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Druga generacja silników i układu 
przeniesienia napędu
 + Predictive Powertrain Control
 + Analiza użytkowania pojazdu FleetBoard

Ekonomiczność jest sumą wielu detali. 
Predictive Powertrain Control i analiza użytkowania pojazdu FleetBoard są dostępne na życzenie.
Więcej informacji udzieli Państwu najbliższy dealer Mercedes-Benz.

www.mercedes-benz.com/roadeffi  ciency



PKS-y mają coraz mniej środków na inwestycje. W efekcie segment autobusów międzymia-

stowych coraz bardziej się kurczy. Jak to możliwe, że firmy przewozowe istniejące na rynku 

od tak długiego czasu, nie radzą sobie ze świeżo napływającą konkurencją? Z drugiej strony 

trudno im rywalizować z prywatnymi przewoźnikami, którzy trasy przejazdów planują 

zgodnie z rachunkiem ekonomicznym, nie oferując swoich usług na tych mniej popularnych. 

Mają też zagranicznych inwestorów i rozwiązania, które już się gdzieś sprawdziły. PKS-y 

oprócz pilnowania wyniku finansowego, muszą również spełniać misję społeczną, dzięki 

której każdy może poruszać się po kraju komunikacją publiczną. 

Rynek przewozów pasażerskich na przestrzeni ostatnich lat bardzo się zmienił. Dzisiaj liczy 

się komfort podróżowania, częstotliwość połączeń, łatwy sposób zakupu biletu i ewentualne-

go jego zwrotu oraz czas przejazdu. Przedsiębiorstwa obsługujące przewóz pasażerów muszą 

zabiegać o podróżnych. Konkurencją dla nich są nie tylko inni przewoźnicy autobusowi 

czy tzw. „busiarze”, ale również kolej, która na niektórych odcinkach ma nieporównanie 

krótszy czas dojazdu, a bilety 

zakupione z dużym wyprze-

dzeniem mają bardzo dobrą 

cenę.

Zapewne to wszystko mobi-

lizuje do działania. Powstają 

inteligentne platformy, na 

których można kupić bilet 

na trasy obsługiwane przez 

różnych operatorów, w jed-

nym miejscu można wybrać 

najbardziej dogodne połącze-

nie w najlepszej cenie. PKS-y 

zrzeszają się, tworząc grupy 

przewoźników. To nowość, 

zamiast walczyć ze sobą, 

zaczynają współpracować. 

Przykładem jest SuperPKS, 

w ramach którego działa np. PKS Polonus, Lubelskie Linie Autobusowe czy PKS Tarnobrzeg. 

W grupie siła. Oprócz lepszej oferty dla pasażerów, przewoźnicy mogą również uzyskać 

lepsze warunki zakupu pojazdów, w ramach grupowego zamówienia.

Przykłady firm, które obsługują transport lokalny za granicą, pokazują, że może on się 

odbywać nowoczesnymi, czystymi autobusami, dostosowanymi do przewozu osób niepeł-

nosprawnych. Warto te wzorce przenieść na nasz rynek i przekonać pasażerów, że nie tyle 

z konieczności co z przyjemnością, można korzystać z usług lokalnych przwoźników.

Pozostaje nieodparte wrażenie, że przewoźnicy autobusowi przespali swój moment. Gdyby 

zaczęli myśleć o wspólnych krokach wcześniej, gdyby zastosowali nowoczesny marketing, 

gdyby bilet za 1 zł ich nie przerażał, dzisiaj nie mieliby problemu z rentownością. ▐
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Mercedes na czele

W 2016 r. najwięcej autobusów o dmc po-

wyżej 3,5 tony sprzedał Mercedes – 951 szt.

(+52,2%). To przede wszystkim zasługa 

bardzo dobrego wyniku w  segmencie mi-

nibusów (o  dmc poniżej 8 ton) – 694 szt., 

pozostałe pojazdy, które przyczyniły się do 

sukcesu, to głównie autobusy turystyczne 

(123) i miejskie (120). W sumie niemiecki 

producent zdobył 47,9% udziału w  całym 

rynku (o 12 pkt. proc. więcej niż w 2015 r.).

Na drugim miejscu znalazł się Solaris 

– 465 szt. (+117 szt. / +33,6%), w tym wy-

łącznie autobusy miejskie. To zapewniło 

fi rmie z  Bolechowa udział w  całym rynku 

na poziomie 23,4% (wzrost o 3,4 pkt. proc.). 

Trzecią pozycję zajął Ford z  wynikiem 

105 szt. (+6 szt. / +6,1%), osiągając ten wy-

nik tylko dzięki sprzedaży pojazdów o po-

jemności do 18 miejsc. W  tym przedziale 

stał się mocną konkurencją dla polskich 

producentów zabudów, którzy wyspecja-

lizowali się w  bardziej pojemnych busach 

(powyżej 20 miejsc). Czwarte miejsce na-

leży do Scanii z wynikiem 78 szt. (+15 szt. 

/ +0,3%). Szwedzki producent rozpoczął 

rok 2016 od dwóch sporych kontraktów 

w  kategorii miejskiej (jastrzębski kontrakt 

dla Warbusa na 26 pojazdów) i  turystycz-

nej (52). Piąta jest Setra z wynikiem 71 szt. 

(+22 szt. / +44,9%), która oferuje na naszym 

rynku głównie wysokiej klasy autokary tu-

rystyczne. Sukces tej marki pokazuje tego-

roczną siłę segmentu turystycznego. 

Na początku 2016 r. wyraźnie zmniej-

szył się udział autobusów, które zostały w 

całości wyprodukowane w Polsce. To m.in. 

efekt bardzo dobrych wyników sprzedaży 

w  segmencie minibusów oraz turystycz-

nych, a  słabych w  miejskim, gdzie polscy 

producenci są wyjątkowo mocni. Liczba au-

tobusów wytworzonych i  zarejestrowanych 

w naszym kraju wyniosła zaledwie 558 szt. 

(28,1%). Dla porównania rezultat za cały 

2015 r. wyniósł 656 szt. (37,6%). 

Bardziej ekologicznie

W 2015 roku największym powodzeniem 

cieszyły się autobusy miejskie (696) i  mi-

nibusy (697). W minionym roku zdecydo-

wanie wygrała kategoria mini – 858 szt., 

a  autobusy miejskie zostały z  tyłu (722). 

Natomiast znaczący wzrost popytu zanoto-

wał segment turystyczny (347 wobec 249 

w 2015 r.). Dla segmentu miejskiego najlep-

szy był grudzień. Wówczas zarejestrowano 

aż 182 pojazdy (+64%) – głównie w Lubli-

nie, Katowicach, Krakowie, Bielsku-Białej, 

Gdańsku i  Gliwicach. Dzięki zimowemu 

Najwięcej rejestracji autobusów mia-

ło miejsce w  ostatni miesiącu 2016 r. 

(w styczniu – 165 szt., w lutym – 110 szt.,

w  marcu – 237 szt., w  kwietniu – 152 szt., 

w maju – 120 szt., w czerwcu – 158 szt., w lip-

cu 261 szt., w sierpniu – 128 szt., we wrześniu 

– 103 szt., w październiku – 102 szt. i w listo-

padzie – 133 szt.). Większość zamówień na 

tym rynku realizowana jest pod koniec roku. 

Jednak grudzień 2016 odnotował najlpeszy 

wynik w ciągu ostatnich 6 lat (poza rokiem 

2013 r., kiedy przed wejściem przepisów 

Euro 6 zarejestrowano aż 323 pojazdy). 

Dzięki umowie dzierżawy zawartej na 8 lat na ulice Poznania wyjechało 20 nowych, przegubowych 
autobusów. Poznańskie MPK wydzierżawiło od konsorcjum Solaris Bus & Coach S.A. i PKO Leasing 
– Solarisy Urbino 18 najnowszej generacji.

Rośnie turystyka
W 2016 r. sprzedano w Polsce 1987 nowych autobusów 
o dmc powyżej 3,5 t, o 14% więcej niż przed rokiem. 
To najlepszy wynik w historii. Skokowy wzrost rejestracji 
miał miejsce w grudniu – 318 szt. 

Pod koniec ubiegłego roku do Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku 
dostarczono 21 niskopodłogowych autobusów Mercedes-Benz Citaro, 
w tym 9 autobusów przegubowych, 9 Citaro 12-metrowych oraz 2 Citaro K.

W sierpniu 10 autobusów hybrydowych Volvo rozpoczęło pracę w Inowrocławiu. 
W Polsce takie autobusy jeżdżą również we flocie PKM Świerklaniec 
na liniach miejskich w Tarnowskich Górach oraz we flocie MPK Wrocław.
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3/20176 TruckTruckVanVan&

AUTOBUSYAUTOBUSYRynekRynek



przyspieszeniu autobusy miejskie wyszły 

„na plus”. W  sumie w  całym 2016 r. zare-

jestrowano 722 szt. – 3,7% więcej niż rok 

wcześniej. Należy uznać ten wynik za do-

bry, biorąc pod uwagę skromny udział po-

jazdów zakupionych w ramach programów 

unijnych, które dopiero wchodzą w fazę re-

alizacji. Większość pojazdów została zaku-

piona z  funduszy przedsiębiorstw, a  blisko 

50-procentowy udział w  tych inwestycjach 

mieli przewoźnicy prywatni. Nieznacznie 

więcej pojazdów zarejestrowały samorządo-

we spółki, a  kilka sztuk stanowiły pojazdy 

demonstracyjne. 

Wśród miast najwięcej kupiła Warszawa 

(94), na której ulicach pojawiło się 40 przegubo-

wych autobusów Solaris Urbino 18 (MZA War-

szawa), a w październiku i listopadzie dołączy-

ły do nich nowe Solarisy Urbino 12 dla Arriva 

Warszawa (53). Natomiast w lipcu w podwar-

szawskich Mościskach aż 117 pojazdów zare-

jestrował prywatny przewoźnik. Zdecydowana 

większość z nich trafi ła na stołeczne ulice (od 

9 sierpnia), natomiast 10 pojazdów pojechało 

do Krakowa, aby tam obsłużyć nowe połącze-

nia komunikacyjne. Stolica Małopolski sama 

też sobie świetnie radzi, zajmując w tym ran-

kingu drugie miejsce (91). Trzecie ma Jaworz-

no (39), czwarte Jastrzębie Zdrój (39), a piąty 

jest Lublin (33). 

Po raz 14. liderem w  miejskim segmen-

cie został Solaris, który w  2016 r. sprzedał 

rekordową liczbę nowych pojazdów – aż 

465 szt., czyli o 117 szt. (+33,6%) więcej niż 

przed rokiem. Zapewniło to marce 64,4% 

udziału w  rynku. To efekt zarówno ma-

sowych zakupów do obsługi linii w  War-

szawie, Krakowie czy na Śląsku, jak i dużo 

skromniejszych inwestycji realizowanych 

przez mniejszych przewoźników, takich jak 

ZKP Suchy Las, KM Łomianki czy KM Piła.

Na drugim miejscu uplasował się Mer-

cedes, który dzięki dostawom dla trzech 

klientów (Mobilis, Warbus Lublin i  ZKM 

Gdańsk) sprzedał w  minionym roku 120 

autobusów miejskich (w  2015 zaledwie 

12 szt.). Trzecie miejsce ma Scania (26) 

z udziałem 3,6%. 

W Polsce coraz częściej wybierane są auto-

busy z alternatywnymi napędami. W stycz-

niu 15 gazowych pojazdów (w wersji hybry-

dowej) zarejestrowało MPK Częstochowa. 

W czerwcu przybyły kolejne cztery autobu-

sy gazowe – po dwa w Myślenicach i Kato-

wicach. W Jaworznie jeden elektrobus chiń-

skiej marki Yutong jest aktualnie używany 

przez spółkę Tauron Dystrybucja w  celach 

demonstracyjno-testowych. We wrześniu 

zarejestrowano cztery krakowskie Solarisy 

Urbino 8,9 LE electric. W  listopadzie do-

łączyło pięć standardowych hybryd, które 

zakupiła Arriva do obsługi warszawskiego 

pakietu oraz 12 przegubowych hybryd za-

kupionych przez MPK Kraków. Generalnie 

rosnąca liczba „zielonych” autobusów wska-

zuje na kontynuację eko-trendu z  zeszłego 

roku, kiedy zarejestrowano 119 gazowych 

autobusów i  16 elektrobusów. Razem daje 

to poziom 135 szt. Z kolei w 2016 r. była to 

suma 41 szt., w  tym 19 gazowców (wśród 

nich 15 hybrydowych), 17 hybryd z dieslem 

i 5 elektrobusów. W tym roku trend ten po-

winien się umocnić.

Rok MINI 

Z roku na rok coraz silniej reprezentowa-

ny jest segment minibusów na naszym ryn-

ku. W 2016 r. zarejestrowano 858 takich po-

jazdów, o 23% więcej niż przed rokiem. To 

rekord na naszym rynku. Cały czas sprzyja 

tutaj PFRON, dotując zakupy pojazdów 

przystosowanych do przewozu osób nie-

pełnosprawnych i  tym samym wyrównując 

różnice pomiędzy regionami. Od paździer-

nika do grudnia ruszyła kolejna fala prze-

targów na pojazdy dla niepełnosprawnych. 

Od zawsze liderem tego segmentu jest 

Mercedes, który w 2016 roku zarejestrował 

694 minibusy, osiągając udział 80,9%. Na 

drugim miejscu uplasował się Ford – 105 

zarejestrowanych pojazdów (12,2% udział). 

Na trzecim miejscu znalazły się Renault 

i Iveco.

Patrząc na wyniki minibusów przez pry-

zmat polskich fi rm zabudowujących, na 

Rejestracje autobusów o dmc powyżej 8 t 
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pierwszym miejscu jest fi rma Mercus Bus 

(225), a  następnie Auto-CUBY (74), Bus 

Prestige (48), CMS-Auto (46) i  Automet 

(39). Najwięcej pojazdów zabudowanych 

przez krajowe fi rmy nadwoziowe zarejestro-

wano w Wejherowie (183) oraz Pruszkowie 

(91) i Warszawie (39). 

456

Najwięcej minibusów w Polsce powstaje 
na bazie Mercedesa Sprintera. Wśród firm 
zabudowujących liderem jest Mercus Bus.

Pod koniec marca 2016 r. 25 niskopodłogowych autobusów miejskich Scania 
Citywide Euro 6 zostało oddanych do użytku firmie Warbus Sp. z o.o. Pojazdy są 
wykorzystywane w ramach kontraktu z MZK na obsługę Jastrzębia-Zdroju. 
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zarejestrowały 347 autokarów, wojsko 56 

– kontrakt MAN-a na autokary Lion`s Co-

ach. To 403 autobusy turystyczne + 12 zare-

jestrowanych jako międzymiastowe. Razem 

415 szt., o 33% więcej niż przed rokiem.

Najwięcej autokarów sprzedał Mercedes 

– 123 pojazdy, 35,4% udział w tym segmen-

cie. Za nim uplasowała się Setra – druga obok 

Mercedesa marka koncernu Daimler Buses 

– 68 rejestracji. Trzecia była Scania (52). 

Międzymiastowe w dół 

W  2016 roku autobusy międzymiastowe, 

podobnie jak w  roku poprzednim zano-

towały spadek: o  24 szt. (–30,0%). W  su-

mie sprzedano 56 takich pojazdów. To 

jeden z  najsłabszych wyników w  historii. 

Należy mieć nadzieję, że wraz z wejściem od 

1 stycznia 2018 r. ustawy o  publicznym 

transporcie drogowym i  uporządkowaniem 

pasażerskiego transportu regionalnego, ten 

segment odżyje. Autobusy międzymiastowe 

nie cieszą się powodzeniem od 2009 r., kie-

dy przedsiębiorstwa PKS zaprzestały dużych 

zakupów. Obecnie to głównie kontrakty na 

autobusy do przewozów pracowniczych oraz 

zamówienia ze strony regionalnych prze-

woźników. Stopniowo zmienia się poziom 

wyposażenia tych autobusów oraz gabaryty. 

W ciągu ostatnich lat coraz częściej kupowa-

ne są komfortowe autokary (jak Plaxton Eli-

te, Mercedes Tourismo i Setra) oraz autobusy 

lokalne dostosowane do obsługi osób niepeł-

nosprawnych (Iveco Crossway oraz SOR CN 

12 o  obniżonym poziomie podłogi). Najle-

piej w tym roku w tym segmencie radzi sobie 

Iveco – 15 szt. (m.in. dzięki dostawie 10 au-

tobusów dla PKS Zielona Góra), następny 

jest Mercedes-Benz (14 szt.) i MAN (10 szt.).

Ten rok rozpoczął się 36-procentowym 

spadkiem na rynku autobusów. Prawdopo-

dobnie to efekt dużego wzrostu pod koniec 

2016 r. Rynek autobusów jest kapryśny i zależ-

ny od wielu czynników. Cały czas rozwija się 

przewóz międzymiastowy, wzrasta liczba linii 

i powiększa zapotrzebowanie na wygodne au-

tobusy kursujące między większymi miastami, 

jako przystępna cenowo alternatywa dla kolei. 

Rozwijają się też przewozy międzymiastowe, 

a nawet międzynarodowe minibusami. Należy 

i w tym segmencie upatrywać wzrostów. Wraz 

ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi 

w ramach „kiełbasy wyborczej” gminy zaczną 

odnawiać tabor komunikacji publicznej. Na 

fali działań proekologicznych wzrasta liczba 

zamawianych autobusów z napędami alterna-

tywnymi. Włodarze miast zapominają jednak 

o ważnym elemencie tej układanki, który spo-

ro kosztuje – infrastrukturze. To warunek ko-

nieczny, żeby pieniądze wydane na elektryczne 

autobusy nie zmarnowały się. ▐

KD
Fot. Daimler, Iveco, MAN, Mercus Bus, Scania, 

Solaris, Volvo, Źródło: PZPM i JMK

Wygodnie i tanio

Najbardziej dynamiczny w  minionym 

roku okazał się segment turystyczny. Ze-

szłoroczny wynik był najlepszy od 5 lat. Dla 

porównania – w całym 2015 r. zarejestrowa-

no w Polsce łącznie 249 nowych autobusów 

turystycznych, a  dodatkowe 48 autokarów 

(23 szt. Mercedes Tourismo oraz 25 szt. Pla-

xton Elite i) zarejestrowanych zostało jako 

pojazdy międzymiastowe. Do tego doszły 

34 autobusy MAN Lion`s Coach zakupione 

przez wojsko (niewidoczne dla Centralnej 

Ewidencji Pojazdów) oraz 10 strażackich 

autokarów Volvo 9700, które zaklasyfi ko-

wano jako „inne”. Razem daje to 341 eg-

zemplarzy. W tym roku fi rmy przewozowe 
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Sporym powodzeniem cieszyły się w segmencie autobusów międzymiastowych 
Iveco Crossway. W minionym roku szczególnie ważne było dostosowanie pojazdów 
do przewozu osób niepełnosprawnych.

