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COMMERCIAL VEHICLE PADS

Nowa marka klocków hamulcowych do samochodów ciężarowych.
Skandynawska myśl techniczna gwarantująca najwyższą jakość.
Wieloletnie doświadczenie – marka po raz pierwszy pojawiła się 
na rynku duńskim po drugiej wojnie światowej!



Mercedes-Benz Uptime
 + Optymalizacja transportu Fleetboard
 + Obsługa klienta w czasie rzeczywistym

Ekonomiczność jest sumą wielu detali
Usługa Mercedes-Benz Uptime jest dostępna jako opcja do każdej Umowy Serwisowej Mercedes-Benz oraz jako oddzielny 
produkt. Można ją łączyć ze wszystkimi usługami Fleetboard. W połączeniu z Truck Data Center; dla Actrosa wyposażenie 
standardowe z możliwością rezygnacji, dla Arocsa i Antosa wyposażenie dodatkowe. Zarządzanie transportem Fleetboard 
dostępne na życzenie.

www.mercedes-benz.com/roadeffi  ciency



Wydawca 
Mirosław Ganiec
tel. 502 532 575, m.ganiec@kmg-media.pl

Redaktor naczelny 
Katarzyna Dziewicka
tel. 691 311 680, k.dziewicka@truck-van.pl

Dział reklamy i marketingu
Jarosław Dynek – tel. 694 725 118, j.dynek@truck-van.pl
Krystyna Koch – tel. 515 444 589, k.koch@truck-van.pl
Marcin Marczuk – tel. 513 432 305, m.marczuk@truck-van.pl 
Sylwia Pieczonka – tel. 665 213 510, s.pieczonka@truck-van.pl

Prenumerata
tel. 22 213 88 28, fax 22 205 07 57
prenumerata@truck-van.pl

Redakcja i współpraca: Przemysław Dobrosławski, 
Damian Dziewicki, Michał Kij, Marcin Lewandowski

Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów.

Wydawnictwo KMG Media Sp. z o.o.
ul. J. Malczewskiego 17a, 05-820 Piastów
tel. 22 / 213 88 28, fax 22 / 205 07 57
NIP: 522 294 09 47, REGON: 142231181, KRS: 0000348328
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS

Poznaj nasze wydawnictwo:

Nakład 11 000 egzemplarzy

Miesięcznik Truck & Van
tel. 22 213 88 28, fax 22 205 07 57
redakcja@truck-van.pl, www.truck-van.pl, ISSN 2082-9795

TruckTruckVanVan&

Druk Drukarnia Edit, tel. 22 872 95 08

TruckTruck
www.truck-van.pl VanVan& Katalogis net

Na pewno prąd?
Coraz śmielej mówimy o  pojazdach elektrycznych. W  zasadzie, na drodze do większej 

popularności takich napędów stoi dzisiaj marna infrastruktura. Zasięg może nie impo-

nuje, ale ciągle rośnie. Cena spada. Czas ładowania – skraca się. Rozwiązanie wydaje się 

optymalne do miasta. Nie zanieczyszcza środowiska spalinami i hałasem, a do tego eksploatacja, 

dzięki niskiej w porównaniu z olejem napędowym cenie prądu, jest tania. Spośród pojazdów 

elektrycznych najbardziej widoczne na polskich ulicach są autobusy i ma ich przybywać. Wszyst-

ko za sprawą funduszy unijnych, które sprawiają, że wyższa cena za nowoczesność jest straw-

niejsza. Zanim jednak rozkręcimy się na dobre, warto się zastanowić nad pewnymi aspektami…

Nikt nie ma zapewne wątpliwości, że musimy myśleć ekologicznie – pojazdy elektryczne bez 

wątpienia wpisują się w ten trend. Chociaż naukowcy zaczynają już powątpiewać. Napędy 

elektryczne wiążą się z nowym zagrożeniem – promieniowaniem elektromagnetycznym, 

czyli wzrostem emisji tzw. 

elektrosmogu, który ma 

wpływ nie tylko na zdrowie 

człowieka, ale również działa-

nie urządzeń elektronicznych. 

