili się warsztatowcy, by razem spędzić weekend pełen emocji.
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go publiczność bawiła się przy skeczach 

najpopularniejszych polskich kabaretów: 

Kabaretu pod Wyrwigroszem, Paranie-

normalnych oraz Macieja Stuhra. Pu-

bliczność przeżyła prawdziwy maraton 

śmiechu. 

Pracowite przedpołudnie

„Spokój sprzyja interesom” – ta stara 

maksyma znalazła swoje odzwierciedlenie 

podczas galowego weekendu. Organiza-

torzy zadbali o  to, żeby w  sobotę stworzyć 

komfortowe warunki do rozmów oraz 

spotkań biznesowych. Od samego rana do 

dyspozycji byli przedstawiciele dostawców 

– partnerów konkursu galowego. W  tym 

celu powstała specjalna strefa ekspozycji, 

przygotowana w  formie „mini targów”. 

W sobotę goście mogli również odwiedzać 

namiot wyposażenia warsztatów oraz Show 

Car sieci serwisowych. 

Nie zapomniano też w  tym roku o kwe-

stiach ekologicznych, które w Inter Cars ko-

ordynowane są poprzez projekt Bio Service. 

Właściciele warsztatu mogli wziąć udział 

w spotkaniu „Korzyści wynikające z audytu 

energetycznego”. Wręczono również wyróż-

nienia dla klientów i fi liantów Inter Cars za-

angażowanych w działania proekologiczne. 

Smak zabawy

Na popołudnie organizatorzy przygoto-

wali niespodziankę – spotkanie z  Magdą 

Gessler, znaną restauratorką, właścicielką 

i  współtwórczynią wielu restauracji. Pani 

Magda porwała wszystkich swoim żywioło-

wym zachowaniem i olbrzymim poczuciem 

humory. Uczestnicy spotkania mogli zoba-

czyć, jaka naprawdę jest gwiazda progra-

mów „Kuchenne rewolucje” oraz „Master 

Chef ”. Jako ekspert kulinarny pokazała, jak 

ważny jest wpływ dobrej kuchni na trwałość 

rodziny, m.in. przedstawiając kilka przepi-

sów z polskiej kuchni na potrawy, które są 

doskonałymi afrodyzjakami. 

Oprócz kulinarnych doznań w  sobotnie 

popołudnie na klientów Inter Cars czeka-

ło jeszcze spotkanie z  Jackiem Walkiewi-

czem. To jeden z najwybitniejszych polskich 

szkoleniowców i mówców motywacyjnych, 

który znany jest z  porywających i  dowcip-

nych wystąpień. Podczas spotkania starał 

się pokazać, jak ważne (zwłaszcza w branży 

warsztatowej) są zmiany, kreowanie odważ-

nej wizji i celu, a także wysoki standard ob-

sługi i relacji z klientem.

A  wieczorem odbyła się wielka gala. To 

była prawdziwa biesiada, nawiązująca cha-

rakterem do niezapomnianych gal piosenki 

biesiadnej. O  najlepszy repertuar i  wspa-

niałe widowisko zadbał Zbigniew Górny, 

pomysłodawca oryginalnej gali z  lat 90., 

wraz ze swoją orkiestrą oraz towarzyszący 

im artyści: Katarzyna Jamróz, Gang Mar-

cela, Władysław Grzywna, Kwartet Rampa, 

Beata Rybotycka, Hanna Śleszyńska, Robert 

Rozmus oraz Jacek Wójcicki. Brawurowe 

wykonanie i niezaprzeczalna pasja artystów 

porwała wszystkich gości do wspólnej za-

bawy. Wszyscy razem śpiewali i  bawili się 

w najlepsze. 

Podczas sobotniego wieczoru w  roli 

prowadzących wystąpili Radosław Grześ-

kowiak, dyrektor ds. reklamy i marketingu 

Inter Cars, oraz piosenkarka Sabina Jeszka, 

fi nalistka programu Mam Talent.