W 2016 r. MAN dostarczył 25 autobusów turystycznych 
MAN Lion’s Coach i dwa Lion’s Intercity do polskich firm 
przewozowych. 
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W  2016 r. nabywców znalazło 1300 

 Solarisów, z tego 471 trafi ło na nasz 

 rynek, co dało 66% w nim udział. 

Wśród sprzedanych w  2016 r. autobusów, 

544 to pojazdy nowej generacji. Najwięk-

szymi krajowymi odbiorcami pojazdów tej 

marki było MPK Kraków (77 sztuk, w tym 

5 autobusów elektrycznych i 12 autobusów 

hybrydowych), Mobilis Warszawa (54 auto-

busy Urbino 8,9 LE) oraz Arriva Warszawa 

(54 autobusy Urbino 12, w  tym cztery au-

tobusy hybrydowe). Po raz pierwszy auto-

busy z Bolechowa zamówił Miejski Zakład 

Komunikacji w  Kutnie – trafi ły tam dwa 

autobusy Urbino 12. Wyeksportowano na-

tomiast 829 pojazdów, z  których najwięcej 

trafi ło do Niemiec (276 sztuk), Izraela (170) 

i Włoch (90) – to głównie dostawy w ramach 

zamówienia na 300 autobusów międzymia-

stowych Solaris InterUrbino dla fi rmy Co-

tral. Do tej pory dostarczono 60 pojazdów, 

reszta, czyli 240 ma być dostarczana suk-

cesywnie w roku 2017 i 2018. Zamówienie 

zdobyte w  minionym roku było drugim 

w  historii fi rmy pod względem liczby po-

jazdów (po zamówieniu 320 autobusów dla 

Aten w roku 2009). Cały czas Solaris mocno 

walczy o rynek niemiecki. Celem jest wynik 

dwucyfrowy udziału w tym rynku. 

Wśród klientów Solarisa są zarówno pod-

mioty publiczne, jak i prywatne – te stano-

wią 40% klientów. To daje fi rmie większą 

stabilność na rynku. W Niemczech i Szwecji 

Solaris proponuje swoim klientom również 

fi nansowanie, które jest obsługiwane przez 

polski bank PKO BP. Dzięki temu fi rma 

może zapewnić kompleksową obsługę fi -

nansową i posprzedażną. 

Solaris w ciągu roku składa około 550 do 

600 ofert, w  różnych językach. Wszystkie 

kontrakty podpisywane przez fi rmę zdoby-

wane są na drodze przetargu lub konkursu.  

Ponad 100 „elektryków”

Rok 2016 był przełomowy dla fi rmy So-

laris także na rynku autobusów elektrycz-

nych. Nowy Solaris Urbino 12 electric 

zdobył tytuł „Bus of Th e Year”. To nie tylko 

pierwszy raz dla polskiej fi rmy, ale również 

dla elektrycznego autobusu. To znak, że czas 

na zmiany. 

W  październiku Solaris zdobył dwa 

duże zamówienia na dostawę autobu-

sów elektrycznych w  Polsce. Pierwszym 

z nich był kontrakt na dostawę 22 sztuk dla 

PKM w  Jaworznie, drugi dotyczy dostawy 

20 elektrycznych Urbino do MPK w  Krako-

wie. Zrealizowano również zamówienia na au-

tobusy elektryczne w Finlandii oraz Norwegii. 

Do tej pory Solaris dostarczył ponad 

100 autobusów elektrycznych. Obecnie moż-

na je spotkać w: Austrii, Czechach, Finlandii, 

Hiszpanii, Niemczech, Polsce i w Szwecji. Łącz-

nie z zamówionymi do tej pory jest ich 150.

„E-mobilność jest istotnym elementem 

strategii fi rmy Solaris już od wielu lat. Od 

2001 roku jesteśmy producentem trolejbu-

sów, w  roku 2006 jako pierwszy europej-

ski producent zaprezentowaliśmy seryjnie 

produkowany autobus z  napędem hybry-

dowym, a  od roku 2011 mamy w  ofercie 

autobusy bateryjne. Dzisiaj możemy śmiało 

stwierdzić, że jesteśmy w  tym obszarze li-

derem nie tylko w Polsce, ale także w całej 

Europie, czego potwierdzeniem jest tytuł 

Autobusu Roku 2017 oraz liczba zrealizo-

wanych i realizowanych dostaw autobusów 

elektrycznych. Myślę, że najbliższe 2–3 lata 

będą w  tym obszarze kluczowe dla naszej 

fi rmy, a  pojazdy elektryczne staną się jed-

nym z  fi larów naszej produkcji” – powie-

dział Zbigniew Palenica, wiceprezes zarządu 

fi rmy Solaris odpowiedzialny za sprzedaż, 

marketing i aft ersales. 

Solaris został również zaproszony przez 

Norwegów do opracowania koncepcji au-

Solange Olszewska, 
prezes zarządu i właścicielka firmy Solaris Bus & Coach SA

 Miniony rok zamykający dwudziestolecie naszej działalności obfitował w nowe doświadcze-
nia. Mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że zarówno ja oraz zarząd i pracownicy 
naszej firmy są pełni zapału i motywacji do pracy, aby świętować kolejne tego typu jubileusze. 

W obszarze sprzedaży symptomatyczny jest wzrost liczby zamówień 
na autobusy elektryczne. Myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani do 
„elektrycznej zmiany”, która następuje na rynku pojazdów komunikacji 
publicznej w Polsce i w Europie. Jesteśmy także niezwykle dumni ze 
zdobycia nagrody „Autobus Roku 2017” dla naszego autobusu elek-
trycznego. To międzynarodowy dowód uznania dla poziomu zaawan-
sowania technologicznego naszych pojazdów bateryjnych. 
Ten rok rozpoczął się dla nas bardzo pozytywnie od zdobycia kilku 
dużych kontraktów, z zamówieniem na 208 autobusów hybrydowych 
w Belgii na czele. Plany produkcyjne wyglądają więc bardzo optymi-
stycznie. 
Oczywiście nie możemy spoczywać na laurach, ponieważ sytuacja 

na europejskim rynku autobusowym jest niezwykle dynamiczna. Nieustannie więc pracujemy 
nad poprawą naszej efektywności i rentowności z korzyścią nie tylko dla sytuacji naszej firmy 
i pracowników, ale także polskiej gospodarki. To w Polsce tworzymy w sposób bezpośredni 
i pośredni blisko 8000 miejsc pracy, a nasza działalność generuje dla systemu gospodarczego 
naszego kraju wartość dodaną w wysokości ponad miliarda złotych rocznie. 

Na salonach
Już 14. rok z rzędu Solaris utrzymał pozycję lidera
polskiego rynku autobusów miejskich. Miniony rok był 
dla firmy z Bolechowa wyjątkowy – po raz pierwszy polski 
autobus został wyróżniony tytułem „Autobusu roku”. 
To piękny prezent na 20. urodziny.

W nowym Solarisie Urbino 12 CNG 
zbiorniki na gaz są montowane wzdłużnie. 
Mają pojemność 1260, 1575 lub 1875 l. 

Elektryczne Urbino 12 zdobyło tytuł 
Bus of the Year 2017. To pierwsze takie 
wyróżnienia dla autobusu z Bolechowa.
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tobusu elektrycznego dla Oslo – po 2025 r.

nie będą tam korzystać z autobusów z sil-

nikami Diesla. Zostaną przygotowane dwie 

koncepcje: jedna Solarisa na podstawie do-

świadczeń producenta, druga wraz z prze-

targiem na infrastrukturę. Obydwa projek-

ty mają być dostarczone w  październiku 

tego roku. 

Wpisując się w trend, Solaris wraz z gru-

pą dziewięciu innych podmiotów utworzył 

klaster o nazwie „Polski Autobus Elektrycz-

ny – łańcuch dostaw dla elektromobilno-

ści”. W  skład klastra wchodzą: Akademia 

Górniczo-Hutnicza w Krakowie, EC Grupa, 

Ekoenergetyka Polska, Impact Clean Power 

Technologies, Komel, Medcom, Politech-

nika Poznańska, Politechnika Warszawska 

oraz SKB Drive Tech. Liderem przedsię-

wzięcia jest fi rma Solaris. 

„Klaster skupia najlepsze polskie fi rmy 

w  obszarze elektromobilności. Wkrótce 

dołączy do niego jeszcze kilka podmiotów. 

Razem opracowujemy rozwiązania, które 

wprowadzą pojazdy bateryjne na jeszcze 

wyższy poziom zaawansowania technolo-

gicznego i  pozwolą na skomercjalizowanie 

tych rozwiązań nie tylko na rynku polskim, 

ale także na rynkach światowych” – zapo-

wiada dr inż. Dariusz Michalak, wiceprezes 

fi rmy Solaris odpowiedzialny za obszar ba-

dań i rozwoju. 

Do 2050 r. 90% autobusów w Europie ma 

korzystać z napędów elektrycznych. Do tego 

roku emisja gazów cieplarnianych powinna 

być ograniczona o 60% w porównaniu z ro-

kiem 1990. 

Rok premier

W  roku 2015 Solaris rozpoczął seryj-

ną produkcję autobusów nowej generacji. 

W  minionym roku w  ofercie pojawiły się 

trzy kolejne typy: Urbino 12 CNG (sprężo-

ny gaz ziemny), Urbino 12 Hybrid z napę-

dem spalinowo-elektrycznym oraz autobus 

w klasie MIDI Urbino 10,5. 

Na ten rok fi rma planuje premierę prze-

gubowego, nowego Solarisa Urbino 18 

w wersji elektrycznej oraz premierę nowego 

Solarisa Trollino. Gama produktów zostanie 

również poszerzona o  trolejbus z  baterią 

oraz wodorowym ogniwem paliwowym. 

Dziesięć takich pojazdów zamówił prze-

woźnik w Rydze (Łotwa). 

Zmiana zaszła w  dziale zajmującym się 

tramwajami. Od 1 stycznia tego roku roz-

poczęła działalność spółka joint venture So-

laris Tram Sp. z o.o., powołana przez fi rmy 

Solaris i  Stadler. Będzie zarządzała wspól-

nym zakładem w  Środzie Wielkopolskiej, 

gdzie będą produkowane tramwaje. Solaris 

Tram i  Stadler Polska będą razem uczest-

niczyć w przetargach na polskim i europej-

skim rynku jako konsorcjum, którego lide-

rem będzie Stadler. Oznacza to umocnienie 

pozycji rynkowej obu fi rm w obszarze po-

jazdów szynowych. Zakład w Środzie Wiel-

kopolskiej zostanie dwukrotnie powiększo-

ny. Będą tam budowane i lakierowane pudła 

pojazdów. Montaż wstępny i  końcowy bę-

dzie odbywał się w zakładach Solarisa oraz 

w zakładzie Stadlera w Siedlcach.

Duży kontrakt, który będzie realizowa-

ny w  tym roku, Solaris podpisał z  fi rmą 

SRTW, która obsługuje transport publiczny 

w Walonii, w Belgii. Łącznie opiewa on na 

208 pojazdów, pierwsze zostaną dostarczo-

ne we wrześniu tego roku. Natomiast jeszcze 

w lipcu tego roku trafi ą do Krakowa 18-me-

trowe, nowe Urbino 18. MPK Kraków za-

mówiło 77 takich pojazdów. W pierwszym 

kwartale tego roku pojadą do Norwegi au-

tobusy zamówienie przez Unibuss i Nobinę. 

W  sumie kontrakt opiewa na 99 Urbinio 

i 4 autobusy elektryczne, w tym 75 18-me-

trowych Urbino i 24 Urbino 12 napędzane 

biopaliwem HVO. 

Solaris nie ustaje w  swoich działaniach. 

Rozszerza działalność i zdobywa nowe ryn-

ki. Po dwóch latach przerwy znów spółka 

jest zarządzana przez Solange Olszewską 

– nie sprawdziły się w rodzinnej fi rmie kor-

poracyjne kalki. Polskie fi rmy, zdobywając 

zagraniczne rynki, nie mają się czego wsty-

dzić. Korporacyjny ład, nie jest warunkiem 

koniecznym, by wedrzeć się na salony. Pro-

dukt broni się sam. ▐

KD
Fot. Solaris

Sprzedaż pojazdów Solarisa 
w roku 2016 w podziale na kraje 

(dane w sztukach)

Sprzedaż pojazdów Solarisa w latach 2006–2016 
(dane w sztukach)

Hybrydowe Urbino 12 korzysta z 4-cylindrowego silnika spalinowego 
Cummins o mocy 157 kW oraz elektrycznego o maksymalnej mocy 190 kW. 
Napęd opiera się na układzie szeregowym.

Modułowa konstrukcja Urbino 10,5 jest spójna z całą 
rodziną nowych Urbino. Mniejszy rozstaw osi nie 
wpłynął na zwisy przedni i tylny.
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Coraz to nowe miasta inwestują w auto-

busy elektryczne. Równocześnie po-

jawiają się w nich hybrydy w różnych 

wariantach oraz pojazdy gazowe. Urzeczy-

wistnia się wizja „co chatka, to zagadka”: każ-

dy może wybrać pojazd, którego układ napę-

dowy jest najlepiej dopasowany do lokalnych 

warunków i  dostępnych na miejscu źródeł 

energii. Co jednak w tej sytuacji z odsprze-

dażą autobusów używanych? A  może rygor 

odpowiedzialnego korzystania z  zasobów 

sprawi, że autobusy będą eksploatowane do 

„śmierci technicznej”? Czy będą z tego zado-

woleni pasażerowie? Czy uda się utrzymać 

niezbędny poziom komfortu i  bezpieczeń-

stwa przez cały okres użytkowania? Wreszcie: 

czy producentom nie wyjdzie to bokiem? 

Niezależność

Rozziew między praktykowaną gospo-

darką „bezustannego rozwoju”, a  powierz-

chownie wyznawanym „rozwojem zrów-

noważonym”, inaczej „odpowiedzialnym”, 

pogłębia się. Powodem do dumy wciąż są 

rosnące słupki sprzedaży, a  nie deklaracja: 

„w  ruchu pozostaje 96% pojazdów wypro-

dukowanych przez nas w  ciągu ostatnich 

10 lat. Dlatego w tym roku mogliśmy o 30% 

zmniejszyć produkcję, oszczędzając adekwat-

ną ilość surowców i  energii dla przyszłych 

pokoleń. Nasi pracownicy przyjęli mniejsze 

pensje ze spokojem i  zwiększyli areał przy-

domowych ogródków warzywnych. Do akcji 

włączył się zarząd i akcjonariusze naszej spół-

ki, oferując im nawóz naturalny ze zniżką.” 

Okres przejściowy, jakiego doświad-

czamy, skłania do stawiania pytań o przy-

szłość, a  miasta są polem zakrojonych na 

szeroką skalę eksperymentów. Ich częścią 

jest transport publiczny. Alternatywne 

układy napędowe autobusów nie są tylko 

i wyłącznie sposobem na zmniejszenie za-

nieczyszczenia powietrza i hałasu. To twar-

da walka o  niezależność od paliw kopal-

nych, których cena swobodnie się zmienia, 

a dostępność jest poza kontrolą nabywców, 

przynajmniej większości z nich. 

„Odpowiedzialny” rozwój łatwiej prak-

tykować w małej skali, używając pieniędzy 

publicznych, z  założenia przeznaczonych 

na spełnianie potrzeb społeczeństwa. Wi-

zja miast samowystarczalnych energetycz-

nie jest póki co utopijna, ale istnieje kilka 

sposobów, które pozwalają zrealizować 

ją choć w  części: pozyskiwanie metanu 

z odpadów, elektrownie wodne, wiatrowe, 

słoneczne, a  wreszcie eliminowanie strat 

poprzez „inteligentne” zarządzanie energią 

w  budynkach oraz wydajny, „skrojony na 

miarę” transport publiczny. 

Współdzielenie

Autobusy miejskie wymykają się czę-

ściowo regułom gry rynkowej i prymatowi 

Energia przeszywa
Autobusy są wdzięcznym obiektem zabiegów konstruktorów: dużo mogą pomieścić. 
Czy alternatywne układy napędowe rozgoszczą się w nich na dobre? 

Scania Interlink LD napędzana gazem ziemnym, np. pod postacią biogazu. Alternatywne układy 
napędowe rzadko trafiają do autobusów innych niż miejskie, lokalny Interlink LD jest wyjątkiem. 

Nowy, elektryczny, czeski Sor ma estetyczne nadwozie 
i zasięg do 150 km. Silnik osiąga moc 160 kW. 

Solaris Urbino electric jeszcze jako model poprzedniej 
generacji cieszył się zainteresowaniem. Nowy również łatwo 
znajduje nabywców. 

Autobus MAN zasilany sprężonym gazem ziemnym (CNG). Pojazdy z silnikami 
na gaz są stosunkowo tanie w zakupie i użytkowaniu w porównaniu z samochodami 
z innego typu alternatywnymi układami napędowymi. 
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niskiej ceny stymulującej popyt. Przypo-

minają dobra luksusowe, które nabywa się 

ze względu na ich wyjątkowe cechy, koszt 

uwzględniając w  mniejszym stopniu. Nie 

chodzi jednak o snobizm nabywców, choć 

nowoczesny, atrakcyjny autobus jest wizy-

tówką miasta, ale o  interes mieszkańców. 

W  ostatnich latach premiuje się rozwią-

zania proekologiczne oraz wykorzystujące 

energię pochodzącą ze źródeł mniej lub 

bardziej niezależnych od światowego ryn-

ku ropy naft owej. 