Idąc dalej, jeżeli myślimy 

o pojazdach autonomicznych, 

naszpikowanych elektroniką, 

może się okazać, że ich dzia-

łanie zakłóci promieniowanie 

elektromagnetyczne…

Kolejna sprawa to względy 

praktyczne. W umiarkowa-

nym klimacie, na jaki w Pol-

sce jesteśmy skazani, mamy 

do czynienia ze skrajnie wy-

sokimi (do +40°C) i niskimi 

(do –25°C) temperaturami. 

Wprawdzie takie warunki 

nie zdarzają się często, ale jednak. Zarówno niska, jak i wysoka temperatura nie sprzyjają 

napędom elektrycznym, nie sprzyjają akumulatorom i sieci przesyłowej. Stawiając wszystko 

na jedną kartę – a w tym kierunku zmierza postęp, możemy doprowadzić do paraliżu całego 

systemu np. komunikacji miejskiej. Cóż: „taki mamy klimat”.

Przy zastosowaniu klimatyzacji czy ogrzewania, automatycznie ogranicza się zasięg pojaz-

dów elektrycznych. W miarę użytkowania, zmniejsza się też pojemność akumulatorów.

Poważne zagrożenie, którego nie należy bagatelizować, to dostęp do źródeł energii. Coraz 

większa popularność zasilania elektrycznego, które wiąże się z ogólno rozumianym postę-

pem, może sprawić, że popyt na energię elektryczną przekroczy podaż. Na rynku oznacza to 

jedno – wzrost cen. Jeżeli energia elektryczna zacznie drożeć, napędy elektryczne przestaną 

być tak atrakcyjne, jak to jest dzisiaj przedstawiane. Albo będą w ogóle nieopłacalne.

I wówczas może okazać się, że napęd gazowy – to całkiem dobre rozwiązanie. ▐

Katarzyna Dziewicka
k.dziewicka@truck-van.pl
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Dowiedz się więcej na www.scania.pl

Nowa Scania XT
Branża, w której działasz jest bardzo różnorodna i pełna wyzwań. 
Dlatego w Scania dopasowujemy nasze rozwiązania do potrzeb Twojego 
biznesu, zamiast godzić się na kompromis. To Ty wyznaczasz nowy standard 
w branży i wiesz, co jest dla Ciebie najlepsze.

Scania XT nowej generacji dla branży budowlanej to solidny partner. 



Po ubiegłorocznej premierze pojazdów 

szosowych gama nowej generacji Sca-

nii wzbogaciła się o  pełen przekrój 

mniejszych kabin serii P oraz G i specyfi ka-

cje pojazdów do zastosowań budowlanych, 

komunalnych, leśnych i  off roadowych. Na 

europejskim rynku pojawia się też nowa ro-

dzina XT, oznaczająca pojazdy specyfi kowa-

ne do najcięższych zadań w tych segmentach. 

Specyfi kacja XT dostępna jest w  kombi-

nacji ze wszystkimi kabinami (P, G, R, S), 

niezależnie od wersji silnikowej. Jej główną 

cechą jest większa wytrzymałość i zdolność 

do znoszenia trudów najcięższych segmen-

tów transportu off roadowego, leśnego i bu-

dowlanego. Podstawowym wyróżnikiem 

jest solidny, stalowy zderzak wysunięty 

przed kabinę o 15 cm i umieszczony wyżej, 

niż standardowy. Wspomagają go osłony 

refl ektorów oraz płyty osłonowe przedniej 

części podwozia – również stalowe. W kom-

plecie mają one chronić przednią i  dolną 

część pojazdu przed skutkami uderzenia 

o podłoże lub inne obiekty, o co nietrudno 

na placu budowy lub podczas jazdy tereno-

wej. W zależności od typu kabiny i ramy, kąt 

natarcia wzrósł nawet do 25 stopni. 