Gala Biesiadna to również okazja do 

wręczenia nagród zwycięzcom galowego 

konkursu. Zwycięzcami konkursu Gala Bie-

siadna 2016 w  kategorii rynek ciężarowy 

zostali: w  regionie północno-wschodnim 

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Pry-

mus, Paweł Połeć, w  regionie centralnym 

– Kampol Kamila Biedrzycka, południo-

wym – Auto-Matunin Sp. z o.o., północnym 

– Firma Handlowo-Usługowa BJM Sp. z o.o.,

wschodnim – Intertransport Sp. z o.o. 

Kulminacją całej uroczystości była Lote-

ria Mistrzów Warsztatu. Szczęśliwiec wygrał 

50 000 zł, dwie kolejne osoby po 25 000 zł.  

Zwieńczeniem Gali Biesiadnej był kon-

cert największych gwiazd muzyki disco 

polo. To były trzy godziny zabawy na naj-

wyższych obrotach. Zespoły Aft erparty, 

Weekend i Boys dały z siebie wszystko – tak 

samo, jak bawiąca się publiczność. Nikt nie 

mógł narzekać na brak atrakcji tego wyjąt-

kowego wieczora. ▐

KD
Fot. IC
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W  targach odbywających się od 6 do 9 

września 2016 r. wzięło udział 614 

fi rm z 30 krajów. Towarzyszyły im 

XXII Międzynarodowe Targi Logistyczne 

LOGISTYKA. Spośród wystawców zagra-

nicznych najwięcej przybyło ze Stanów 

Zjednoczonych – 57, Niemiec – 41 i Wiel-

kiej Brytanii – 29. Przytłaczającą większość 

stanowiły fi rmy polskie, których zjawiło się 

349 wg statystyk zamieszczonych na stronie 

internetowej organizatora. 

Najbardziej rozbudowaną ekspozycję 

przygotowała Polska Grupa Zbrojeniowa, 

strategiczny partner MSPO. Firmy należące 

do Grupy podpisały kilka umów w  trakcie 

trwania wystawy. PGZ zawarła porozumie-

nie z francuskim koncernem Th ales w spra-

wie produkcji indukcyjnych rakiet w zakła-

dach Mesko i kierowania ich do odbiorców 

krajowych i zagranicznych. Podpisała też list 

intencyjny o współpracy z włoskim koncer-

nem Leonardo-Finmeccanica, działającym 

na polu lotnictwa, astronautyki, obronności 

i  bezpieczeństwa. Amerykańsko-włosko-

-niemiecka spółka joint venture MEADS 

International koordynująca projekt rakieto-

wego mobilnego systemu antybalistycznego 

i  przeciwlotniczego krótkiego i  średniego 

zasięgu, przyjęła natomiast list intencyjny 

od PGZ dotyczący współpracy w  ramach 

programu obrony przeciwlotniczej Wisła. 

Jelcz zajęty

Jak zwykle samochody były w  cieniu 

techniki lotniczej i  co bardziej widowisko-

wego uzbrojenia. Zwiedzający ekscytowali 

się pojazdami opancerzonymi oraz specja-

listycznym wyposażeniem przydatnym na 

polu walki. Jednak MSPO jest jedną z nie-

wielu okazji, aby przyjrzeć się bieżącej pro-

dukcji polskich zakładów motoryzacyjnych. 

Szpalerem
Tegoroczny, XXIV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach 
zgromadził rekordową liczbę wystawców i szumnych deklaracji. 

Transporter TITUS francuskiej firmy Nexter na podwoziu Tatry. Ma masę własną 17 t, a brutto – 27 t. Na MSPO prezentowano wersję „miejską” dla służb bezpieczeństwa 
wewnętrznego, wyposażoną wg wymagań francuskiej Policji Narodowej. Miała m.in. kilka kamer do obserwacji otoczenia, na życzenie montowany jest lemiesz do usuwania 
barykad. 500-konny silnik pozwala rozwijać prędkość maksymalną 110 km/h.  
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Niewiele ich przetrwało i borykają się z nie-

pewnością jutra. Część istnieje głównie za 

sprawą zamówień z wojska. 