Dla producentów to przejaw koniunk-

tury na „zrównoważone” rozwiązania, 

którą wzmacniają, gdyż: jest zgodna z  ich 

własnymi deklaracjami o  „zrównoważo-

nym rozwoju” i podkreślaną w materiałach 

marketingowych troską o środowisko, a po-

nadto pozwala wprowadzić na rynek nowe, 

bardziej wyrafi nowane i  droższe produkty, 

wymagające starannej i  systematycznej ob-

sługi, który to obowiązek z  przyjemnością 

– i nadzieją na stabilny zysk – biorą na siebie. 

Równolegle rozwija się ekonomia 

współdzielenia (ang. sharing economy). 

Jej przykładem jest BlaBlaCar czy Airbnb, 

platformy pozwalające ludziom dzielić się 

z  innymi swoimi zasobami za niewielką 

opłatą. Ekonomia współdzielenia obejmuje 

najczęściej usługi transportowe, turystycz-

ne, fi nansowe czy gastronomiczne. Pozwa-

la konsumentom wybierać z większej liczy 

tańszych ofert i  sprawia, że wspomniane 

zasoby są lepiej wykorzystywane, przykła-

dowo: jeden samochód przewiezie oprócz 

jego właściciela kilka innych osób, zdążają-

cych do tego samego celu. W idealistycznej 

wersji jest to wyraz postawy, która traktu-

je Ziemię nie jak własność, ale rzecz nam 

użyczoną wraz z innymi rzeczami. W prak-

tycznym ujęciu zjawisko to jest równo-

znaczne z  nowym sposobem zarabiania, 

zagrażającym sposobom starszym, bardziej 

zinstytucjonalizowanym i  obwarowanym 

sztywniejszymi zasadami. Przykład: Uber 

kontra taksówki. 

Producenci coraz chętniej oferują 

pojazdy z  „kompleksowym” pakietem 

usług, aby odciążyć klientów choć w czę-

ści z  problemów związanych z  eksplo-

atacją. Zachęcają do wynajmowania 

samochodów. To całkiem wygodne, ale 

uzależnia użytkownika od dostawcy po-

jazdu i  usług. W  przypadku autobusów 

elektrycznych główny „punt zaczepie-

nia” stanowią akumulatory, które w pew-

nym momencie trzeba będzie wymienić 

w  związku z  ich kurczącą się pojemno-

ścią. Wytwórca pojazdu może się tego 

podjąć na własnych, mniej lub bardziej 

dogodnych warunkach. Przykładem 

z  branży pokrewnej samochodom użyt-

kowym jest Renault, które zaproponowa-

ło osobowe auta elektryczne w  połącze-

niu z wynajmem znajdujących się w nich 

baterii. W  zamian za miesięczną opłatę, 

zużyte akumulatory są zastępowane 

„bezpłatnie” nowymi. 

Eksploatacja nowoczesnego pojaz-

du może być „grą w  zaufanie”. Jeżdżąc, 

nie przejmując się i czyniąc własną dzia-

łalność łatwiejszą, ufamy, że partner, któ-

ry dba o pojazd, nie zmieni reguł w trak-

cie gry. 

Odnowa

Alternatywne źródła napędu w  autobu-

sach miejskich współbrzmią z  ekonomią 

współdzielenia, wiążąc ze sobą w  lokalnej 

skali użytkownika, dostawcę pojazdu oraz 

energii do jego napędzania. Idealny ob-

razek to np. tankujące metan pochodzą-

cy z  odpadów autobusy gazowe, którymi 

opiekuje się ich producent, a których pra-

cą zarządza przewoźnik. Trwałość układu 

Hybrydowy autobus Iveco Urbanway. Model ten 
występuje również w wariancie CNG. 

Mercedes Citaro z napędem gazowym. 
Producent zapewnia, że wkrótce 
zaprezentuje własny autobus elektryczny. 

Toyota FC Bus z wodorowym ogniwem paliwowym 
TFCS (Toyota Fuel Cell System). Do 2020 r. na ulicach 
Tokio ma pojawić się 100 takich autobusów. 

Ursus City Smile oraz Solbus, oba z ogniwem paliwowym HyMove i elektrycznymi silnikami ZAwheel 
są przykładem, jak łatwo zaadaptować alternatywny układ napędowy do istniejącego pojazdu. 

Czeska elektryczna Ekova z silnikiem 
ZAwheel ma zestaw akumulatorów 
o łącznej pojemności 210 Ah. 
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Autobus Sancity 12LF CNG, 12-metrowy, niskopodłogowy,
zasilany sprężonym gazem ziemnym CNG. Napędza go 
silnik o mocy 320 KM. Na pokładzie znajduje się 4 lub 5 
butli kompozytowych każda o pojemności 315 dm3 gazu.

gwarantują partnerzy, a przede wszystkim 

zależności między nimi. Tworzy stabil-

ne środowisko działania, w  którym każ-

dy powinien być zadowolony. Zasoby nie 

marnują się, gdyż wszyscy skupiają się na 

operacjach sobie najlepiej znanych. 

Gaz można zastąpić prądem z  miej-

scowej elektrowni, wodorem do zasilania 

ogniw paliwowych lub jednym z biodiesli, 

który może napędzać pojazdy hybrydo-

we. Warunkiem utrzymania niezależno-

ści energetycznej i  prawidłowej ochrony 

ekosystemu są odnawialne źródła energii, 

które stoją u  podstaw pozyskiwania czy 

produkcji innych źródeł energii przysto-

sowanych do napędzania samochodów. 

Tylko wtedy zapewnimy sobie „czystą” 

energię zgodnie z postulatem całościowego 

spojrzenia „well-to-wheel” – „od odwiertu 

do koła”. 

Pasażerowie będą mieli mało uciążliwe 

dla otoczenia autobusy, zagwarantowane 

stałe ceny biletów, a może nawet bezpłatną, 

a ściślej ujmując z góry opłaconą komuni-

kację, gdyż pochodzące z podatków środki 

samorządowe zostaną włączone w  utrzy-

manie systemu, jako całości. Siatka linii 

i częstotliwość kursów mogą być zoptyma-

lizowane na podstawie pozyskiwanych na 

bieżąco danych, obrazujących rzeczywiste 

warunki funkcjonowania komunikacji. Po-

może w tym analiza dużych zbiorów zróż-

nicowanych danych, tzw. „big data”. 

Eksperymentowanie

Ze swej strony producenci są gotowi 

wdrożyć „miejski transport autobusowy 

przyszłości” już dziś. Solaris ma w  ofer-

cie każdy typ napędu spotykany obecnie: 

gazowy, hybrydowy w  kilku wariantach, 

elektryczny oraz tradycyjny, dieslowski. 

Hamburg eksploatuje Urbino z  wodoro-

wymi ogniwami paliwowymi. Niemieccy 

producenci: MAN i Mercedes skupiają się 

głównie na gazie ziemnym, Scania szczyci 

się silnikami przystosowanymi do wszyst-

kich, spotykanych w  handlu biopaliw, 

a Volvo stawia na hybrydy. To tylko główne 

obszary zainteresowań wymienionych pro-

ducentów, gdyż często ich oferta obejmuje 

również inne, alternatywne źródła napę-

du. Iveco słynie z  pojazdów gazowych, 

ale proponuje również autobusy hybrydo-

we. Mniejsi wytwórcy bywają bardzo ela-

styczni, belgijski Van Hool ma w katalogu 

oprócz autobusów elektrycznych, w  tym 

z  ogniwem paliwowym, również hybrydę 

na gaz ziemny. Ursus produkujący autobu-

sy w Lublinie koncentruje się na pojazdach 

elektrycznych, a podczas ostatniej wystawy 

w  Hanowerze prezentował autobus City 

Smile z wodorowym ogniwem paliwowym. 

Równocześnie wystawiany był pojazd 

z analogicznym źródłem napędu: ogniwem 

paliwowym HyMove i elektrycznymi silni-

kami ZAwheel fi rmy Ziehl-Abegg na bazie 

Solbusa. Sam Solbus, a  dokładniej spółki 

handlowe, będące jego spadkobiercami 

lansowały skroplony gaz ziemny (LNG) 

jako optymalne źródło napędu autobusów 

miejskich. 

Autobusy z  nowatorskimi źródłami 

napędu nie są europejską specjalno-

ścią. Od lat powstają i  są użytkowane 

w  obu Amerykach oraz w  krajach Azji. 

W  Brazylii od 10 lat jeżdżą autobu-

sy na bioetanol, a  w  Chinach na wodo-

rowe ogniwa paliwowe. Już w  1998 r.

w  Chicago i  Vancouver podjęto ekspery-

mentalną eksploatację autobusów New 

Flyer z  ogniwami paliwowymi. W  Tokio 

rozpoczęto ją w 2003 r. 

Trudno zliczyć lokalne inicjatywy, zmie-

rzające do przebadania i  ewentualnego 

wprowadzenia autobusów z  silnikami in-

nymi niż tradycyjny diesel. Wciąż pojawia-

ją się nowe. W lutym 2017 r. Toyota Motor 

Corporation dostarczyła pierwszy autobus 

FC Bus, zakupiony przez Biuro Transportu 

Rządu Metropolitalnego Tokio. Wkrót-

ce potem pojawił się drugi egzemplarz. 

Nowe autobusy wożą pasażerów w  Tokio 

od marca. Toyota planuje wyposażenie 

sieci transportu miejskiego w stolicy Japo-

nii w  ponad 100 autobusów wodorowych 

jeszcze przed rozpoczęciem Igrzysk Olim-

pijskich i Paraolimpijskich w 2020 roku. Są 

wyposażone w system zasilania zewnętrz-

nych odbiorników o  maksymalnej mocy 

9 kW i mogą służyć m.in. jako źródło prą-

du podczas katastrof naturalnych, przy-

kładowo do zasilania centrów ewakuacji 

lub gospodarstw domowych. Prace nad 

Toyotą FC Bus, w tym testy drogowe, zo-

stały przeprowadzone w ramach kilku pro-

gramów rządu Japonii: „Next-Generation 

Energy and Social Systems Demonstration 

Project” Ministerstwa Ekonomii, Handlu 

i Przemysłu oraz „Low Carbon Technolo-

gy Research and Development Program” 

Ministerstwa Środowiska. Toyota otrzy-

mała także wsparcie Ministerstwa Ziemi, 

Infrastruktury, Transportu i  Turystyki 

Volvo 7900 Electric Hybrid. Szwedzka firma stawia na hybrydy, a używane przez nią pojęcie 
„elektryczna hybryda” w tym wypadku oznacza hybrydę równoległą, która może pokonać duży odsetek 
trasy na silniku elektrycznym. W porównaniu do Volvo 7900 Hybrid ma silnik elektryczny o większej 
mocy, pojemniejsze akumulatory i pantograf do ładowania. 

Hybrydowy autobus Volvo w wersji dla Brazylii 
z nadwoziem firmy Marco Polo. Silnik napędzany 
jest 100% biodieslem. 
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w  programie promocji niskoemisyjnego 

transportu lokalnego. Przypadek Toyoty 

obrazuje z  grubsza, jak w  większości wy-

padków odbywa się wdrażanie lub choćby 

wypróbowywanie coraz bardziej zaawan-

sowanych technicznie i  kosztowniejszych 

rozwiązań. 

Magazynowanie

Warto zwrócić uwagę, że producenci 

autobusów interesują się głównie napędem 

elektrycznym w różnych postaciach: bate-

ryjnej (na pokładzie pojazdu są wyłącznie 

akumulatory i system ich doładowywania 

z zewnętrznego źródła) lub z „elektrownią 

pokładową” w  postaci wodorowego ogni-

wa paliwowego lub hybrydy szeregowej, 

dla której charakterystyczne jest, że koła są 

napędzane tylko przez silnik elektryczny, 

a  drugi silnik (najczęściej diesel, czasem 

gazowy) służy do zasilania generatora 

wytwarzającego prąd. Stałym elementem 

autobusów elektrycznych jest system od-

zysku energii hamowania, a  przeważnie 

również urządzenie umożliwiające czer-

panie energii z zewnątrz: wtyczka plug-in, 

pantograf czy ładowarka indukcyjna. 

Ciągle doskonalone są metody prze-

chowywania oraz przetwarzania energii. 

Sprawiają one, że rośnie zasięg pojazdu 

i  możliwe jest szybkie uzupełnienie oraz 

wykorzystanie energii, bez szkody dla aku-

mulatorów. Specjalizująca się w produkcji 

wydajnych akumulatorów do pojazdów 

i urządzeń stacjonarnych (Neeo) niemiec-

ka fi rma Akasol ogłosiła niedawno, że jej 

litowo-jonowe moduły Akamodule 46 Ah 

i  53 Ah pracowały w  pełnych cyklach ła-

dowania-rozładowania przez półtora roku 

pod obciążeniem 100 A  przy temperatu-

rze otoczenie 50÷55OC, a  mimo to udało 

się wydłużyć okres ich eksploatacji o 50% 

w  stosunku do określonego przez produ-

centa. Było to możliwe dzięki zastosowaniu 

wydajnego układu chłodzenia. Przy 8000 

cykli dla wersji 46 Ah i  3000 dla 53 Ah

zestaw akumulatorów zachowywał 80% 

pierwotnej pojemności. 8000 cykli odpo-

wiadałoby codziennemu rozładowaniu 

i  naładowaniu akumulatorów autobusu 

przez przeszło 21 lat! 

Nie należy wyciągać zbyt optymistycz-

nych wniosków, ale baterie z  pewnością 

będą magazynowały coraz więcej energii 

w jednostce masy i będzie rosła ich żywot-

ność. Autobusy elektryczne (bateryjne) 

mają zestawy akumulatorów o  pojemności 

kilkuset amperogodzin. Stwarza to nieco 

inne problemy konstrukcyjne niż skrom-

niejsze pakiety baterii. 

Do tej pory elektryfi kacja autobusów 

grzęzła w niskim zasięgu pojazdów i drob-

nych z  pozoru problemach technicznych. 

Teraz wagi nabrał argument, że energia 

elektryczna jest stosunkowo łatwa do wy-

tworzenia z miejscowych źródeł i używanie 

jej do napędzania pojazdów poruszających 

się w  obrębie miasta, które w  dodatku są 

ciche i  „nie smrodzą” ma głęboki sens. 

W  parze z  tym idzie rewolucja cyfrowa, 

która przynosi systemy „inteligentnie” za-

rządzające energią w pojeździe oraz systemy 

telematyczne, usprawniające gospodarkę 

taborem i być może włączone w przyszłości 

w miejski system nadzoru i sterowania ru-

chem. W blokach startowych czekają auto-

busy autonomiczne. 

Producenci coraz trudniej rozstają 

się ze swoimi pojazdami, pragnąc przy-

najmniej serwisować je na własną rękę, 

aby wspomóc użytkowników i  własny 

zysk. Niemniej prawidłowa obsługa au-

tobusów elektrycznych może pozytyw-

nie wpłynąć na ich walory użytkowe 

i długość okresu eksploatacji. Być może 

przyszłość transportu publicznego to po-

dział pracy między specjalistów oraz ich 

daleko posunięte współdziałanie. Satys-

fakcjonujące wszystkie strony przychody 

będą pochodziły nie tyle z uzupełniania 

systemu transportowego i  jego moder-

nizacji, ale przede wszystkim z  pod-

trzymywania jego funkcjonowania przy 

najmniejszym możliwym obciążeniu dla 

otoczenia. ▐

Michał Kij
Fot. K. Dziewicka, M. Kij, Autosan, Volvo

Autobusy NABI 60 BRT o długości 18,3 m są używane w transporcie publicznym hrabstwa 
Los Angeles od 2005 r. Napędza je silnik Cummins-Westport ISL-G 8,9 l na sprężony gaz ziemny (CNG). 
W związku z zanieczyszczeniem powietrza „Miasto Aniołów” od dawna inwestuje w autobusy 
emitujące mało szkodliwych składników spalin.  

Unikatowa propozycja chińskiej firmy BYD: pierwszy na świecie elektryczny autokar. BYD C9 zadebiu-
tował w styczniu 2015 r. w Nowym Orleanie i półtora roku później pokazano go na IAA. Mieści 47 pasa-
żerów. Producent podaje, że przy prędkościach autostradowych ma zasięg przekraczający 300 km. 

Napęd elektryczny najszybciej znalazł zastosowanie 
w małych autobusach m.in. włoskich. Turecki Karsan 
Jest Electric to debiutant na rynku. 
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Co dla pana oznacza Future Bus? Jaką 

rolę odgrywa pana zdaniem autobus 

w życiu miasta i jego mieszkańców?

Mercedes-Benz zaprezentował Future 

Bus jako spektakularną platformę dla no-

woczesnych technologii autobusu jutra. Na 

wybranych odcinkach dróg pojazd porusza 

się autonomicznie, pokonując skrzyżowania 

ze światłami i zatrzymując na przystankach. 

Bazą dla Future Bus wyposażonego w  sys-

tem CityPilot był nasz bestseller, Mercedes 

Citaro. 

Miejska 
atrakcja
Jaki będzie autobus 
przyszłości? Czy korzystanie 
z transportu publicznego może 
być ciekawym sposobem 
spędzania czasu? 
A co z autokarem przyszłości? 
Mówi Gustav Tuschen, 
dyrektor product engineering 
Daimler Buses. 
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Po raz pierwszy w  autobusie miejskim 

prezentujemy system automatycznego ha-

mowania. Także po raz pierwszy możliwa 

jest autonomiczna jazda w  tunelu z  do-

kładną lokalizacją pojazdu. Future Bus ma 

innowacyjny kokpit ze wskaźnikami o  no-

woczesnym wyglądzie. Niecodzienne po-

łożenie drzwi przyspiesza wymianę pasaże-

rów i zwiększa komfort. 

kłe. Oferuje otwartą przestrzeń jak miejski 

skwer czy park. 

Autobus jest podzielony na trzy strefy. 

Staramy się odpowiedzieć na potrzebę czer-

pania przyjemności z jazdy. 