Solidne dodatki

Na środku zderzaka, poza schodkiem 

przydatnym przy czyszczeniu szyby czo-

łowej, znalazła się odchylana klapka na 

tablicę rejestracyjną. Pod nią umieszczono 

seryjnie montowany zaczep holowniczy 

o  udźwigu 40 t. Pozwoli on na sprawne 

wyciągnięcie pojazdu nawet w  pełni zała-

dowanego. Uzupełnieniem wersji XT są 

także solidniejsze i mniej wrażliwe na za-

drapania, plastikowe osłony lusterek czy 

elastyczne stopnie wejściowe. Dodatkowy 

stopień inspekcyjny z boku kabiny i poręcz 

dachowa umożliwiają np. zajrzenie do ła-

downi wywrotki. 

Model XT w  wersji podstawowej może 

zostać wzbogacony o  dodatkowe pakiety 

wyposażenia zewnętrznego i  wewnętrz-

nego, jak np. dodatkowa osłona przeciw-

słoneczna, wytrzymalsze fotele, gumowe 

maty z  grubymi krawędziami czy pakiet 

pozwalający na zamontowanie na tablicy 

rozdzielczej dodatkowych urządzeń sterują-

cych zabudową. Dostępne są też dodatki dla 

użytkowników chcących wizualnie podkre-

ślić charakter pojazdu, np. okleiny boczne, 

chlapacze czy podświetlenie okolic stopni 

wejściowych z logo XT. 

Układanka 

Specyfi ka segmentu budowlanego, 

komunalnego, leśnego czy terenowego 

wymaga znacznie lepszego i  bardziej in-

dywidualnego dopasowania pojazdu do 

konkretnych potrzeb. Odpowiedni dobór 

ramy, kabiny, silnika, skrzyni biegów czy 

zawieszenia przekłada się na większą wy-

dajność i operacyjność pojazdu. Szczegól-

nie w tych segmentach Scania pozwala na 

zestawienie niemal dowolnej konfi guracji, 

wykorzystując modułową koncepcję bu-

dowy pojazdów. Od teraz dostępna jest 

pełna gama kabin P, G i  R – począwszy 

XT-ra mocnaXT-ra mocna
Nowa generacja Scanii zjeżdża z asfaltu. Wyzwania branży budowlanej, 
leśnej i offroadowej podejmuje nowa rodzina XT. 

Nowością w ofercie są krótkie kabiny dzienne P i G, w tym 
specyfikacja XT do cięższych zastosowań. Obejmuje ona 
m.in. mocny zderzak stalowy, węższe i wytrzymalsze lusterka, 
osłony reflektorów czy podwozia oraz dodatkowe elementy 
wyposażenia, jak stopień inspekcyjny i poręcz dachowa. 

www.truck-van.pl
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od wersji krótkich, poprzez niską i  stan-

dardową wersję dzienną, po kabiny sy-

pialne w trzech opcjach wysokości dachu. 

W  kwestii podwozia pojawiła się moż-

liwość wyboru rodzaju hamulców (bęb-

nowe lub tarczowe), a  także zawieszenia: 

pneumatycznego lub mechanicznego z re-

sorami piórowymi, w  tym nowymi dwu-

piórowymi resorami parabolicznymi dla 

przedniej osi 9-tonowej. 

W  zależności od zastosowania dostępne 

są trzy typowe wysokości ramy, a także sze-

roki wybór konfi guracji napędu i skrętności 

osi, począwszy od klasycznego 4×2, poprzez 

liczne wersje podwozi trzyosiowych z osia-

mi pchanymi i  wleczonymi, stałymi lub 

skrętnymi, po wyrafi nowane podwozia pię-

cioosiowe 10×4/6. 

Równie szeroki jest teraz wybór silni-

ków. Pojazdy budowlane czy terenowe 

mogą być napędzane każdą z  jednostek 

dostępną dla pojazdów nowej generacji, 

począwszy od najnowszych silników 9-li-

trowych po 16-litrowe jednostki V8. Głów-

nym źródłem napędu pozostaną jednak 

13-litrowe silniki wprowadzone w 2016 r., 

występujące w  3 wariantach mocy. Mogą 

one współpracować ze skrzyniami manu-

alnymi lub z układem zautomatyzowanym 

Opticruise. Co ciekawe nawet w tej wersji 

może pojawić się pedał sprzęgła. Jednak 

nie jest to rozwiązanie stosowane przed 

laty w  Scanii, gdzie konieczne było uży-

wanie go przy ruszaniu i  zatrzymywaniu. 