Tego rodzaju wytwórnią jest Jelcz, należą-

cy do PGZ. Los znów połączył go z Autosa-

nem, który ofi cjalnie stał się częścią Grupy 

30 marca 2016 r. Tym razem dolnośląski 

producent nie przedstawił na MSPO nowo-

ści. Realizuje kontrakt na dostawę 910 sztuk 

dwuosiowych ciężarówek 442.32 Bartek, 

co zapewnia mu dostatecznie dużo pracy. 

Ponadto dostosowuje się do konsekwencji 

zmian personalnych. Od 29 lipca nowym 

prezesem Jelcz Sp. z  o.o. jest Łukasz Dud-

kowski. 

W  Kielcach wystawiany był dwuosio-

wy 442.32 Bartek, trzyosiowy P662D.35 

z 4-osobową kabiną opancerzoną oraz czte-

roosiowy P862D.43 z napędem 8×6 i zabu-

dową hakową Multilift  MK. Jelcze są na-

pędzane silnikami Iveco z rodzin Cursor 8

i  Cursor 10. Wyjątkiem jest lekki 442.32 

Bartek, który ma silnik MTU 6R106TD21, 

czyli zmodyfi kowaną przez niemiecką fi rmę 

Motoren- und Turbinen-Union Friedrich-

shafen GmbH jednostkę OM 926 LA z gamy 

Mercedesa. 

Jelcz zatrudnia obecnie 470 pracowników, 

z tego 76% przy produkcji. W 2014 r. otwo-

rzono tam nową linię, która ma zwiększyć 

docelowo zdolności wytwórcze zakładu do 

500 pojazdów rocznie. Mimo to Jelcz nie był 

w  stanie zapewnić odbiorcy terminowych 

dostaw, co naraziło go w ostatnim czasie na 

kary fi nansowe. Nowe kierownictwo zapo-

wiada, że sobie z tym poradzi. 

Jednak Star

Bartek, którego dmc wynosi 15,6 t, wy-

piera w pewnej części powszechnie używa-

ne do tej pory przez wojsko Stary. Niemniej 

unowocześniając wyposażenie, armia nie-

chętnie rozstaje się z  niezwykle udanymi, 

trzyosiowymi Starami 266, które doskonale 

radzą sobie w trudnym terenie. Znaczna ich 

część wyposażona jest w kosztowne specja-

listyczne zabudowy, co dodatkowo zniechę-

ca do pochopnego pozbywania się ich. 

Dlatego zdecydowano się na moderniza-

cję części eksploatowanych już pojazdów. 

W  ramach nowego zamówienia otrzyma-

nego w połowie roku fi rma Autobox ze Sta-

rachowic, należąca do Grupy Zasada, wyre-

montuje i unowocześni ruchome warsztaty 

sprzętu: inżynieryjno-saperskiego, przeciw-

chemicznego oraz łączności na podwoziach 

266 – ogółem 54 pojazdy. Ponadto w związ-

ku z  decyzją MON o  powstaniu nowych 

struktur wojskowych obrony terytorialnej 

unowocześni 360 skrzyniowych Starów 266. 

Zamówienie będzie realizowane w  latach 

2016-19. Modernizacja podwozia obej-

muje przede wszystkim wyposażenie go 

w nowy układ napędowy z 4-cylindrowym, 

Ciężarówka SAS 270.16 firmy Autobox ma 
kabinę Volvo i układ napędowy MAN. Dodatkowo 
zamontowano w tym egzemplarzu automatyczny 
system gaszenia podłoża. 

Star 266M2A – propozycja 
modernizacji znanego i lubianego 
w wojsku 266 przygotowana przez 
spółkę Star San Duo. 