Strefa pośrodku w  pobliżu drzwi jest 

„ekspresowa”, przeznaczamy ją dla osób ja-

dących tylko kilka przystanków. Jest zapro-

jektowana tak, aby przyspieszyć przepływ 

» Informacje o Future Coach pojawią się wkrótce. 
Szykujemy niespodziankę «

pasażerów. Z  tyłu jest „loża”, spokojniejsza 

strefa z miejscami siedzącymi dla jadących 

dalej. Wreszcie w okolicach miejsca kierow-

cy jest strefa „usługowa”. Szczególna aran-

żacja siedzeń służy „odprężeniu” przestrze-

ni, nadaniu jej płynnej formy unikającej 

ostrych podziałów. 

Dizjanerskie siedzenia są swobodnie 

rozlokowane wzdłuż ścian. Poręcze mają 

interesującą formę drzew „wrastających” 

Wprowadzimy elektryczne autobusy, gdy 

wyjdą ze stadium prototypu. Pod koniec 

2018 r. pojawi się seryjny Citaro E-Cell. 

Spodziewamy się, że przyszłość przynie-

sie szerszą i  bardziej zindywidualizowaną 

gamę metod przemieszczania się. Transport 

publiczny będzie dzięki temu jeszcze bar-

dziej atrakcyjny. Zaletą elektrycznych auto-

busów jest nie tylko zerowa emisja spalin, 

ale niski poziom hałasu. 

Jakie zalety i  wady mają alternatywne 

źródła energii dla miejskiego transpor-

tu publicznego: metan, etanol, wodór 

(jako paliwo dla silników lub ogniw pa-

liwowych), „ekologicznie” produkowa-

na energia elektryczna? 

Jedną z  zalet takich źródeł energii, np. 

wodoru jest ich zdolność pomniejszania śla-

du węglowego. Również metan ma olbrzymi 

potencjał redukcji CO2. Robimy duże postę-

py w  ramach strategii rozwoju alternatyw-

nych źródeł napędu. 

Obniży się zużycie paliwa i  wydłuży 

żywotność pojazdu. Wzrośnie bezpie-

czeństwo, komfort i  walory ekologiczne. 

Wszystko to poskutkuje mniejszą emisję 

gazów cieplarnianych. 

Co z  „autokarem przyszłości”? Jak bę-

dzie wyglądał? Jaki będzie miał silnik? 

Future Bus jest idealnym rozwiązaniem 

dla systemów BRT. Daimler Buses rozwija 

autobusowy transport przyszłości. 

Zaprezentowaliśmy Future Bus, a  infor-

macje o  Future Coach (ang. autokar przy-

szłości) pojawią się wkrótce. Szykujemy 

niespodziankę. 

Czy źródło napędu autobusu ma zna-

czenie dla przeciętnego pasażera? Jak 

przekonać społeczeństwo do rozwiązań 

przyjaznych dla środowiska? 

Napęd autobusu ma znaczenie, choćby 

w kontekście hałasu i emisji spalin. Wska-

w  dwubarwny dach. Oświetlenie sufi towe 

przypomina liście. Informację i  rozrywkę 

zapewniają duże ekrany pośrodku nad-

wozia. Integralną częścią przestrzeni jest 

innowacyjna tablica rozdzielcza. Kierowca 

otrzymuje niezbędne informacje za pośred-

nictwem dużego monitora. 

Położenie drzwi sprzyja łatwemu wsia-

daniu i wysiadaniu, skraca czas postoju na 

przystanku. 

Nie wiem, czy autobus przyszłości bę-

dzie wyglądał w środku jak Future Bus, ale 

samym stopniu spadnie emisja spalin. Styl 

jazdy autonomicznej jest też przyjazny dla 

pasażerów i zwiększa ich wygodę. 

Transport publiczny jest znaczącym ele-

mentem miejskiego życia. Mercedes-Benz 

Future Bus z  CityPilotem jest doskonały 

dla systemów BRT. Może przyczynić się do 

rozwiązania problemów związanych z du-

żym natężeniem ruchu w  gęsto zaludnio-

nych metropoliach na całym świecie. Jest 

wydajny, podnosi poziom bezpieczeństwa 

i odciąża kierowcę. Future Bus w nowator-

ski sposób zmienia i udoskonala transport 

miejski. 

Transport publiczny budowano w opar-

ciu o różne priorytety: dużą pojemność 

pasażerską autobusów, krótki czas po-

stoju na przystankach, punktualność 

czy wysoką częstotliwość kursów. Futu-

re Bus ma wyjątkowe wnętrze, zachęca-

jące pasażerów do nawiązywania kon-

taktu z innymi. Czy transport publiczny 

może być sposobem „spędzania czasu”, 

swoistą „miejską rozrywką”? 

Właśnie o  to nam chodzi. Chcemy, aby 

transport publiczny był bardziej atrakcyj-

ny, aby ludzie mówili: „chcę jechać”, a  nie 

„muszę jechać autobusem”. Wciąż pracuje-

my nad uprzyjemnieniem jazdy autobusem. 

Wnętrze Mercedesa Future Bus jest niezwy-

z pewnością nie będzie wyglądał jak obecne 

miejskie autobusy. 

Jaką rolę na rynku odegrają autobusy 

elektryczne w  starciu z  hybrydowymi, 

trolejbusami i tramwajami?

Przyszłość nie należy tylko i wyłącznie do 

autobusów elektrycznych. Również pojazdy 

z  silnikami Diesla, których całkowity koszt 

użytkowania (TCO) jest coraz bardziej atrak-

cyjny, będą miały poważną rolę do odegra-

nia, szczególnie w rejonach, gdzie znaczenie 

ma ekonomiczny aspekt eksploatacji. 

zując zalety silników przyjaznych dla śro-

dowiska, możemy podkreślać korzyści, 

jakie odnosi środowisko naturalne i pasa-

żerowie. Ostateczny wybór źródła napędu 

należy oczywiście do użytkownika fl oty, 

który ponosi koszty zakupu i  utrzymania 

jej w ruchu. 

 

Dziękuję za rozmowę.

Michał Kij
Fot. Daimler

» Po raz pierwszy w autobusie miejskim prezentujemy 
system automatycznego hamowania oraz autonomiczną 

jazdę w tunelu z dokładną lokalizacją pojazdu «

» Wprowadzimy elektryczne autobusy, 
gdy wyjdą ze stadium prototypu. Pod koniec 2018 r. 

pojawi się seryjny Citaro E-Cell «

Future Bus porusza się po wydzielonej 

części jezdni, przeznaczonej dla systemu 

BRT (ang. Bus Rapid Transit – szybki trans-

port autobusowy). 

Systemy BRT już działają, rozwiązując 

problemy transportu w  wielu miastach. 

CityPilot sprawia, że mogą być elastyczne, 

ekonomiczne i  bezpieczne. Spodziewamy 

się spadku zużycia paliwa, gdyż CityPilot 

steruje pojazdem bardzo łagodnie. W  tym 
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Podczas targów IAA autobusy stanowią 

ważny, ale zaledwie fragment ekspo-

zycji. Dlatego nie wszyscy wytwórcy 

decydują się w  Hanowerze wystąpić. Na 

pewno można liczyć na szeroki przekrój 

zwiedzających, reprezentujących przede 

wszystkim chłonny rynek niemiecki. 

Renoma wystawy sprawia, że produ-

cenci chwalą się tym, co mają najlepszego, 

pamiętając zarazem o  najpopularniejszych 

zastosowaniach małych autobusów. Poka-

zują zabudowy oryginalne lub wzbogacone 

przynajmniej jednym, charakterystycznym 

akcentem, dającym im atut rzadko spotyka-

ny na rynku. 

Miasto i miasteczko

Najciekawsze są próby adaptacji mi-

nibusów do pracy na liniach miejskich. 

Optymalizacja przewozów poprzez do-

stosowanie taboru do obciążenia linii jest 

nadzieją wielu przedsiębiorstw. Nadzieją 

czasem płonną, ponieważ zakupowi odpo-

wiednich pojazdów nie zawsze towarzyszy 

organizacja pracy uwzgledniająca w  nale-

żytym stopniu wymagania eksploatacyjne 

autobusów i  przestoje wynikające z  ko-

nieczności przeprowadzenia przeglądu czy 

naprawy. W mniejszych ośrodkach nieduże 

autobusy stanowią czasem podstawę ta-

boru. Niezależnie czy ich rola jest pomoc-

nicza czy kluczowa, od małych autobusów 

coraz częściej oczekuje się rozwiązań, które 

w  dużych zadomowiły się kilkanaście lat 

temu wraz z  upowszechnieniem konstruk-

cji niskowejściowych i  niskopodłogowych. 

Przede wszystkim dostosowania ich do po-

trzeb wszystkich pasażerów, a  zatem osób 

starszych, niepełnosprawnych oraz matek 

z  dziećmi w  wózku. Wejście i  wnętrze po-

winno ułatwiać wymianę pasażerów na 

przystankach. 

Nieduży autobus tego typu był prezento-

wany na IAA przez fi rmę Auto-Cuby. Wy-

konuje ona zabudowy na podwoziach Mer-

cedesa, Volkswagena i  Iveco. Wystawowy 

minibus City Line na bazie Sprintera miał 

dopuszczalną masę całkowitą 5,5 t i  mógł 

zabrać na pokład 28 osób, w tym 16 na miej-

scach siedzących. Fragment niskiej, płaskiej 

podłogi znajdował się przy szerokim wejściu, 

pośrodku nadwozia. Znalazła się tam rów-

nież rozkładana rampa dla wózka oraz dwa 

straponteny. Intersujący akcent stylistyczny, 

wprowadzający zarazem do wnętrza więcej 

światła, to szyba obniżona po obu stronach 

nadwozia w miejscu, gdzie znajduje się niska 

podłoga. Firma proponuje ponadto warianty 

z dwiema parami automatycznych drzwi i ni-

ską podłogą za tylną osią. 

Analogiczny i  nawet podobnie nazwany 

minibus Cityline przedstawiła litewska fi r-

ma Atlas. Jej pojazd przy dmc dochodzą-

cej do 5,3 t mieści do 22 osób, ma 16 foteli 

i miejsce dla wózka inwalidzkiego za dwu-

skrzydłowymi drzwiami, gdzie jest płaska 

podłoga. Podobnie jak w  polskim minibu-

sie, poziom wykończenia można dostoso-

wać do wymagań (i  zasobności) nabywcy, 

a  w  układzie przeniesienia napędu może 

znaleźć się automatyczna skrzynia biegów. 

Do jazdy po mieście przydają się mocniejsze 

z  silników, oferowanych przez Mercedesa. 

Są bardziej odporne na zmienne obciążenie 

pojazdu, dochodzące okresowo do maksy-

malnego. 

Niemiecka fi rma TS-Fahrzeugtechnik, 

która ma bogatą gamę minibusów na bazie 

Sprintera, Ducato, Daily i  Movano przed-

stawiła kompaktowy model o  długości 

5,9 m, z płaską podłogą przy wejściu i licz-

bie siedzeń dochodzącej maksymalnie do 8. 

Mimo tak małych wymiarów zewnętrznych, 

wyposażony został w  automatyczne, dwu-

skrzydłowe drzwi oraz rampę dla wózka. 

Nad przednią szybą jest duża tablica infor-

macyjna. 

Holenderska fi rma VDL zdecydowała się 

na ingerencję w  układ napędowy. Autobus 

MidBasic Electric na podwoziu 3,5-tonowe-

go Sprintera jest napędzany silnikiem elek-

trycznym o mocy od 120 do 150 kW. Zestaw 

akumulatorów o pojemności 72 lub 92 kWh 

zapewnia zasięg od 200 do 300 km. Baterie 

umieszczono pod podłogą. Układ inteli-

gentnego zarządzania energią w połączeniu 

z  odzyskiem energii hamowania (KERS 

– Kinectic Energy Recovery System) pomaga 

maksymalnie wykorzystać możliwości bate-

rii. Autobus wyposażono w  złącze plug-in, 

identyczne jak stosowane w  samochodach 

osobowych. Może więc używać zwykłej, 

istniejącej już infrastruktury. Możliwe jest 

szybkie ładowanie. Wariant prezentowany na 

IAA miał 8 miejsc siedzących. Na terenie ze-

wnętrznym można było odbyć krótką jazdę 

elektrycznym minibusem VDL. 

Daleko i blisko

Odmienne podejście do transportu pu-

blicznego reprezentował rosyjski mikrobus 

Krok w dorosłość
Nadwozia małych autobusów różnicują się, a ich 
wyposażenie coraz bardziej przypomina to, co znajdziemy 
w dużych pojazdach. Na tle konkurencji doskonale 
wypadają propozycje polskich firm. 

Miejski Cityline litewskiej firmy Atlas, przy-
stosowany do ruchu lewostronnego. Powsta-
je na podwoziu Sprintera o dmc 5 lub 5,3 t. 

Hiszpańska firma Integralia produkuje 
minibusy wyłącznie na podwoziach 
Mercedesa. 

Rošero First FLHI na podwoziu Daily. Standardowo 
wyposażony jest w podwójne szyby i ogrzewanie niezależne 
od silnika. Za tylną osią znajdują się drzwi ewakuacyjne. 
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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

GAZela. Ściśle rzecz biorąc, jako pojazd 

fabryczny nie powinien znaleźć się w prze-

glądzie małych zabudów autobusowych na 

IAA. Jednak po niewielkich przeróbkach 

tego typu mikrobusy są używane w  kra-

jach dawnego Związku Radzieckiego jako 

popularne marszrutki. Będąc stopniem 

pośrednim między taksówką a  liniowym 

autobusem, nie mają odpowiednika w świe-

cie zachodnim. Podobną funkcję co one 

spełniają niewielkie, wieloosobowe pojazdy 

w  krajach azjatyckich, w  tym barwne, fi li-

pińskie jeepneye. Różnorodność konstruk-

cji i  sposobów wykorzystania minibusów 

uświadamia, jak uniwersalne są to pojazdy 

i jak dobrze w związku z tym wpasowują się 

w nisze rynkowe. 

Tak, jak nasi wschodni sąsiedzi, którzy 

od lat 90. przeżywają boom na marszrutki, 

tak my zasmakowaliśmy w „busach”. Wzrost 

liczby prywatnych samochodów, uwolnie-

nie rynku przewozów osobowych oraz roz-

drobnienie strumieni pasażerów sprawiło, 

że wzrosło zapotrzebowanie na stosunkowo 

małe pojazdy przeznaczone do obsługi nie 

tylko lokalnych, ale również międzymiasto-

wych czy międzynarodowych tras. Rozwój 

turystyki i usług hotelarskich wzmógł popyt 

na wygodne, małe autobusy o cechach auto-

karów. Znaczenie miał również stosunkowo 

niewielki poziom inwestycji w mały pojazd 

i dość szybki jej zwrot. Niskie koszty eksplo-

atacji w połączeniu z przystępną ceną spra-

wiły, że bilety na przejazd mogły być tanie, 

co zachęciło pasażerów i  w  konsekwencji 

napędziło popyt na minibusy. 

I  znów Auto-Cuby miało w  Hanowerze 

coś do powiedzenia. „Wysokopodłogowy” 

Elektryczny VDL MidBasic Electric ma w podstawowej wersji 
zaledwie 8 foteli plus kierowca, co w połączeniu z dmc 3,5 t oznacza, 
że może go poprowadzić każdy, kto ma prawo jazdy kategorii B. 

Auto-Cuby City Line na 5,5-tonowym Sprinterze. Wariant prezentowany 
w Hanowerze miał obniżoną linię okien w miejscu, gdzie znajduje się niska podłoga. 
Firma proponuje minibusy z silnikami wysokoprężnymi lub na CNG. 
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wozie, którego związek z  Iveco uwidacz-

nia na zewnątrz jedynie znak fi rmowy na 

wlocie powietrza. ProBus R w  miejskim 

wariancie LE zabiera na pokład 37 osób, 

w tym 21 na miejscach siedzących. Dwoje 

drzwi: dwu- i  jednoskrzydłowe może być 

umieszczonych w typowy sposób, tzn. po-

dwójne pomiędzy osiami i  pojedyncze na 

tylnym zwisie, lub w  sąsiedztwie pośrod-

ku pojazdu. Drugi z wariantów oddaje do 

dyspozycji niską podłogę o  większej po-

wierzchni i  świetnie nadaje się do obsługi 

linii łączących skrajne punkty miasta i bie-

gnących przez centrum. Jadący dalej mogą 

zająć miejsca siedzące z tyłu, wsiadający na 

chwilę mogą przejechać kilka przystanków, 

stojąc na niskiej podłodze. 

Skoro była mowa o  GAZeli, trudno nie 

wspomnieć o innych, fabrycznych, niewiel-

kich autobusach, takich jak wystawiany na 

IAA, dopracowany i  niezwykle praktycz-

ny, miejski Mercedes Sprinter City 65 dla 

30 osób (12 miejsc siedzących) czy Iveco 

Daily Tourys. Koncentracja oferty Iveco 

sprawiła, że obecnie producent fi rmuje całą 

gamę małych autobusów, zawierającą rów-

nież minibus Daily Citys i  wszechstronny 

Daily Line. Najbardziej pojemne z  nich 

mogą zabrać do 22 pasażerów. Ciekawostką 

jest oferowany tylko we Włoszech autobus 

szkolny Daily Pop, który ma 45 siedzeń 

w wersji dla młodszych oraz 32 w odmianie 

dla starszych dzieci. 

W związku z postępem, jakiego dokonują 

wytwórcy samochodów dostawczych, w mi-

nibusach pojawiają się nowoczesne systemy 

wspomagające jazdę, a  wśród opcji układy 

napędowe, które podobnie jak nadwozia 

dopasowane są do specyfi cznych warunków 

eksploatacji, przykładowo wspomniane au-

tomatyczne skrzynie biegów czy napęd obu 

osi. Nadal można zdecydować się na pojazd 

tani i nieskomplikowany, ale na tym możli-

wości się nie kończą. Poziomem rozwiązań 

technicznych, wyposażeniem i jakością wy-

konania minibusy dorastają coraz częściej 

dużym autobusom. To dobra wiadomość 

dla kierowców, pasażerów oraz przewoźni-

ków, którzy mogą spodziewać się dłuższych, 

bezawaryjnych przebiegów. ▐

Michał Kij
Fot. K. Dziewicka, M. Kij

Sprinter z  bagażnikiem pod podłogą dla 

21 osób był równie dobrze przystosowa-

ny do przewozów turystycznych, jak City 

Line do miejskich. Firma proponuje tego 

typu pojazdy turystyczne także w wersji dla 

24 osób, zarówno na typowych podwoziach 

Sprintera z tylnym napędem, jak i wariantu 

4×4. Wyposażenie wnętrza może być bar-

dzo luksusowe, ale dostosowane również do 

przewozów liniowych. 