Teraz w XT dostępne jest „sprzęgło na żą-

danie”. Uaktywnia się dopiero wtedy, gdy 

kierowca wciśnie pedał sprzęgła. Wówczas 

ruszanie i manewrowanie odbywa się tak, 

jak w skrzyni manualnej. Gdy kierowca nie 

wciśnie pedału sprzęgła, układ będzie pra-

cował jak w  normalnym Opticruise, czyli 

w trybie automatycznym. 

W  przypadku podwozi do zastosowań 

budowlanych czy komunalnych niezwy-

kle istotna jest odpowiednia współpraca 

i  dopasowanie podwozia do zabudowy 

specjalistycznej. Tu Scania postawiła na 

bliską współpracę z  wieloma zabudowca-

mi i  modułowość rozwiązań, co pozwala 

na odpowiednie przygotowanie podwozia 

i uniknięcie niepotrzebnych przeróbek już 

po stronie zabudowcy. Poprzez specjalny 

portal wykonawcy zabudowy mogą wy-

brać nie tylko odpowiednie przystawki 

odbioru mocy, ale i  wsporniki oraz ukła-

dy otworów, długość zwisu tylnego ramy 

czy układ błotników i  oświetlenia. Dużo 

łatwiejsza jest też integracja elektroniki 

i  sterowania, poprzez zastosowanie do-

datkowych styków wejściowych i wyjścio-

wych w magistrali CAN. Wszystko po to, 

by zabudowanie pojazdu specjalistycznym 

nadwoziem mogło przebiegać szybciej, 

sprawniej i taniej. ▐

Mirosław Ganiec
Fot. M. Ganiec

Tablica rozdzielcza nie odbiega wyposażeniem 
i wyglądem od wersji szosowych, choć można 
wybrać bardziej odporne na zabrudzenia materiały. 
Układ zautomatyzowanej zmiany biegów Opticruise 
opcjonalnie można wyposażyć w „sprzęgło na 
żądanie”, czyli możliwość manualnego załączania 
i wyłączania sprzęgła pedałem.

Specyfikacja XT dostępna jest w całej gamie kabin 
i napędów, począwszy od wywrotek z krótką i niską 
kabiną P po ciągniki siodłowe z wysoką kabiną 
sypialną, np. do transportu ponadgabarytowego, 
który niekiedy opuszcza utwardzone szlaki. 

W segmencie budowlanym, leśnym czy offroadowym nie ma miejsca na kompromisy. Tu różne 
kolizje i przycierki to dzień powszedni, dlatego w przedniej części wersji XT większość plastików 
ustąpiła miejsca solidnej stali. Wyżej zawieszony i wysunięty do przodu stalowy zderzak ma 
chronić kabinę przed takimi atrakcjami. Seryjnie montowany zaczep o udźwigu 40 t pozwoli na 
wyciągnięcie z opresji nawet w pełni załadowanego pojazdu.

www.truck-van.pl
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Sercem ciężarówek jest nowy, elek-

tryczny układ napędowy, stworzony 

wspólnie przez Nikola Motor Com-

pany i  Boscha. Układ ma pod względem 

parametrów technicznych trafi ć na szczyt 

swojego segmentu rynku i  nie ustępować 

tradycyjnym napędom również pod wzglę-

dem całkowitych kosztów wytwarzania. 

Bosch ma wieloletnie doświadczenie w pro-

dukcji silników elektrycznych, napędów osi 

oraz elektroniki. To powinno pomóc fi rmie 

Nikola zrealizować ten ambitny plan.

„Bosch jest inkubatorem rozwiązań dla 

elektrycznej mobilności. Nasza technologia 

e-napędów stwarza szansę szybkiego wpro-

wadzenia pojazdu na rynek nie tylko reno-

mowanym producentom, ale także nowym 

graczom” – podkreśla dr Markus Heyn, 

członek zarządu Bosch odpowiedzialny za 

Commercial Vehicle Organization.