Wóz dowodzenia na podwoziu Jelcza 
442.32 Bartek. Jest częścią 
przeciwlotniczego systemu rakietowo-
-artyleryjskiego „Pilica”. 

W ramach przetargu na następcę Honkera, Ursus 
proponuje samochód Storm-3 budowany przez firmę 
AIL z komponentów Jeepa. 

Autobox zaopatruje wojsko w zmodernizowane Stary 266M2 w wersji skrzyniowej 
oraz wyposażone w specjalistyczne zabudowy, np. widoczny na zdjęciu warsztat RWEM, 
którego częścią jest przyczepa D-662. 
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(KZT) i  uniwersalną przyczepą dużej ła-

downości fi rmy Arm-Pol. W  ramach prac 

remontowych spółka Star San Duo zajmuje 

się m.in. Honkerami i pochodnymi. 

Honker, Ursus czy…

Wśród producentów zainteresowanych 

polskim rynkiem, poruszenie wywołało 

ogłoszone w  połowie 2015 r. zamówienie 

publiczne na dostawę dla Sił Zbrojnych RP 

samochodów ciężarowo-osobowych wyso-

kiej mobilności określonych kryptonimem 

„Mustang”. Mają one zastąpić właśnie Hon-

kery. Wg ogólnych wymagań dmc „Mu-

stangów” nie może przekraczać 3,5 t, przy 

ładowności minimum 1 t i masowym wskaź-

niku mocy nie mniejszym niż 35 kW/t.

Powinny mieścić 8 żołnierzy i  kierow-

cę, mieć napęd 4×4 i  bez przygotowania 

pokonywać brody o  głębokości do 0,5 m 

(z  przygotowaniem – 0,65 m). W  wersji 

opancerzonej mają przewozić 4 osoby plus 

kierowca i dysponować ładownością 600 kg.

Dostawa przewidziana na lata 2016–22 ma 

obejmować 841 samochodów nieopance-

rzonych i  41 opancerzonych. Do rozmów 

przystąpiły m.in.: Przemysłowy Instytut Mo-

toryzacji wraz z AMZ Kutno Sp. z o. o., DZT 

Fabryka Samochodów Lublin Sp. z  o. o.,

Auto-Hit SA razem z  Hatehof Ltd., Ursus 

SA, Autobox Sp. z  o.o. razem z  Wojskową 

Akademią Techniczną, Wawrzaszek ISS Sp. 

z o. o. razem z Hatehof Ltd., Polski Holding 

Obronny Sp. z o. o. wraz z Panhard Defense 

oraz amerykański Navistar. Procedura prze-

targowa trwa. 

Wśród lekkich terenówek widocznych na 

MSPO były dwie lubelskie kandydatury na 

„Mustanga”: Honker produkowany przez 

Fabrykę Samochodów Honker (następczy-

nię DZT Fabryki Samochodów Lublin) oraz 

terenówka Ursusa, zlokalizowanego po są-

siedzku na terenie dawnej FSC. Auto Ursusa 

korzysta z komponentów Fiat Chrysler Au-

tomobiles – konkretnie Jeepa. Jest produko-

wane przez izraelską fi rmę Automotive In-

dustries Limited pod nazwą Storm-3. Ursus 

planuje uruchomienie jego wytwarzania na 

licencji, pod własną marką, o ile zamówie-

nie na „Mustanga” trafi  właśnie do niego. 

Honker ma na koncie świeży sukces 

eksportowy: armia Nigerii zamówiła auta 

w odmianie 6×4, napędzane silnikiem wy-

sokoprężnym ADCR z  Andorii. Polskie 

wojsko mogłoby wybrać Honkera, kierując 

się chęcią unifi kacji sprzętu oraz względami 

praktycznymi. Samochód ten, podobnie jak 

Star 266 „obrósł” specjalistycznymi zabudo-

wami, które dałyby się zapewne stosunkowo 

łatwo przystosować do aut z nowej dostawy. 