Popularne, wszechstronne modele na 

bazie Sprintera prezentowały również fi r-

my: Atlas i  hiszpańska Integralia. Z  ko-

lei słowacka Rošero i  niemiecka ProBus 

pochwaliły się minibusami na podwoziu 

Daily. Z  racji gamy zawierającej warianty 

o dmc dochodzącej do 7,2 t, podwozia Ive-

co stwarzają większe możliwości adaptacji, 

gdy mowa o  wielkości wnętrza i  liczbie 

pasażerów. Turystyczny Rošero na ba-

zie 7,2-tonowego Daily może mieć nawet 

28 foteli, a  podmiejski ProBus M/L ma 

30 miejsc siedzących. Obie fi rmy mają też 

w  ofercie niskowejściowe autobusy miej-

skie, przy czym ProBus w serii R montuje 

własne, zaprojektowane od podstaw nad-

Iveco Daily Tourys stanowi część 
fabrycznej oferty minibusów, 
która obejmuje również modele 
miejskie. 

Standardowy mikrobus GAZela jest dostatecznie obszerny, 
aby pełnić funkcję marszrutki, czyli taksówki kursującej po 
wytyczonej trasie. Jest to typ transportu publicznego, który 
epizodycznie występował również w Polsce. 

Propozycja dla wyjątkowo małych miast lub do krótkich 
przewozów wahadłowych: niespełna 6-metrowy minibus 
firmy TS-Fahrzeugtechnik. Mimo niewielkich wymiarów 
przy wejściu ma fragment niskiej, płaskiej podłogi. 

Turystyczny minibus firmy Auto-Cuby. 
Bagażniki podpodłogowe pomagają uporać się 
z brakiem dostatecznej ilości miejsca na walizki, 
częstą bolączką małych autobusów. 

Niemiecki ProBus ML na podwoziu Daily 
o dmc 7,2 t ma 30 miejsc siedzących. 
Silnik osiąga 170 KM. Producent podaje, 
że zużycie paliwa wynosi 15 l/100 km. 

Mercedes Sprinter City 65. W ofercie są również 
mniejsze 35 i 45 oraz większy 77. Wszystkie wyposażone 
są w automatyczną skrzynię biegów o 7 przełożeniach. 

www.truck-van.pl
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Dąży się też do ujednolicenia metod 

montażu, a także ich uproszczenia po-

przez tworzenie zabudowy modułowej.

Współczesne autobusowe systemy grzew-

cze, z  reguły bazujące na płynie, jako me-

dium do rozprowadzania ciepła, służą do 

podgrzewania wnętrza pojazdu, odszrania-

nia szyb, a także do wstępnego podgrzania 

silnika. Zaletą ogrzewania postojowego jest 

to, że znacznie zmniejsza ono obciążenie 

silnika w  czasie rozruchu, a  tym samym 

oszczędza także środowisko naturalne.

Producenci klimatyzatorów produkują 

urządzenia coraz lżejsze, bardziej energo-

oszczędne, wykorzystujące coraz mniejsze 

ilości czynnika chłodniczego i zapewniające 

cichą pracę. W  przypadku klimatyzatorów 

dachowych istotną rolę odgrywa m.in. dba-

łość o  aerodynamiczny kształt urządzenia. 

W sytuacji, gdy coraz powszechniejsze stają 

się autobusy elektryczne i hybrydowe – co-

raz bogatsza staje się też oferta dostosowa-

nych do nich urządzeń klimatyzacyjnych 

i grzewczych. 

Latem chłodzą, zimą grzeją 

Prawie wszystkie miasta w Polsce, posia-

dające komunikację miejską, mają autobusy 

z klimatyzatorami Konvekta. Tej marce za-

ufali tacy producenci pojazdów, jak: Sola-

ris, AMZ, Solbus, Autosan, Evobus, MAN, 

Scania. 

Przedstawiciele fi rmy Drabpol (dystry-

butor marki Konvekta) zwracają uwagę, że 

przy wyborze klimatyzatora oprócz mocy 

czy wydajności powietrza istotną rolę od-

grywają walory ekonomiczne urządzenia. 

Zastosowanie klimatyzatora w  autobusie 

wiąże się z  ponoszeniem przez operatora 

kosztów, nie tylko związanych z  zakupem, 

lecz także ze zwiększonym zużyciem paliwa, 

z dodatkowym obciążeniem silnika i  z ko-

niecznością serwisowania instalacji.

Z  tą myślą Konvekta opracowała nową 

serię klimatyzatorów Ultra Light II dla au-

tobusów komunikacji miejskiej, dedykowa-

nych pasażerom, z możliwością podłączenia 

klimatyzatora dla kierowcy. Na uwagę za-

sługuje dachowy kompaktowy Ultra Light 

UL 500. Waży tylko 104 kg. Wszystkie kom-

ponenty są wbudowane w pojedyncze urzą-

dzenie. Mniejsza masa urządzenia wpływa 

na niższe spalanie pojazdu, obniża środek 

Coraz mniejsze, lżejsze
i oszczędniejsze
Systemy ogrzewania i klimatyzacji ewoluują wraz z rozwojem i wprowadzaniem 
nowych technologii. Zmieniają się zarówno materiały użyte do produkcji, jak i źródła zasilania, 
co stanowi odpowiedź na dążenia producentów pojazdów do uniezależnienia się od paliw 
ropopochodnych. 
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ciężkości i umożliwia przewóz większej licz-

by pasażerów. 

Specjalne tworzywo, z  którego wykony-

wane są klimatyzatory, dzięki wysokim wła-

ściwościom izolującym przyczynia się do 

uszczelniania konstrukcji i redukuje zużycie 

energii. Seria UL II, w porównaniu do kon-

wencjonalnych klimatyzatorów, potrzebuje 

o  10% mniej czynnika chłodniczego. Wy-

dajność chłodnicza to do wyboru: 24, 33, 

39 i 44 kW. Według producenta urządzenia 

Ultra Light II pobierają najmniej prądu ze 

wszystkich klimatyzatorów stosowanych 

na rynku komunikacyjnym. Klimatyzatory 

Konvekta są seryjnie wyposażone w ogrze-

wanie dachowe (moc grzewcza wynosi od 

30 do 48 kW). 

Generalnym przedstawicielem w  Polsce 

niemieckiego producenta jest fi rma Drab-

pol. Obecnie pod egidą Drabpolu w Polsce 

działa 31 autoryzowanych stacji serwiso-

wych Konvekta. 

Już w Polsce

Eberspaecher Sutrak oferuje zindywidu-

alizowane systemy klimatyzacji, zarówno 

do autobusów z  napędem konwencjonal-

nym, jak i  elektrycznym, hybrydowym lub 

z ogniwami paliwowymi. Jak mówi Maciej 

Sylwanowicz, menadżer sprzedaży w fi rmie 

Eberspaecher, w  styczniu br. fi rma rozpo-

częła produkcję klimatyzacji autobusowych 

Eberspaecher Sutrak w najnowszym zakła-

dzie w Oławie koło Wrocławia. 

Eberspaecher oferuje m.in. klimatyzację 

AC 515 G2 – najbardziej popularna jest 

wersja o  mocy chłodniczej 22 kW, do au-

tobusów midi i maxi oraz mega (z dwoma 

osobnymi agregatami). Zaletą tej klimaty-

zacji jest wyjątkowo niska ilość czynnika 

Obecnie pod egidą Drabpolu w Polsce działa 31 
autoryzowanych stacji serwisowych Konvekta.

Klimatyzatory Konvekta serii UL II, w porównaniu do konwencjonalnych, 
potrzebują o 10% mniej czynnika chłodniczego.
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ku ciepła). Pozwala to na wykonanie wy-

miennika ciepła w całości z aluminium, bez 

udziału miedzi, co znacznie obniża masę 

urządzenia i  pozwala na mniejsze zapo-

trzebowanie na czynnik chłodniczy, a także 

obniża podatność urządzenia na korozję. 

Jak zapewnia przedstawiciel Eberspaechera, 

aluminiowe skraplacze stosowane przez fi r-

mę nie ustępują trwałością swoim miedzia-

nym poprzednikom. 

Eberspaecher opracował też nowoczesną 

centralę sterująca, E-control, która będzie 

w  ofercie już w  połowie bieżącego roku. 

Platforma E-Control ma zapewniać scentra-

lizowaną kontrolę nad wszystkimi elemen-

tami zarządzania termicznego na pokładzie 

autobusu. 

Eberspaecher oferuje też ogrzewanie 

postojowe – najnowsze rozwiązanie to Hy-

dronic L o mocy grzewczej od 24 do 35 kW, 

z  możliwością zasilania paliwem opartym 

na bioestrach (FAME) i diagnozowania ok. 

100 usterek, czyli znacznie więcej niż u kon-

kurencji, z pomocą urządzenia testującego. 

Urządzenie oferowane jest z  podgrzewaną 

dyszą paliwową w standardzie.

Sprawdzone w Afryce

Turecka fi rma Safk ar to największy do-

stawca klimatyzacji do autobusów w  Tur-

cji i  jeden z  największych w  Europie. Jak 

twierdz Michał Zubilewicz, współwłaści-

ciel fi rmy Safk ar Polska, klimatyzatory 

tej marki są fabrycznie instalowane m.in. 

w autobusach Isuzu. Firma powoli (przed-

stawic ielstwo działa od niecałych trzech 

lat) wchodzi na polski rynek, oferując 

urządzenia, które sprawdziły się w ekstre-

malnych warunkach klimatycznych, m.in. 

w Azji i w Afryce. Ich zaletą jest konstruk-

cja z  minimalnym udziałem elektroni-

ki. Dzięki temu są mało awaryjne i  łatwe 

w serwisowaniu. Firma prowadzi rozmowy 

na temat możliwości wyposażania w  kli-

matyzatory Safk ar autobusów, które Ursus 

produkuje w Lublinie. Wykorzystywane są 

już w busach Autocuby.

Najnowsze urządzenia klimatyzacyjne 

Safk ar, polecane do autobusów, to seria ES, 

począwszy od modelu ES421EC o  mocy 

chłodniczej 21 kW i grzewczej 27 kW, wa-

żącego 135 kg, aż do modelu ES444, o mocy 

chłodniczej 44 kW i  grzewczej 590,5 kW, 

o masie 220 kg. 

w  układzie m.in. dzięki nowoczesnemu 

w pełni aluminiowemu skraplaczowi. Urzą-

dzenie zamontowane w standardowym au-

tobusie o długości 12 m potrzebuje zaledwie 

ok. 3,5 kg czynnika chłodniczego. AC515, 

o małych gabarytach, waży 93 kg i pobiera 

ok. 66 A.

Urządzenia klimatyzacyjne Eberspaecher 

mają skraplacze, zbudowane są w  techno-

logii MCHX (mikro-kanały w  wymienni-

Wkrótce ma być dostępna Platforma E-Control Eberspaecher, która ma zapewniać 
scentralizowaną kontrolę nad wszystkimi elementami zarządzania termicznego 
na pokładzie autobusu. Zwarta konstrukcja E-Control oznacza, że może być łatwo 
i szybko zainstalowana w pojeździe, w dowolnym momencie.

Podczas ubiegłorocznych targów IAA w Hanowerze 
Webasto zaprezentowało m.in. udoskonalone grzejniki 
do pojazdów hybrydowych i elektrycznych, zasilane 
wysokim napięciem High-Voltage Heater.

Najnowszym wdrożonym projektem 
Webasto w zakresie wodnych agregatów 
grzewczych zasilanych paliwem ciekłym 
są agregaty Thermo Top Pro 120/150.

Firma Safkar powoli wchodzi na polski rynek, oferując urządzenia, które spra-
wdziły się w ekstremalnych warunkach klimatycznych, m.in. w Azji i w Afryce.

Eberspaecher oferuje m.in. klimatyzację AC 515 G2 – najbardziej popularna jest wersja o mocy
chłodniczej 22 kW, do autobusów midi i maxi oraz mega (z dwoma osobnymi agregatami).
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Kompaktowo, hermetycznie, 
ekologicznie

Oferta Th ermo King obejmuje klimaty-

zatory miejsca pracy kierowcy i przestrzeni 

pasażerskiej dla każdego rodzaju autobu-

sów. Uniwersalna seria Athenia przeznaczo-

na jest do autobusów od 8 do 18 m długości. 

Jej uzupełnieniem są klimatyzatory serii X 

dla autobusów miejskich i  międzymiasto-

wych. Interesującą propozycją jest również 

nowatorski zestaw Athenia D, z klimatyza-

torem kabiny kierowcy oraz przestrzeni pa-

sażerskiej w jednej obudowie.

Seria Athenia obejmuje pięć modeli do 

autobusów o różnych długościach – jedna-

kowe wymiary niezależnie od wydajności 

chłodniczej. Każdy model proponowany 

jest w wersji szerokiej lub wąskiej – lepsze 

dostosowanie do oczekiwań producentów 

autobusów. Istnieje możliwość dostosowa-

nia zestawu do promienia krzywizny dachu 

(od 5 m wzwyż). Aluminiowa rama i pod-

stawa klimatyzatora oznaczają niską masę. 

Urządzenia dostosowane są do współpracy 

z systemem CAN (własny sterownik CAN-

Aire lub system zewnętrzny). Masa wynosi 

od 130 do 160 kg, a wydajność chłodnicza 

od 18 do 46 kW (maksymalna).

Innowacyjnym rozwiązaniem do auto-

busów elektrycznych i  hybrydowych jest 

Athenia E-700/960 (lub E-700H/960H). Za-

silana elektrycznie seria klimatyzatorów ma 

hermetyczny obieg czynnika chłodniczego, 

co ogranicza do minimum ryzyko ewentu-

alnych wycieków. Wersja E-700H/960H wy-

posażona jest w pompę ciepła, co znacząco 

obniża koszty eksploatacji jednostki i zwięk-

sza jej sprawność (do 4 kW energii cieplnej 

wytworzonej z dostarczonego 1 kW mocy). 

Według Tomasza Szmajtera (TT-Th ermo 

King Sp. z  o.o. Stacja Serwisowa Poznań) 

obecnie jest to najbardziej ekologiczne 

i  ekonomiczne rozwiązanie tego rodzaju 

na rynku. Masa wynosi od 231 do 294 kg,

a maksymalna wydajność chłodnicza od 27 

do 46 kW.

Największym w  Polsce autoryzowanym 

dilerem marki Th ermo King jest fi rma TT-

-Th ermo King Sp. z o.o., prowadząca obsłu-

gę serwisową i sprzedaż urządzeń tej marki 

w sześciu własnych stacjach w całym kraju.

Aerodynamika i „elektryka”

W  przypadku klimatyzatorów dacho-

wych, istotną rolę odgrywa m.in. dbałość 

o  aerodynamiczny kształt urządzenia. 

W  ten trend wpisuje się rodzina klimaty-

zatorów dachowych REVO Global (Sphe-

ros). Klimatyzatory te przeznaczone są do 

dużych autobusów i autokarów. Urządzenia 

wykonane są z aluminium, co z jednej stro-

ny zredukowało ich masę, a z drugiej – obni-

żyło cenę. Położono nacisk na uproszczoną, 

modułową budowę – urządzenia składają 

się z od dwóch do sześciu modułów, oferu-

jąc moc chłodniczą od 22 do 47 kW.

Najnowszym wdrożonym projektem 

w zakresie wodnych agregatów grzewczych 

zasilanych paliwem ciekłym są agregaty 

Th ermo Top Pro 120/150. Generują one 

moc cieplną 12 i 15 kW i mogą być zasila-

ne napięciem 12 lub 24 V. W  produktach 

zastosowano szereg nowoczesnych rozwią-

zań, jak np. automatyczny czujnik wysoko-

ści, zaawansowane funkcje diagnostyczne, 

czujnik przegrzania, czujnik temperatury 

spalin itp. Zakres temperatur pracy Th ermo 

Top Pro jest imponujący – wynosi od –40°C 

do +80°C. Ważną zaletą z punktu widzenia 

użytkowników jest bardzo cicha praca agre-

gatów oraz zredukowany pobór paliwa.

Podczas ubiegłorocznych targów IAA 

w  Hanowerze Webasto zaprezentowało 

m.in. udoskonalone grzejniki do pojazdów 

hybrydowych i elektrycznych, zasilane wy-

sokim napięciem High-Voltage Heater, 

z  płynnie regulowaną mocą grzewczą (od 

0,2 do 7,0 kW). Urządzenia te pozwalają na 

bardziej efektywne ogrzanie dużych prze-

strzeni, m.in. w  autobusach. Są niezwykle 

lekkie (2 kg), a zwarta konstrukcja pozwala 

na elastyczny wybór pozycji montażowych. 

Webasto dysponuje siecią autoryzowa-

nych serwisów w całym kraju. Produktami 

do minibusów i dużych autobusów zajmuje 

się blisko 40 stacji.

Schyłkowo i... rozwojowo? 

Hiszpańską markę Hispacold, w  której 

klimatyzatory fabrycznie wyposażone są 

autobusy Irizar, reprezentuje w  Polsce fi r-

ma JMN40. Jak nam powiedział Ryszard 

Klucznik, współwłaściciel fi rmy, ostatnio 

w klimatyzatory Hispacold wyposażono kil-

kadziesiąt autobusów Solaris sprzedanych 

do Gdańska. JMN40 produkuje też własne 

klimatyzatory, które zamawia m.in. Solaris 

i Ursus do swoich autobusów. Firma opra-

cowała innowacyjne urządzenie, jednak na 

razie o  szczegółach Ryszard Klucznik nie 

chciał jeszcze mówić.