„Chcemy budować najbardziej rewolu-

cyjne ciągniki siodłowe, jakie kiedykolwiek 

były na rynku – wyjaśnia Trevor Milton, 

założyciel i dyrektor generalny fi rmy Niko-

la. – Do układu napędowego potrzebujemy 

innowacyjnego i  elastycznego partnera, 

zdolnego do szybkiego dostosowywania 

się do tempa pracy naszego zespołu pro-

jektantów. Bosch dostarczył nam potrzebne 

know-how, abyśmy szybko weszli na rynek 

i nasza wizja mogła stać się rzeczywistością”.

Rozwiązanie e-osi, opracowane przez Bo-

scha, to skalowalna, modułowa platforma, 

zawierająca w  jednym zespole silnik, elek-

tronikę i  przekładnię. To sprawia, że e-oś 

nadaje się do wszelkiego rodzaju pojazdów, 

od małych samochodów osobowych po lek-

kie ciężarówki. Nikola i Bosch wykorzystają 

ten know-how do stworzenia pierwszej na 

świecie e-osi do ciężarówek z  podwójnym 

napędem.

E-oś zostanie połączona z niestandardo-

wym systemem ogniw paliwowych, który 

ma zapewnić niespotykany do tej pory 

zasięg w  pojazdach elektrycznych. Rów-

nież ogólne systemy sterowania pojazdów 

będą tworzone na bazie oprogramowania 

i sprzętu Boscha. Współpraca Boscha i Ni-

koli obejmuje również kompletny układ 

napędowy oraz koncepcję bezpieczeństwa 

i elektroniczną architekturę pojazdów. Ob-

szerną relację z  premiery innowacyjnych 

pojazdów Nikola publikowaliśmy w nume-

rze 12/2016. ▐

KD
Fot. Nikola

Bosch wspiera Nikolę
Amerykański start-up Nikola Motor Company z Salt Lake City 
zamierza wprowadzić do 2021 r. na rynek ciężarówki 
Nikola One oraz Nikola Two klasy 8 (o masie zestawu 
przekraczającej 14 ton) z napędem na wodorowe 
ogniwa paliwowe. Pojazd elektryczny ma ponad 1000 KM 
i 2700 Nm momentu obrotowego.

Odznaczają się one osiągami, właściwościa-
mi jezdnymi i zużyciem paliwa na podobnym 
poziomie jak ciężarówki Volvo zasilane olejem 
napędowym. Jak podaje producent, w porów-
naniu z konwencjonalnym dieslem, emitują 
o 20 do 100% mniej CO2, zależnie od stosowa-
nego paliwa. 

Zamiast obiegu termodynamicznego Otto, 
czyli konwencjonalnego rozwiązania stosowa-
nego w silnikach gazowych, silniki w Volvo FH 
i FM LNG pracują według obiegu Diesla. Gazo-
wy silnik Volvo o mocy 460 KM rozwija maksy-
malny moment obrotowy 2300 Nm, zaś jednost-
ka o mocy 420 KM – 2100 Nm. Są to parametry 
identyczne, jak w analogicznych silnikach na 
olej napedowy. Porównywalne jest również zu-
życie paliwa, jednocześnie jest ono niższe niż 
w standardowych silnikach gazowych.

Jeżeli stosowany jest biogaz, oddziaływanie 
na klimat może zostać zredukowane nawet 
o 100%, podczas gdy w przypadku gazu ziem-
nego jest to 20%.

W celu zwiększenia zasięgu, do zbiornika 
tankuje się paliwo LNG, przechowywane pod 
ciśnieniem 4÷10 barów, w temperaturze –140 
do –125OC. Największy dostępny zbiornik LNG 
zapewnia zasięg do 1000 km. Tankowanie LNG 
zajmuje niemal tyle samo czasu, co w przypad-
ku oleju napędowego. Podczas jazdy paliwo jest 
podgrzewane, sprężane i przekształcane w gaz, 
który następnie jest podawany do cylindrów. 
Aby zainicjować zapłon gazu, do cylindra wtry-
skiwana jest wcześniej niewielka dawka oleju 
napędowego. Osiągnięcie 100-procentowej re-
dukcji emisji CO2 jest możliwe po zastosowa-
niu HVO (uwodornione oleje roślinne) zamiast 
kopalnego oleju napędowego oraz bio-LNG za-
miast LNG. ▐

Fot. Volvo

FH i FM 
na LNG
Volvo Trucks pokazało nowe 
Volvo FH i FM z silnikami 
na skroplony gaz ziemny lub 
biogaz.
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niczyć specjaliści z  Narodowego Centrum 

Badań i Rozwoju. 