Pytanie, czy zakup dobrze znanej konstruk-

cji zaspokoi potrzeby (i  ambicje) nabywcy 

oraz będzie „politycznie poprawny” dla tego 

kto płaci, czyli aktualnego rządu. 

Obrazem zaplanowanej przyspieszonej 

modernizacji wojska było tempo, w  jakim 

wyjątkowo w tym roku liczne ofi cjalne de-

legacje władz państwowych przemierzały 

targi, przystając do zdjęć przy wybranych 

produktach. Samochodów wśród nich ra-

czej nie było, zatem można mieć nadzieję, 

że w ich przypadku wybór będzie się opie-

rał w  przeważającej mierze na łatwo mie-

rzalnych kryteriach, obrazujących głównie 

użyteczność. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

170-konnym silnikiem Iveco i  6-biegową 

ręczną skrzynką Eaton, nową instalację 

pneumatyczną i  elektryczną oraz kabinę 

typu L2000, stosowaną do niedawna w lek-

kich ciężarówkach MAN oraz ostatnich, 

seryjnie produkowanych Starach. Dostarcza 

ją chińska fi rma Sinotruk. Tak wyposażony 

samochód nosi nazwę Star 266M2. 

Ze swej strony Autobox proponuje dalsze 

modyfi kacje, którymi chce zwrócić uwagę 

wojska. Zamiast skrzyni ręcznej podsuwa 

6-biegową, automatyczną Allison, a  w  ra-

mach wyposażenia dodatkowego automa-

tyczny, proszkowy system gaszenia podłoża 

FiwaGuard. Względnie prostą, a przynoszą-

cą duże korzyści nowinką jest skrzynia ła-

dunkowa, która dzięki nieznacznemu wy-

dłużeniu umożliwia przewóz 10 europalet. 

Można ją przy tym sprawnie załadować i roz-

ładować, nie demontując pałąków opończy. 

Spółka liczy również na zainteresowanie 

ciężarówką SAS z napędem 4×4, która jest 

jej własnym projektem, opracowanym z wy-

korzystaniem dostępnych na rynku kompo-

nentów, w  tym dawnej kabiny Volvo oraz 

układu napędowego MAN. Pojazd powstał 

głównie z  myślą o  odbiorcach zagranicz-

nych. 

Konkurencyjną ofertę modernizacji 

Starów ma spółka Star San Duo, również 

ze Starachowic. Proponuje montaż kabin 

MAN L2000 i 4-cylindrowych silników Ive-

co lub 6-cylindrowych MAN łączonych ze 

skrzyniami biegów Eaton lub ZF. Niestety, 

w  ostatnich przetargach wojskowych nie 

miała szczęścia, dlatego poprzestaje tymcza-

sem głównie na realizacji zamówień cywil-

nych. Na MSPO obecny był jej Star 266M2A 

z kontenerowym zestawem transportowym 

Honker 6×4 wyprodukowany dla nigeryjskiego wojska, napędzany silnikiem ADCR o mocy 115 KM. Fabryka Samochodów Honker 
jest spadkobierczynią DZT Fabryki Samochodów Lublin i pod marką Honker Cargo reklamuje w internecie również dostawcze auto 
wcześniej znane jako Pasagon, a jeszcze wcześniej jako Lublin. 
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MASTER TRUCK 
OF THE YEAR 2016

DAF XF FT 460 SUPER SPACE CAB
W opinii członków jury: „DAF XF 460 FT jest nowoczesnym pojazdem najlepiej dostosowanym 

do potrzeb polskiego transportu, o wysokich osiągach i niskim zużyciu paliwa. Wszystko to przy 

wsparciu bardzo dobrze działającej sieci serwisowej, co pozwala na optymalizację całkowitego 

kosztu ekspoloatacji i maksymalizację zysku”.

Informacje na temat firmy DAF oraz produktów marki 

DAF zamieszczone są na stronach: www.daftrucks.pl
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