Rynek systemów ogrzewania i  klima-

tyzacji do autobusów w  dzisiejszych cza-

sach w  dużym stopniu ogranicza się do 

dostaw urządzeń do producentów takich 

pojazdów. Chodzi o  pierwsze wyposaże-

nie autobusów, ewentualnie na wymiany 

gwarancyjne, natomiast niewiele takiego 

sprzętu sprzedaje się na doposażanie po-

jazdów. W większości środków transportu 

publicznego klimatyzacja stanowi część 

standardowego wyposażenia. Jeśli ktoś nie 

ma takiego udogodnienia w pojeździe, to, 

jak powiedział nam jeden z przedstawicie-

li tej branży, dzisiaj bardziej opłaca mu się 

kupić nowszy używany autobus niż inwe-

stować w stary, dokupując klimatyzację za 

kilkadziesiąt tysięcy złotych. ▐

Jerzy Kłosiński
Fot. Drabpol, Eberspaecher, Hispacold, 

Konvekta, Safkar, Thermo King, Webasto

W klimatyzatory hiszpańskiej marki Hispacold wyposażane 
są fabrycznie autobusy Irizar.

Prototypowy autobus wodorowy Ursusa 
wyposażony w klimatyzację Thermo King.
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Iveco jest europejskim ekspertem od pojaz-

dów gazowych. Od dawna ma w ofercie sa-

mochody dostawcze, ciężarowe i  autobusy 

na sprężony gaz ziemny (CNG). W 2012 r. dołą-

czył do nich Stralis LNG Natural Power zasilany 

skroplonym gazem (LNG), który zadebiutował 

wiosną na targach RAI w  Amsterdamie. Naj-

nowszy Stralis NP, zaprezentowany w czerwcu 

2016 r., od początku był projektowany jako po-

jazd gazowy. Osiąga wyższą moc i  jest jeszcze 

lepiej przystosowany do wykonywania różnego 

rodzaju zadań. Dzięki niemu Iveco może za-

proponować praktyczny i  tani napęd gazowy 

w każdym segmencie rynku, także w pojazdach 

do transportu długodystansowego. 

Na dalekie trasy

Stralis NP został wyposażony w  ob-

szerną kabinę Hi-Way (AS) o  szerokości 

2,5 m. Rzędowy, 6-cylindrowy silnik Cur-

sor 9 z  zapłonem iskrowym ma pojem-

ność 8,7 l, osiąga moc 400 KM i  maksy-

malny moment obrotowy 1700 Nm. Jest 

zgodny z  normą Euro VI. Do utylizacji 

spalin wykorzystuje nowy, trójdrożny ka-

talizator. Odśrodkowy fi ltr odmy olejowej 

bezustannie i  skutecznie separuje olej. 

Powoduje, że emisja cząstek stałych jest 

znikoma i zbędny jest fi ltr w układzie wy-

dechowym. Nie ma również układu SCR 

i  tankowanie AdBlue nie jest konieczne. 

Właściwości gazu jako paliwa sprawiają, 

że w  porównaniu z  wartościami granicz-

nymi normy Euro VI, Stralis NP wydziela 

o 70% mniej tlenków azotu (NOX), o 90% 

mniej węglowodorów (NMHC) oraz 

o 99% mniej cząstek stałych (PM). Ponad-

to nowy Stralis NP zużywa o  15% mniej 

paliwa. 

Jednostka napędowa wyróżnia się 

osiągami, które w zupełności wystarczają 

w większości zastosowań w ruchu lokal-

nym, regionalnym i długodystansowym. 

Do jej zalet należy niska emisja hałasu. 

W  cichym trybie pracy Stralis NP nie 

przekracza 72 db(A). Dzięki temu do-

skonale sprawdzi się przykładowo w ru-

chu miejskim, także podczas nocnych 

dostaw. 

Jest to pierwsza ciężarówka gazowa, którą 

wyposażono w  zautomatyzowaną skrzynię 

biegów opracowaną z  myślą o  przewozach 

długodystansowych. Stralis NP ma 12-bie-

gową przekładnię Eurotronic zintegrowaną 

z  retarderem. Wyposażono ją w  Eco-roll, 

system „wrzucający luz”, gdy jest to bez-

pieczne i  przynosi korzyści pod postacią 

obniżenia spalania oraz hill-holder, ułatwia-

jący ruszanie na wzniesieniu. Oprogramo-

Przeszli na gaz

Złożenie pierwszego, dużego zamówienia na Iveco Stralisy NP zostało 
ogłoszone już w dniu jego premiery. Nabywcą była francuska Perrenot Group. 

Debiut Stralisa NP zachęcił przedsiębiorców do stosowania gazu ziemnego w większym 
zakresie niż dotychczas. Gazowe Iveco dorównuje zasięgiem wersjom na olej napędowy, 
a jest bardziej ekologiczne i tańsze w eksploatacji. 
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wanie skrzyni sprzyja oszczędnej i bezawa-

ryjnej eksploatacji. Stralis NP ma nowego 

typu tylną oś i może być wyposażony w sys-

tem monitorowania ciśnienia w ogumieniu 

(TPMS) oraz energooszczędne opony o ob-

niżonych oporach toczenia (klasy energe-

tycznej A). 

Jako ciągnik siodłowy Stralis NP ma 

rozstaw osi 3800 mm. Może mieć dwa 

zbiorniki LNG, zapewniające mu zasięg 

bez tankowania dochodzący do 1500 

km. Możliwa jest instalacja zbiornika 

LNG z jednej strony i butli z CNG z dru-

giej, wówczas zasięg wynosi do 1000 km. 

W  wersji wyłącznie ze zbiornikami CNG 

pojazd może przejechać do 570 km. Stralis 

NP z  łatwością dopasowuje się do ocze-

kiwań nabywców. Zamontowanie aku-

mulatorów na końcu ramy sprawiło, że 

praktycznie całą przestrzeń między osia-

mi ciągnika można było przeznaczyć na 

zbiorniki paliwa. 

Przebieg między przeglądami wydłużono 

do 75 000 km. Elementy instalacji gazowej zo-

stały zmodyfi kowane tak, aby ograniczyć do 

minimum niezbędne czynności obsługowe. 

Kabina Hi-Way zapewnia taki sam po-

ziom komfortu, jak w  Stralisach z  silnika-

mi wysokoprężnymi. Poziom wykończenia 

i wyposażenia jest wysoki. Z pewnością kie-

rowca skorzysta dodatkowo i będzie wolniej 

ulegał zmęczeniu dzięki cicho pracującemu 

silnikowi. 

Stały program

W  ofercie Iveco niezmiennie pozosta-

ją gazowe podwozia Stralisa 4×2 i  6×2 

z mniejszymi kabinami AT i AD oraz lżejsze 

pojazdy, zasilane sprężonym gazem (CNG): 

Eurocargo Natural Power oraz Daily Natu-

ral Power. 

Gazowe Eurocargo występuje w wersjach 

o dmc od 11 do 16 t i ma 6-cylindrowy sil-

nik Tector 7 o mocy 205 KM i maksymal-

nym momencie obrotowym 750 Nm. Może 

on współpracować z  9-biegową skrzynią 

manualną lub typowym, 5-biegowym „au-

tomatem” z  przekładnią hydrokinetycz-

ną, który predysponuje go szczególnie do 

pracy w mieście, np. w przedsiębiorstwach 

komunalnych. 

Daily Natural Power występuje jako 

furgon lub podwozie do zabudowy. Ma 

rzędowy, 4-cylindrowy silnik F1C o  po-

jemności 3 l, mocy 136 KM oraz maksy-

malnym momencie obrotowym 350 Nm. 

Przewidziano do niego ręczną skrzynię 

o 6 przełożeniach. 

Poprzednie generacje gazowych Iveco, 

przede wszystkim Daily, są znane polskim 

użytkownikom. Stosunkowo niewielki za-

sięg, wynikający z  pojemności zbiorników 

CNG sprawiał, że kupowano je przede 

wszystkim do pracy w dystrybucji lub w fi r-

mach komunalnych. Kompletną gamę ga-

zowych Iveco „zatrudniło” na przestrzeni 

kilku minionych lat Przedsiębiorstwo Go-

spodarki Komunalnej w Śremie. Zaczęło od 

dwóch Iveco Daily CNG, następnie pojawiła 

się śmieciarka na podwoziu Stralisa CNG, 

potem dwa Eurocargo CNG do selektywnej 

zbiórki odpadów oraz ciągnik siodłowy do 

transportu odpadów Stralis CNG/LNG. 

10 grudnia 2015 r. została uruchomio-

na w Śremie pierwsza w Polsce i Europie 

Środkowej stacja LNG/CNG do tanko-

wania pojazdów ciężarowych, należąca 

do PGK. Generalnym wykonawcą inwe-

stycji oraz dostawcą gazu LNG jest firma 

Cryogas M&T Poland. Stacja ma dwa 

stanowiska do tankowania CNG oraz 

jedno do LNG. 

Silnik F1C stosowany w Daily 
osiąga w wersji zasilanej gazem 
136 KM. 

Podniesienie mocy gazowego wariantu silnika Cursor 9 
do 400 KM stawia nowego Stralisa NP w rzędzie typowych 
ciężarówek, używanych w transporcie długodystansowym. 
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Gwarantowana oszczędność

Stralis NP otwiera nową perspektywę 

przed użytkownikami. 14 czerwca 2016 r., 

w  dniu międzynarodowej premiery nowe-

go Stralisa fi rma Perrenot Group złożyła 

rekordowe zamówienie na 250 pojazdów 

napędzanych gazem ziemnym. Objęło 200 

ciągników Stralis NP z  kabinami Hi-Way, 

silnikami 400 KM i  zestawem zbiorników 

LNG/CNG oraz 50 podwozi Stralis Natural 

Power z silnikami 330 KM na CNG. Pojazdy 

Iveco dominują we fl ocie Perrenot Group, 

jest ich 1500 z czego 750 to ciągniki. 

Firma jako jedna z pierwszych już w 2012 r.

wprowadziła do fl oty ciągniki Stralis napę-

dzane biogazem. Pozytywne doświadczenia 

skłoniły ją do zainwestowania w  następ-

nym roku w chłodnie z silnikami na CNG, 

a  w  2014 jako pierwsza we Francji nabyła 

Stralisa na LNG. 

W  lipcu 2016 r. na uzupełnienie fl o-

ty o  Stralisy NP zdecydował się baskijski 

przewoźnik Transordizia. Specjalizuje się 

w  transporcie dużych pojazdów użytko-

wych, przede wszystkim ciężarówek i  au-

tobusów. Należący do niej Iveco Stralis był 

pierwszą gazową ciężarówką, która poko-

nała trasę z  Madrytu do Hamburga. Tan-

kował LNG na stacjach w Madrycie i Ola-

berríi w Hiszpanii oraz Amberes w Belgii. 

Firma interesuje się paliwami alternatyw-

nymi od 2013 r. Wcześniej wysyłała samo-

chody zasilane LNG – jako alternatywę dla 

ciężarówek z  silnikami Diesla – w  znacz-

nie krótsze trasy: do północnych Włoch, 

Francji, Holandii czy Belgii. Transordizia 

postawiła sobie za cel całkowite przesta-

wienie się na fl otę zasilaną LNG. Zakup 

nowych Stralisów NP był możliwy dzięki 

wsparciu Baskijskiej Agencji Energii (EVE 

– Ente  Vasco de la Energía), która w  ra-

mach „Programu  pomocy w  inwestycjach 

na rzecz efektywnego transportu i  mobil-

ności 2016” promuje stosowanie LNG jako 

alternatywy dla oleju napędowego. 

We wrześniu 2016 r. w  trakcie targów 

IAA w Hanowerze Iveco ogłosiło podpisa-

Ciągnik siodłowy Stralis Natural Power ze zbiornikami CNG i LNG zakupiony przez 
PGK Śrem. W połączeniu z naczepą z ruchomą podłogą firmy Stas jest używany do wydajnego 
transportu odpadów. 

Podwozie w wariancie z dwoma zbiornikami LNG zapewnia 
Stralisowi NP zasięg do 1500 km. 

Podwozie gazowego Daily Natural Power. Zbiorniki CNG nie przeszkadzają 
w montażu dowolnego nadwozia i nie ograniczają znacząco ładowności. 

nie umowy z operatorem logistycznym Lu-

dwig Meyer GmbH & Co. KG na dostawę 

20 Stralisów NP. Były to pierwsze długo-

dystansowe ciężarówki zasilane skroplo-

nym gazem ziemnym LNG na niemieckim 

rynku. „Wykorzystanie alternatywnych 

źródeł napędu stanowi ważny element 

zapewniający sukces naszej działalności 

w  przyszłości. Jako partner rozwojowy 

branży pojazdów użytkowych regularnie 

poddajemy testom innowacyjne napędy, 

ponieważ naszym celem jest znalezienie, 

wraz z naszymi partnerami, realnej alter-

natywy dla ciężarówek zasilanych olejem 

napędowym” – powiedział wówczas dy-

rektor zarządzający Meyer Logistik, Mat-

thias Strehl. 

Zachęcające wyniki testów Stralisów na 

LNG uzyskali przewoźnicy pracujący dla 

Ikei w Polsce. 6-miesięczne próby odbyły się 

w  2016 r. Poza redukcją emisji spalin i  ha-

łasu, zaobserwowano również zmniejszenie 

wydatków na paliwo o  30%. Złożyły się na 

to głównie 2 czynniki: wyższa kaloryczność 

metanu w porównaniu z olejem napędowym 

oraz możliwość wyeliminowania AdBlue. 

Iveco ze swej strony zapewnia, że moż-

liwe są jeszcze wyższe oszczędności, do-

chodzące do 40% kosztów paliwa oraz 7% 

całkowitego kosztu użytkowania (TCO). 

Inwestycja w gazowy ciągnik jest opłacalna 

już przy przebiegu nieznacznie przekracza-

jącym 105 000 km rocznie, co stanowi oko-

ło 2/3 typowego dystansu, jaki pokonują 

zestawy w  dalekim transporcie. Istniejąca 

sieć stacji LNG już dziś umożliwia prowa-

dzenie przewozów międzynarodowych po-

jazdami gazowymi na wybranych trasach 

europejskich. Rozbudowa sieci stacji jesz-

cze bardziej ułatwi eksploatację gazowych 

ciężarówek. Iveco Stralis NP to wybór 

z przyszłością. ▐

Michał Kij
Fot. Iveco
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Odwiedzający będą mogli zapoznać 

się z  19-tonowym modelem D Wide 

CNG. Pojazd ten napędzany jest 

8,9-litrowym silnikiem Euro 6 Step C nowej 

generacji z  poziomym układem wyprowa-

dzania spalin. Podwozie w  wersji 6×2 ma 

tylną oś skrętną, co zapewnia wspaniałą 

zdolność manewrowania, przez co pojazd 

idealnie nadaje się do zastosowań dystrybu-

cyjnych w mieście. 

Największe zapotrzebowanie na alterna-

tywne napędy jest w  miastach. Dlatego do 

oferty pojazdów zasilanych gazem ziemnym 

został wprowadzony model wyposażony 

w poziomy układ wyprowadzania spalin. Za-

stosowanie CNG jest szczególnie korzystne 

ze względu na uzyskanie stosunkowo czystej 

energii, w  której nie występuje emisja opa-

rów metanu. Silnik prawie nie wydziela czą-

stek stałych, dymu ani zapachu i nie trzeba 

tankować AdBlue. W mieście pojazd gazowy 

zapewnia zasięg porównywalny z pojazdami 

napędzanymi silnikami wysokoprężnymi.

Model D Wide CNG fi rmy Renault 

Trucks może być zasilany zarówno gazem 

ziemnym, jak i  biometanem (biogazem). 

Biometan jest paliwem odnawialnym po-

zyskiwanym z materii organicznej, którego 

spalaniu towarzyszy o  70% niższa emisja 

CO2 niż w  przypadku silnika wysokopręż-

nego. Pojazdy zasilane gazem ziemnym lub 

biogazem mają podwójną zaletę: idealnie 

nadają się do dystrybucji w obszarach miej-

skich i podmiejskich, jak również do zasto-

sowań komunalnych, będąc dopuszczonymi 

do stref niskiej emisji.

Renault Trucks D Wide CNG może 

być wyposażony zarówno w  poziomy, jak 

i  pionowy układ wydechowy, zależnie od 

wymagań. Dostępny jest w  dwóch wer-

sjach podwozia: 19-tonowy 4×2 lub 26-to-

nowy 6×2. Wyposażony jest w 6-cylindro-

wy silnik NGT9 zgodny z  normą Euro 6 

o  pojemności skokowej 8,9 litra i  mocy 

320 KM. Automatyczna skrzynia biegów 

jest idealnie przystosowana do momentu 

obrotowego silnika napędzanego gazem 

ziemnym. Obsługę serwisową na tere-

nie całej Europy zapewnia sieć Renault 

Trucks. ▐

Fot. Renault

CNG do miasta
Renault Trucks weźmie udział w targach z okazji Między-
narodowego Tygodnia Transportu i Logistyki (SITL; International 
Transport and Logistics Week), które odbędą się w Paryżu 
w dniach 14–16 marca 2017 r. Zaprezentuje tam swoje pojazdy 
napędzane silnikami na sprężony gaz ziemny. 
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skowy czy elektronikę sterującą. STAG DIESEL 

to instalacja dedykowana przede wszystkim do 

samochodów dostawczych, ciężarowych, auto-

busów, maszyn budowlanych i rolniczych. 

Instalacja STAG DIESEL została poddana 

testowi długodystansowemu pod nadzorem 

Taniej się nie da
Koszty paliwa stanowią dziś ok. 50% ogólnych kosztów transportu, powodując, że przewoźnicy 
szukają sposobów na ich obniżenie. Najczęściej inwestują w szkolenia dla kierowców i starają 
się redukować inne wydatki w firmie. Można też zastosować skuteczniejsze rozwiązanie: 
zainwestować w instalację LPG do silników Diesla i jeździć na tanim gazie. 

Tajemnica sukcesu tkwi w relacji ceno-

wej: ON – LPG. Od wielu lat cena auto-

gazu stanowi niezmiennie ok. 50% ceny 

oleju napędowego. Inwestując w instalację 

STAG DIESEL, obniżamy koszty paliwa, za-

stępując część spalanej, drogiej ropy, znacznie 

tańszym LPG. Ilość zastępowanej ropy gazem 

jest różna, uzależniona od auta, stylu jazdy 

i przede wszystkim rodzaju wykonywanej 

pracy. Można przyjąć, że w lokalnej dystrybu-

cji może to być 10÷15%, zaś w transporcie da-

lekobieżnym, nawet 30%. Oznacza to, że np. 

ciągnik siodłowy, który spala 30 l ON, pod-

czas jazdy na LPG, będzie spalać ok. 20 l ON

i 10÷12 l LPG. Oszczędności sięgać będą za-

tem równowartości ok. 5 l ropy. 