Autobusy elektryczne są produkowane 

seryjnie przez spółkę Solaris Bus & Co-

ach od 2013 r. Prototyp został pokazany 

we wrześniu 2011 r. na targach Transexpo 

w  Kielcach. Jesienią 2016 podczas targów 

IAA w  Hanowerze prezes spółki Solange 

Olszewska odebrała nagrodę europejskich 

dziennikarzy branżowych dla Urbino 12 

electric, który zdobył tytuł „Autobusu Roku 

2017”. Na tegorocznych targach Busworld 

w Kortrijk zadebiutował przegubowy Urbi-

no 18 electric z  silnikiem o mocy 240 kW, 

doładowywany za pomocą złącza plug-in 

lub pantografu. W wersji pokazanej na tar-

gach może przewozić 135 pasażerów. 

Pomysłodawcy programu e-BUS za-

pewne zdają sobie sprawę z  dokonań So-

larisa, ale chodzi im nie tylko o  autobus, 

lecz idący za nim, cyt.: „rozwój w  Polsce 

nowego rynku o  długofalowym potencjale 

wzrostowym, zbudowanego na długolet-

nich tradycjach produkcji autobusów, wy-

korzystującego innowacyjne technologie.”* 

Stąd nacisk na opracowanie i  produkcję 

komponentów w Polsce. Realizacja projektu 

ma doprowadzić do powstania „polskiego 

rynku autobusów elektrycznych o wartości 

2,5 mld zł rocznie”*. Osiągnie on tę wartość, 

jeśli produkcja wyniesie 1000 autobusów 

rocznie. Przy okazji ma powstać 5 tys. no-

wych miejsc pracy. 

Przykładem Chin

Wprawdzie samochody elektryczne pro-

dukuje się od przeszło stu lat, ale wciąż są 

wyzwaniem dla konstruktorów i  źródłem 

postępu. Ten banalnie prosty i niekłopotli-

wy napęd ma jedną wadę, spędzającą sen 

z powiek coraz to nowym pokoleniom ba-

daczy: autu elektrycznemu trudno zapew-

nić taką ilość energii, która pozwalałaby mu 

pokonywać długie dystanse. 

Autobusy miejskie przejeżdżają stosunko-

wo małe odległości i nietrudno zapewnić im 

okresowo dostęp do zewnętrznego źródła 

energii. Dlatego można je wyposażyć w na-

pęd elektryczny, nie narażając na szwank ich 

użyteczności. Takie pojazdy nie wydzielają 

spalin i są cichsze niż te z silnikiem spalino-

wym, zwłaszcza wysokoprężnym. Wydają 

się idealnym rozwiązaniem w rejonach zur-

banizowanych, a także w uzdrowiskach. 

Jak podaje UITP (fr. L’Union internatio-

nale des transports publics – Międzynaro-

dowe Stowarzyszenie Transportu Publicz-

nego) w 2015 r. na całym świecie było około 

173  000 autobusów elektrycznych, z  czego 

P rojekt e-BUS jest elementem progra-

mu rozwoju elektromobilności zade-

klarowanego przez radę ministrów 

w  „Strategii na rzecz odpowiedzialnego 

rozwoju do roku 2020” przyjętej 14 lutego 

2017 r. Ma na celu stworzenie polskiego 

autobusu elektrycznego, którego, cyt.: „klu-

czowe komponenty, takie jak bateria, falow-

nik, układ napędowy oraz infrastruktura 

ładująca będą produkowane w  kraju przy 

wsparciu rodzimego potencjału naukowo-

-badawczego”*. 