System STAG DIESEL najlepiej sprawdza 

się tam, gdzie paliwożerny silnik pracuje 

pod stałym obciążeniem. 

Więcej mocy

Zasada działania instalacji STAG DIESEL 

polega na podaniu niewielkiej dawki LPG 

(lub CNG) do układu dolotowego silnika. 

Podanie LPG do powietrza powoduje lepsze 

wypalenie się mieszanki paliwowo-powietrz-

nej. W efekcie wzrasta sprawność silnika, 

a co za tym idzie jego moc i moment obro-

towy. Pomiary dokonane przez producenta 

w ramach testów prasowych, pokazują, że 

wzrost mocy waha się od 10 do aż 30%! 

STAG DIESL sprawdzi się w:

▐ transporcie dalekobieżnym i międzynarodowym
▐ maszynach budowlanych
▐ ciągnikach rolniczych
▐ agregatach prądotwórczych

STAG DIESEL to:

▐ redukcja kosztów paliwa (do 35%)
▐ wzrost mocy (do 30%)
▐ ograniczenie dymienia z rury wydechowej
▐ zwiększony zasięg na ON+LPG

ON ON + LPG RÓŻNICE RÓŻNICE 
Moc silnika (kW/KM) 370/503 443/602 + 73/99 +19,7%
Maks. mom. obrot. (Nm) 2516 2642 + 126 +5%

Wyniki pomiaru maksymalnej mocy i momentu obrotowego 
VOLVO FH 13 500 EEV z instalacją STAG DIESEL

Gazodiesel dla każdego

Instalacja STAG DIESEL przeznaczona jest 

do wszystkich typów silników wysokopręż-

nych. Nie ma znaczenia, czy jednostka napę-

dowa wykorzystuje pompę wtryskową, pom-

powtryskiwacze czy cammon rail. Istotne jest 

to, że montaż instalacji gazowej nie wymaga 

ingerencji w konstrukcję silnika, układ wtry-

Więcej informacji o instalacji STAG DIESEL 
na stronie www.stag.pl i u doradcy technicznego:

Arkadiusz Romanik, tel. +48 669 999 973

Politechniki Białostockiej. Dokonywane co 

15 tys. km inspekcje silnika (rozebranie, po-

miary, oględziny) udowodniły, że instalacja 

STAG DIESEL nie niszczy go. 

Auto Spalanie ON Spalanie ON + LPG

DOSTAWCZE

Fiat Ducato 3,0 12 l 9 l + 4 l

Iveco Daily 2,8 17 l 10,4 l + 6,7 l

Mercedes Sprinter 2,2 14 l 8 l + 7 l

Renault Trafic 1,9 100 7,7 l 4,1 l + 3,9 l

CIĘŻAROWE

IVECO TRAKKER  410  6×6 43 l 29 l + 18 l

MAN TGS 19.400 42 l 21 l + 21 l

MAN TGL 12.240 20 l 10 l + 14 l

Renault Premium 450 DXi 36 l 27 l + 12 l

Scania  R420 35,5 l 25,5 l + 11,5 l

Volvo FH 12 380 43 l 33 l + 12 l

Przykładowe spalania pojazdów z instalacją STAG DIESEL
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T ransport gazu musi odbywać się na za-

sadach określonych przez ADR. Jest 

to umowa zawarta w  1957 roku i  stale 

aktualizowana, dotycząca zasad przewozu 

materiałów niebezpiecznych. Powstała, by 

zminimalizować ryzyko związane z  charak-

terystyką poszczególnych materiałów, czyli 

np. ich palnością. Obecnie stroną umowy jest 

49 krajów, głównie europejskich, w tym Polska 

(od 1975 r.).

Przewóz materiałów niebezpiecznych w na-

szym kraju opiera się głównie na transporcie 

drogowym, a  jego wartość stale rośnie. Obec-

nie stanowi około 10% ogólnej liczby towarów, 

z  czego aż 70% to cysterny przewożące pali-

wa płynne, kolejne 20% stanowią mieszaniny 

węglowodorów gazowych, w  tym popularny 

gaz LPG.

Gazy należą wg ADR do klasy 2. Dzielimy 

je na szereg sposobów opisujących ich cechy 

i grupy ryzyka. Pod względem stanu skupienia 

wyróżniamy gazy sprężone, skroplone (pod 

niskim lub wysokim ciśnieniem), schłodzone 

skroplone, rozpuszczone oraz adsorbowane. 

Pod względem właściwości niebezpiecznych 

gazy zaliczamy do jednej z grup o oznaczeniach 

literowych (A, O, F, T, TF, TC, TO, TFC, TOC). 

W uproszczeniu stosuje się podział na trzy pod-

klasy: 2.1 – palne (F), 2.2 – niepalne, nietrujące 

(A, O) i 2.3 – trujące (zawierające w oznaczeniu 

literę T). Oddzielne regulacje dotyczą transpor-

tu aerozoli. Wszystkie defi nicje i  szczegółowe 

opisy znajdują się w umowie ADR.

Zasady ADR

Każda fi rma zajmująca się przewozem to-

warów niebezpiecznych ma obowiązek współ-

pracować z  certyfi kowanym doradcą ADR. 

Nie daj nabić się w butlę
Przewóz gazu to bardzo specyficzna gałąź transportu, którą szczegółowo regulują przepisy 
zawarte w ADR. Wiąże się z koniecznością posiadania odpowiedniego parku pojazdów, 
dokonywania okresowo dodatkowych badań oraz zatrudniania kierowców ze specjalistycznym 
przeszkoleniem.

Kontener-cysterna przystosowany jest do transportu modalnego, ale może też służyć za stacjonarny 
zbiornik magazynowy. Na zdjęciu kriogeniczny zbiornik do przewozu gazów atmosferycznych: tlenu (LOX), 
argonu (LAR), azotu (LIN), dwutlenku węgla (LCO2) oraz skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Trzyosiowa, wielosegmentowa naczepa-
-bateria wykorzystywana przez zakłady Bosmal 
do transportu gazu CNG. 

Kontenery typu MEGC mają różne wymiary i układ butli, ale ich 
cechą wspólną jest możliwość rozładunku w stanie napełnionym. 

Cysterna odejmowalna firmy BC LDS o pojemności 26 m3 zdjęta z podwozia. Rozładunek 
cysterny może się odbywać zarówno w stanie nienapełnionym, jak i napełnionym.
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Wystawia on zaświadczenia i dokumenty prze-

wozowe oraz dokonuje klasyfi kacji towarów. 

Pomaga też w skompletowaniu odpowiedniego 

wyposażenia pojazdów oraz ich właściwego 

oznakowania.

Kierowcy przewożący gaz muszą posiadać 

odpowiednie zaświadczenia. W  zależności od 

rodzaju transportu muszą ukończyć odpo-

wiedni kurs ADR, podstawowy przy przewozie 

w butlach (sztuki przesyłki), lub specjalistyczny 

obejmujący przewozy towarów niebezpiecz-

nych w cysternach. Oprócz zaświadczenia pod-

czas transportu kierowca musi posiadać doku-

ment przewozowy oraz odpowiednie instrukcje 

pisemne.

Pojazd przewożący gaz musi być oznakowa-

ny specjalnymi tablicami barwy pomarańczo-

wej. Jeśli przewozi sztuki przesyłki, czyli np. 

gaz w  butlach, lub aerozole w  opakowaniach, 

na tablicach nie umieszcza się oznaczeń litero-

wych. Jeśli gaz transportowany jest w cysternie, 

w  górnej części tablicy umieszcza się numer 

rozpoznawczy zagrożenia, w dolnej zaś cztero-

cyfrowy numer UN identyfi kujący przewożo-

ną substancję. Z  boku cysterny umieszcza się 

nalepki ostrzegawcze. Przy przewozie różnych 

substancji każda cysterna, lub jej komora, musi 

być oznakowana oddzielnie.

Samochody ciężarowe służące do przewozu 

materiałów niebezpiecznych muszą spełniać 

dodatkowe wymagania techniczne uzależnio-

ne od dopuszczalnej masy całkowitej (głównie 

w zakresie budowy układu hamulcowego) oraz 

w  zakresie dodatkowego wyposażenia. Przy 

transporcie gazów pojazd musi mieć m.in. co 

najmniej dwie gaśnice (ilość środka gaśnicze-

go zależy od dmc pojazdu), dwa stojące znaki 

ostrzegawcze, klin dla każdego pojazdu, oraz 

kamizelkę odblaskową, latarkę, rękawice i oku-

lary ochronne dla każdego członka załogi. Dla 

podklasy 2.3 (gazy trujące) lista jest rozszerzo-

na o specjalne maski ochronne.

Wymogi stawiane przed pojazdami ADR 

uzależnione są od rodzaju pojazdu oraz jego 

dopuszczalnej masy całkowitej. Nowe przepisy 

dają czas na dostosowanie parku do pojawiają-

cych się regulacji. Tak więc stare pojazdy, nawet 

jeśli były homologowane pod kątem transportu 

ADR, mogą ich już nie spełniać. Jeśli jednak 

pojazd ma tzw. czerwony pasek wydany przez 

TDT (Transportowy Dozór Techniczny), dalsza 

eksploatacja jest oczywiście możliwa.

Cysterny do przewozu gazów różnią się od 

pozostałych, wykorzystywanych np. do trans-

portu cieczy. W zależności od tego, jakie gazy 

zamierzamy transportować, konieczne jest do-

branie odpowiednich rodzajów cystern speł-

niających określone wymagania. Są one po-

dane w  tabelach ADR dla każdego materiału 

niebezpiecznego oddzielnie. Klient nie musi 

się nimi zajmować, ważne, by pojazdy posia-

dały odpowiednie certyfi katy potwierdzające 

możliwość ich użycia do transportu określo-

nych towarów. Ich lista jest podana w specy-

fi kacji cysterny.

Przepisy ADR są na tyle szczegółowe, że 

zawierają dokładne wytyczne odnośnie samej 

konstrukcji cystern. Podane są m.in. wzory 

na grubość ścianek w  zależności od ciśnienia 

i  średnicy cylindra cysterny. Przykładowo do 

przewozu gazu LPG stosuje się cysterny wyko-

nane głównie ze stali o grubości ścianek wyno-

szącej ok. 10 mm, czyli dwukrotnie większej, 

niż w  przypadku paliw płynnych. Cysterny 

Taki zestaw może przewieźć 45 m3

gazu LPG.

Kontenery MEGC wykorzystywane są do transportu modalnego, dlatego ich wymiary odpowia-
dają kontenerom morskim. Na zdjęciu ośmiozbiornikowy MEGC amerykańskiej firmy CM Welding 
o długości 40 stóp i połowie wysokości nominalnego kontenera.

DAF CF z przyczepą wyposażony w cysterny 
odejmowalne firmy VPS.

Przewóz ponad 333 kg gazu w butlach odbywa się na zasadach ADR, dlatego pojazd musi być oznakowany tablicami 
barwy pomarańczowej, posiadać odpowiednie wyposażenie, a kierowca musi legitymować się świadectwem ADR.
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sprawdzane są okresowo pod kątem stanu tech-

nicznego, szczelności, wytrzymałości ciśnienio-

wej czy kalibracji przepływomierzy.

Cysterny stałe

To najpopularniejszy rodzaj cystern wy-

stępujących w  transporcie gazu na polskich 

drogach, w  tym gazu LPG. Konstrukcja jest 

na stałe związana z  podwoziem. Na nim osa-

dzona jest jednokomorowa cysterna o kształcie 

cylindryczno-stożkowym wykonana ze stali 

niskostopowej o podwyższonej wytrzymałości 

o poj. min. 1000 l. Wnętrze cysterny podzielo-

ne jest za pomocą specjalnych przegród i falo-

chronów. W  przypadku przewozu niektórych 

gazów, w tym LPG, na szczycie cysterny często 

umieszcza się dodatkowe osłony przeciwdzia-

łające nadmiernemu nagrzewaniu się cysterny 

w słoneczne dni.

Cysterny stałe mają różną pojemność w za-

leżności od tego, na jakim podwoziu są mon-

towane. Cysterny do przewozu LPG na podwo-

ziu samochodu mieszczą zazwyczaj od 14 do 

26 m3, na podwoziu przyczep od 19 do 36 m3, 

zaś naczepy od 43 do 55 m3 gazu. Największą 

popularnością cieszą się naczepy cysterny o po-

jemnościach od 45 do 50 m3 o ładowności do-

chodzącej do ok. 23 ton.

Przewóz popularnego gazu LPG jest stosun-

kowo prosty, sprawa komplikuje się, gdy zamie-

rzamy transportować np. LNG, czyli skroplony 

gaz ziemny. Do jego transportu potrzebne są 

specjalne cysterny kriogeniczne z  próżniową 

izolacją cieplną pozwalające na utrzymanie 

wewnątrz komory bardzo niskiej temperatury 

(–162°C). Takie cysterny przewożą zazwyczaj 

ok. 18 ton LNG, co po regazyfi kacji daje ok. 

25 600 m3 paliwa.

Odejmowalne i przenośne

Cysterny odejmowalne różnią się od sta-

łych tym, że nie są na stałe związane z pod-

woziem. Montuje się je na specjalnej ramie, 

do której zamontowany jest też osprzęt. 

W  związku z  tym istnieje możliwość wy-

miany nadwozia, czyli właśnie cysterny. To 

ewidentna zaleta, są jednak trzy ograniczenia 

tego rozwiązania. Po pierwsze, cysterny odej-

mowalne mają zazwyczaj nieco mniejsze po-

jemności, po drugie, dodatkowa rama zwięk-

sza masę własną pojazdu, po trzecie, mogą 

być przenoszone jedynie w stanie opróżnio-

nym. To ostatnie ograniczenie nie dotyczy 

cystern przenośnych, które konstrukcyjnie są 

projektowane tak, by można je było przenosić 

w stanie napełnionym. Ich pojemność może 

być różna, podobnie jak wymiary ramy kon-

strukcyjnej.

Kontener-cysterna jest szczególnym rodza-

jem cystern przenośnych. Jak nietrudno się 

domyślić, podstawą jest rama przestrzenna 

o rozmiarach kontenera o długości wynoszącej 

zazwyczaj 6,058 m (ISO 20’). Znormalizowane 

wymiary zewnętrzne umożliwiają ich transport 

drogą morską, kolejową i  drogową, czyniąc 

przeładunek stosunkowo prostym. Rama kon-

tenerowa pozwala na składowanie piętrowe. 

Pojemność tego rodzaju cystern wynosi prze-

ważnie od 15 do 25 m3. Mogą to być konstruk-

cje jedno- lub dwukomorowe.

Pojazdy-baterie i MEGC

Do transportu drogowego CNG, ale też helu, 

azotu i wodoru wykorzystuje się pojazdy-bate-

rie, na których na stałe zamontowane są bate-

rie zbiorników o pojemności co najmniej 450 l

każdy, lub pojazdy przystosowane do przewo-

żenia kontenerów MEGC (Multi Element Gas 

Container), w których umieszczone są na stałe 

ciasno upakowane i  odpowiednio zabezpie-

czone butle. Różnica polega głównie na tym, 

że w  pojeździe-baterii butle zamontowane są 

na stałe do podwozia, zaś kontenery MEGC 

przystosowane są do rozładunku w stanie na-

pełnionym. To drugie rozwiązanie jest o  tyle 

wygodne, że pozwala np. na rozładunek całych 

kontenerów i udanie się po kolejną ich transzę, 

jako że przepompowanie samego gazu potrafi  

zająć nawet jedną dobę. Pozwala też na trans-

port drogowy i  morski z  bezproblemowym 

przeładunkiem. Butle w  kontenerach MEGC 

mogą być wykonane ze stali, jak i z kompozy-

tów, co znacząco zmniejsza masę kontenerów. 

W zależności od materiału i rodzaju konstruk-

cji pojemność całkowita może wynieść ponad 

17 m3. Same kontenery mają zazwyczaj znor-

malizowane wymiary (np. ISO 20’, rzadziej 

ISO 40’), choć spotyka się także kontenery 

MEGC mające połowę nominalnej wysokości.

Gaz w sztukach 

Gazy należą do klasy 2, z  czego wynikają 

wymagania dotyczące przewozu w  sztukach 

przesyłki, np. gazu propan-butan (UN 1965) 

w butlach 11-kilogramowych. Jeśli łączna masa 

towaru nie przekracza 333 kg brutto, nie pod-

lega przepisom ADR. W związku z tym pojazd 

nie musi być oznakowany, kierowca nie musi 

posiadać zaświadczenia ADR, a  w  wyposaże-

niu musi znajdować się jedynie gaśnica ABC za-

wierająca co najmniej 2 kg środka gaśniczego.

Jeśli masa przewożonego gazu przekracza 

333 kg, czyli np. jest to więcej, niż 30 butli z pro-

pan-butanem, to transport podlega już przepi-

som ADR. Pojazd musi być oznakowany dwoma 

tablicami barwy pomarańczowej, wyposażony 

w m.in. dwie gaśnice (ilość środka gaśniczego za-

leży od dmc pojazdu), a kierowca musi posiadać 

przynajmniej podstawowe przeszkolenie ADR.

Transport drogowy gazu to specyfi czna 

działka wymagająca od przedsiębiorcy kom-

pleksowego podejścia uwzględniającego odpo-

wiedni park pojazdów, nawiązanie współpracy 

z przynajmniej jednym doradcą ADR i zatrud-

nienie odpowiednio przeszkolonych kierow-

ców. Ważne, by przed decyzją o podjęciu takiej 

działalności dokładnie skalkulować koszty i od-

powiednio dobrać sprzęt. ▐

Marcin Lewandowski
Fot. Bosmal, BC LDS, Chemet, CM Welding, 

Polski Gaz, Stako, VPS

Do transportu gazu LPG polskie firmy 
najczęściej wybierają naczepy cysterny 
o pojemnościach od 45 do 50 m3.

Cysterna odejmowalna do przewozu LPG o pojemności 19,5 m3 na podwoziu Iveco 
Stralis 360 E6. W takim wypadku pojazd powinien mieć trzy tablice barwy pomarańczowej 
z odpowiednimi numerami, z tyłu i z przodu cysterny oraz z przodu samochodu.
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Dealerem Roku 2017 została fi rma ESA 

Trucks Polska oddział Iłowa. Drugie 

miejsce zajął warszawski oddział fi rmy 

TB Truck & Trailer Serwis w Wolicy. Na trze-

ciej pozycji uplasował się serwis autoryzowa-

nego dilera DAF fi rma WTC we Wrocławiu.

ESA Trucks Polska, jako autoryzowany 

dealer sprzedaży i  serwisu samochodów 

ciężarowych marki DAF, działa na terenie 

województw wielkopolskiego i  lubuskie-

go od 2006 roku i  należy do Grupy ESA, 

holenderskiego przedsiębiorstwa, które 

powstało w 1927 roku. W Polsce fi rma po-

siada 4 autoryzowane punkty serwisowe 

DAF. 

DAF Trucks Polska po raz szósty zor-

ganizowała konkurs na najlepszego dilera 

DAF. W  konkursie udział wzięli wszy-

scy autoryzowani dilerzy DAF w  Polsce. 

Pod uwagę brane były aspekty działania 

dilera, które bezpośrednio przekładają 

się na satysfakcję klienta tj. dostępność 

i  sprzedaż części, realizacja celów doty-

czących kluczowych klientów, produk-

tów oraz akcji specjalnych, poprawność 

wykonania usługi za pierwszym razem, 

szybkość reakcji na zażalenia klienta, wy-

dajność obsługi w  ramach serwisu ITS/

PTS, sprzedaż kontraktów obsługowo-na-

prawczych DAF Multisupport, realizacja 

planów sprzedaży nowych i  używanych 

pojazdów, jakościowe szkolenia z ekono-

micznej jazdy oraz usługi fi nansowe Pac-

car Financial. 

Zwycięzca konkursu, fi rma ESA, po raz 

kolejny udowodniła, że usługi serwisowe 

i  sprzedażowe, jakie świadczy w  swoich 

punktach, są oferowane na najwyższym 

i  profesjonalnym poziomie. W  ubiegłym 

roku pierwsze miejsce zajęła również fi rma 

ESA, odział w Koninie. W całej historii kon-

kursów Dealer Roku DAF fi rma ESA zwy-

ciężyła już 3-krotnie. ▐

Fot. DAF

ESA po raz trzeci
Na początku marca odbyła się uroczysta gala, podczas 
której uhonorowano najlepszego dilera firmy DAF.  

Gratulacje z rąk Macieja Taniewskiego, dyrektora generalnego DAF Polska odbiera 
Jarosław Szymkowiak, dyrektor zarządzający ESA Trucks Polska, po prawej ze statuetką w dłoniach: 
Marek Rogala, kierownik serwisu ESA Iłowa. 
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Rok 2016 był bardzo dobry, a  Volvo 

Trucks Polska może zaliczyć go do 

szczególnie udanych. Firma prze-

kroczyła swój rekord sprzedaży już w paź-

dzierniku. Wówczas zarejestrowano 3399 

ciężarówek tej marki o  dmc powyżej 16 t. 

W  sumie na rynek w  2016 r. trafi ło 4519 

ciężkich pojazdów Volvo (+37%), co dało 

marce 18,5% udział i  drugie miejsce pod 

względem wielkości sprzedaży. W  Europie 

Volvo uplasowało się na czwartej pozycji. 

Volvo Trucks Polska odnotowało również 

38% wzrost zainteresowania kontraktami 

serwisowymi i  40% systemem telematycz-

nym.

Podobny wzrost popytu odnotowały po-

jazdy Renault Trucks – 36,4%. W segmencie 

ciężkim marka przesunęła się o oczko wy-

żej, wyprzedzając poziomem sprzedaży Ive-

co. W 2016 r. ponad 41% pojazdów objętych 

było kontraktem serwisowo-naprawczym 

W 2016 r. dzięki projektowi „Profesjonalni 
Kierowcy” przeszkolono 100 osób. W tym roku 

liczba ta ma być potrojona. 

Podwójne wzmocnienie
Grupa Volvo Trucks ma powody do zadowolenia. Rok 2016 to nie tylko rekordowe wyniki 
sprzedaży pojazdów ciężarowych Volvo, ale również wzrost popytu na ciężarówki Renault. 

Start & Drive, z  czego 96% to kontrakty 

Excellence. Obecnie 666 samochodów ko-

rzysta z  sytemu telematycznego Optifl eet. 

Rok 2016 to także rok, w  którym zarów-

no sieć serwisowa, jak i handlowa Renault 

Trucks zaczęła działać zgodnie z  nowymi 

wytycznymi. Podwoiła się liczba handlow-

ców i utworzono specjalny dział sprzedaży 

podwozi. 

Na rynku europejskim Renault Trucks 

w segmencie pojazdów o dmc powyżej 16 t 

zajmuje piątą pozycję.

Kierowca poszukiwany

W  2016 r. Volvo szczególnie skupiło się 

na niskim zużyciu paliwa, bezpieczeństwie 

i  wydajności. Po rocznej przerwie odbył 

się konkurs Th e Drivers’ Fuel Challenge. 

W jego ubiegłorocznej, 5. już na rynku pol-

skim edycji, poza rywalizacją krajową, ro-

Volvo FH Performance Edition jest obecnie 
dostępny  również na polskim rynku. 
Jeżeli ktoś lubi się wyróżniać, model ten 
świetnie się sprawdzi.
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zegrane zostały również fi nały: regionalny 

– w  ramach rynku Baltic Sea Market oraz 

globalny. 

Jednym z  największych problemów 

branży transportowej jest dziś niedosta-

teczna liczba kierowców zawodowych. 

Volvo chcąc pomóc swoim klientom 

w znalezieniu odpowiednio wyszkolonych 

pracowników, podjęło się nie lada wyzwa-

nia. W  kwietniu ub. roku ruszył projekt 

akcji społecznej „Profesjonalni Kierowcy”, 

którego Volvo Trucks Polska jest inicjato-

rem. W minionym roku do programu zgło-

siło się 350 osób. Spośród nich zostało wy-

branych i przeszkolonych 100 uczestników. 

W związku z tak dużym zainteresowaniem, 

w tym roku w szkoleniach ma wziąć udział 

300 kierowców. Wprowadzono też ważne 

udogodnienie. Szkolenia będą odbywały 

się lokalnie w 15 miejscach w całej Polsce. 

Zapisy ruszyły na początku marca. Osoby 

zainteresowane udziałem w  szkoleniach 

muszą wypełnić formularz umieszczony 

na stronie internetowej poświęconej akcji 

www.profesjonalnikierowcy.pl. Warunkiem

uczestnictwa jest posiadanie w dniu szko-

lenia ważnego prawa jazdy kategorii C+E. 

Dodatkowo Volvo chce dofi nansować 

szkolenia kwalifi kacji wstępnej 100 przy-

szłym kierowcom.

Jednak nie tylko pragmatyzm przema-

wia przez markę. W  minionym roku Vo-

lvo pokazało swój wyjątkowy pojazd FH 

Performance Edition wyposażony w  13-li-

trowy silnik o mocy 540 KM oraz skrzynię 

biegów I-Shift  Dual Clutch, z przełożeniem 

tylnego mostu 2.85. Aktywny układ kierow-

niczy (Volvo Dynamic Steering) zapewnia 

stabilność oraz łatwość prowadzenia przy 

każdej prędkości. System I-See natomiast 

rozpoznaje topografi ę terenu, odpowiednio 

dobierając prędkość pojazdu i  przełożenia 

skrzyni biegów. 

W tym roku rusza kolejna, 13. już edycja 

regat Volvo Ocean Race – jednego z najbar-

dziej wymagających i  uznanych wyścigów 

żeglarskich na świecie. Z tej okazji zostanie 

też przygotowana specjalna edycja limito-

wana pojazdów.

5000 w trzy lata

W ciągu 3 lat Renault Trucks dostarczy-

ło na polski rynek ponad 5000 ciężarówek, 

z czego 90% to pojazdy z gamy T, a wśród 

nich 60% z  silnikiem 11-litrowym. W  mi-

nionym roku powodzeniem cieszyły się 

również pojazdy z  silnikiem 13-litrowym, 

także z kabinami High Sleeper Cab (około 

30% sprzedaży). Silniki 13-litrowe zostały 

zmodernizowane (m.in. nowy układ zasi-

lania paliwem i  materiały), przy zmianach 

konstrukcyjnych innych podzespołów uda-

ło się obniżyć zużycie paliwa do 4%. 

W roku 2016 na rynek trafi ło też ponad 

230 lekkich pojazdów użytkowych, z  któ-

rych większość to Mastery. W  znacznej 

części były to samochody z  nadwoziem 

skrzyniowym oraz plandeką i  kabiną sy-

pialną. W  2017 fi rma planuje zwiększyć 

sprzedaż dostawczaków, dzięki odpowied-

nio przygotowanej ofercie. Renault liczy na 

zainteresowanie popularnymi pojazdami 

z  nadwoziem skrzyniowym i  opończą na 

długodystansowe trasy. Uzupełnią je samo-

chody z zabudowami specjalistycznymi, np. 

do transportu koni. 

W tym roku fi rma chce zawalczyć również 

o  segment komunalny, w czym ma pomóc 

D Access. To pierwszy pojazd „low entry” 

Renault Trucks oferowany na polskim ryn-

ku. Po raz pierwszy na polskie drogi trafi ą 

także samochody z napędem gazowym. Sa-

mochody z gamy D to podwozia 2- i 3-osio-

we napędzane silnikami Cumminsa. Wła-

śnie kończą się szkolenia dla mechaników, 

którzy będą obsługiwać te podwozia. 

W tym roku zostanie również rozegrany 

już po raz 8. konkurs na najbardziej ekono-

micznego kierowcę „Optifuel Challenge”, 

w którym liczy się zużycie paliwa i średnia 

prędkość przejazdu. W tej edycji eliminacje 

odbędą się w 10 lokalizacjach. W krajowym 

fi nale wyłoniony zostanie polski reprezen-

tant, który zawalczy o tytuł najlepszego kie-

rowcy na świecie. 

Renault Trucks kładzie też duży nacisk 

na szkolenie kierowców: w 2016 roku prze-

szkolono 300 osób, a w 2017 liczba ta ma się 

zwiększyć o  20%. Wsparciem jest tu rów-

nież program „Profesjonalni Kierowcy”.

Zarówno dla Volvo, jak i  dla Renault 

Polska to jeden z  najważniejszych ryn-

ków w Europie. Według Małgorzaty Kulis, 

vice president Volvo Group Trucks Sales, 

Baltic Sea Market, w  tym roku wielkość 

rynku pojazdów o  dmc powyżej 16 t bę-

dzie na podobnym lub nieznacznie niż-

szym poziomie, jak w roku ubiegłym. Na 

decyzje zakupowe fi rm transportowych 

mogą wpłynąć: płace minimalne w kolej-

nych krajach, zakaz odbioru regularnych 

odpoczynków w  kabinie kierowcy oraz 

niepewność co do legalności pracy kie-

rowców ukraińskich na terenie UE. Mimo 

tych problemów, Volvo wytyczyło sobie 

ambitny plan – 20% udziały w rynku, jak 

nie w  2017 to 2018 roku. Renault będzie 

walczyło o wzrost sprzedaży w segmencie 

podwozi, zarówno w  ciężkim segmencie, 

jak i lżejszym. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. Renault, Volvo

Renault D Access jest już oferowany 
w Polsce. Ma być flagowym 
pojazdem, który będzie walczył 
o segment komunalny.

W tym roku już po raz 8. zostanie rozegrany konkurs Optifuel Challenge. Eliminacje będą się odby-
wać w 11 lokalizacjach i potrwają od marca do czerwca. We wrześniu planowany jest Wielki Finał, 
który wyłoni Mistrza Ekonomicznej Jazdy Renault Trucks w Polsce. Najlepszy kierowca z Polski będzie 
walczyć w finale międzynarodowym o nagrodę główną i tytuł najlepszego kierowcy 2017 roku. 
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Pod koniec lat 90. w koncernie Daim-

ler AG zauważono, że przedsiębiorcy 

użytkujący fl oty pojazdów w  trans-

porcie długodystansowym chętnie wymie-

niają pojazdy nawet już po trzech latach 

użytkowania. W ten sposób na rynek wtór-

ny trafi a sporo pojazdów dość „młodych” 

i  z  relatywnie niewielkim przebiegiem. 

Specjaliści ze Stuttgradu doszli do wnio-

sku, że warto zagospodarować choć część 

tego biznesu na własnych warunkach. Tak 

narodził się pomysł na powołanie w  2001 

roku do życia fi rmy zajmującej się obrotem 

używanymi ciężarówkami. Mimo że fi rma 

należy do koncernu Daimler AG, handlu-

je także pojazdami innych marek, dlatego 

też otrzymała własną nazwę TruckStore. 

Od dwunastu lat TruckStore działa także 

w  Polsce. Obecnie w  dwóch lokalizacjach: 

w Warszawie i Poznaniu. Od kilku tygodni 

Warszawski odział znajduje się w  nowym 

obiekcie w Nadarzynie. 

Mercedes na rynku wtórnym

„Tanio kupić drożej sprzedać – tak wygląda 

ten biznes” – powiedział na otwarciu nowe-

go obiektu Ralph Plavac, odpowiedzialny za 

sprzedaż pojazdów ciężarowych w koncernie 

Daimler AG. TruckStore to punkt sprzedaży, 

który w jednym miejscu daje dostęp do boga-

tej oferty samochodów ciężarowych różnych 

marek, jednocześnie oferując wsparcie eks-

pertów. Oferowany przez tę fi rmę samochód 

jest sprawdzany technicznie i może otrzymać 

roczną gwarancję nawet, jeżeli nie jest pojaz-

dem macierzystego koncernu. W TruckStore 

można także skorzystać z usług fi nansowania 

i ubezpieczenia pojazdu. Można tam również 

sprzedać ciężarówkę. 

Nowy obiekt

Nowa lokalizacja w nowym obiekcie ma 

ułatwić zakup pojazdu z drugiej ręki zde-

Krzysztof Bogoński – TruckStore senior manager, Przemysław Rajewski 
– dyrektor zarządzający Mercedes-Benz Trucks oraz Ralph Plavac – szef TruckStore 
oficjalnie otworzyli nowy obiekt, symbolicznie przecinając wstęgę. 

Używane z dobrej ręki
Zmiany geopolityczne przełomu lat 80. i 90. spowodowały otwar-
cie wielu rynków europejskich uwolnionych z więzów „żelaznej 
kurtyny”. Nowe rynki zbytu, coraz większe obroty towarowe 
i większe zapotrzebowanie na usługi transportowe skutkowało 
powstaniem nowych firm transportowych oraz powiększeniem flot 
w już istniejących przedsiębiorstwach.

Obiekt otwarty, pojazdy używane już 
na placu, sprzedaż czas zacząć.

cydowanie bardziej komfortowo. Ofi cjal-

nie budowa nowego obiektu rozpoczęła się 

w maju 2016 roku. Plan zakładał zakończe-

nie budowy pod koniec tego samego roku, 

a przenosiny ze starej lokalizacji na począ-

tek obecnego roku. Tak też się stało i 23 lu-

tego 2017 r. można było uroczyście oddać 

do użytku nowy obiekt. Nie krył swego za-

dowolenia szef piętnastoosobowego zespo-

łu TruckStore Krzysztof Bogoński, podkre-

ślając, że „To kompleksowo zorganizowana 

przestrzeń z szeroką ofertą pojazdów uży-

wanych i  profesjonalnym doradztwem“  

Ogromnym atutem nowej siedziby Truck-

Store jest doskonała lokalizacja – obiekt 

znajduje się przy trasie katowickiej S8/E67, 

co zdecydowanie ułatwia dojazd klientom 

z całej Polski. Cały obiekt jest bardzo prze-

stronny. Składa się z części administracyj-

no-biurowej oraz warsztatowej, w  której 

pojazdy będą sprawdzane, przygotowywa-

ne i  wydawane klientom. Na obszernym, 

zewnętrznym placu przewidziano miejsce 

dla ponad 80 pojazdów. TruckStore zapew-

nia dostęp do wyjątkowej puli używanych 

samochodów ciężarowych każdej marki, 

w każdej klasie wiekowej i w każdej wersji. 

Od ciągników siodłowych przez podwozia 

po naczepy. ▐

Jarosław Dynek
Fot. J. Dynek. Daimler

„Jesteśmy największym sprzedawcą używanych 
samochodów ciężarowych w Europie. W Stutt-
gardzie pokładamy spore zaufanie do polskiej
gospodarki będącej dużym graczem w Euro-
pie Środkowo-Wschodniej. Dlatego nie szczę-
dziliśmy środków i sił na tę inwestycję, którą 
tu dziś otwieramy” – tymi słowami rozpoczął 
swoje wystąpienie Ralph Plavac, odpowie-
dzialny w koncernie Daimler AG za sprzedaż 
używanych ciężarówek na całym świecie.
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skorzystaj 
z oferty 

partnerskiej 
i dołącz 

do grona 
wystawców

26 - 27 kwietnia 2017

kontakt:
kom. 510 031 732
tel.  32 788 75 06
fax 32 788 75 25
e-mail: wioletta.blonska@exposilesia.pl

tereny targowe:
Centrum Targowo-Konferencyjne

Expo Silesia
41-219 Sosnowiec

ul. Braci Mieroszewskich 124

www.logistex.pl

www.tslexpo.pl
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I ZOSTAŃ NAJLEPSZYM KIEROWCĄ 2017
WYKORZYSTAJ TECHNOLOGIE 

Ci arówki Renault Trucks u ywaj  wszystkich najnowszych i najefektywniejszych 
rozwi za   obni aj cych zu ycie paliwa.  
Technologie 2017 roku nie mog  zrobi  ju  nic wi cej. Reszta zale y od Kierowcy.

Je li Twój Kierowca je dzi oszcz dnie, szybko i bezpiecznie, 
zg o  go do udzia u w najnowszej edycji konkursu Optifuel Challenge! 

Szczegó y na  i u naszych przedstawicieli handlowych. 

KTO 
ZOSTANIE
NAJLEPSZYM
KIEROWC ?