W  odpowiedzi na rządowy program 

11 fi rm utworzyło konsorcjum Polski E-bus, 

podpisując stosowną umowę 9 czerwca 

2017 r. Inicjatorem projektu jest Ursus Bus 

SA. Pozostali uczestnicy przedsięwzięcia to: 

holding Pol-Mot, Zakład Elektroniki Prze-

mysłowej ENIKA, producent baterii BMZ 

Poland, Przemysłowy Instytut Motoryzacji, 

Kompozyty Sp. z o.o., fi rma projektowa SAV 

Studio Damian Talar, producent modu-

łów fotowoltaicznych XDISC SA, Zakład 

Maszyn Elektrycznych EMIT SA, fi rma 

Innovative Trade and Product Strategies 

(ITAPS) zajmująca się doradztwem i  roz-

wojem przedsięwzięć oraz zależna od Ursus 

SA spółka AIU+ oferująca usługi fi nansowe, 

doradcze, badania naukowe i prace rozwo-

jowe. W  tworzeniu autobusu będą uczest-

Co by tu jeszcze?
Chiny są na czele, goni je Europa i Ameryka Północna. Przyszłość komunikacji miejskiej 
wiązana jest obecnie z autobusami elektrycznymi także w Polsce. 

Autobus z elektrycznym układem napędowym ZAwheel
i wodorowym ogniwem paliwowym bazujący 
na Solbusie, prezentowany podczas hanowerskiej wystawy 
IAA w 2016 r. 

Zaprojektowany przez studentów politechniki w Eindhoven moduł REX 
wydłuża zasięg elektrycznego autobusu VDL, wytwarzając energię w ogniwie 
paliwowym zasilanym kwasem mrówkowym. Tego typu ogniwo było badane 
również w Instytucie Chemii Fizycznej PAN. 
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170 000 w Chinach. Jeżdżą m.in. w Pekinie 

i  Szanghaju. Od 2009 r. chiński rząd reali-

zuje własny program elektromobilności, 

skupiający się na tzw. „new energy vehicles” 

(NEV), czyli pojazdach elektrycznych i hy-

brydach plug-in. Do 2020 r. ma być ich na 

drogach 5 mln. W 2015 r. Chiny prześcignę-

ły USA w  rocznej sprzedaży samochodów 

osobowych NEV, osiągając wynik 207  380 

sztuk. W  tym samym roku sprzedano 

w  Chinach 123  710 pojazdów użytkowych 

typu NEV, w tym 88 248 elektrycznych au-

tobusów. Rok później ich produkcja wzrosła 

do 115 664 sztuk. Prawdopodobnie w 2017 

całkowita sprzedaż pojazdów NEV przekro-

czy w Chinach milion sztuk. 

Na kilka sposobów

Stojąc niezmiennie wobec problemu 

akumulatorów, których masa i cena są nie-

współmiernie wysokie wobec ilości energii, 

jaką mogą zmagazynować, konstruktorzy 

poszukują nowych metod uzupełniania 

energii. Owe metody sprawiają, że pod okre-

śleniem „autobusy elektryczne” kryją się 

nader różnorodne pojazdy, o  odmiennych 

własnościach użytkowych. Trzeba je jakoś 

nazywać, co objawia się niekiedy marketin-

gową „nowomową” zaciemniającą raczej niż 

ujawniającą cechy pojazdu. 

Najogólniej autobusy elektryczne można 

podzielić na takie, które mają na pokładzie 

wyłącznie baterie ładowane z zewnętrznego 

źródła (tzw. autobusy bateryjne, elektrobu-

sy) oraz takie, które podróżują z „elektrow-

nią” doładowującą akumulatory. Przy czym 

„elektrownia” może zapewniać całą nie-

zbędną energię lub pojazd może być doła-

dowywany również ze źródeł zewnętrznych. 

Jako „elektrownia” może występować silnik 

spalinowy (na olej napędowy, biopaliwa, gaz 

ziemny) lub ogniwo paliwowe, np. wodoro-

we. Pojazdy z silnikiem elektrycznym i spa-

linowym jednocześnie nazywane są hybry-

dami, te z ogniwami paliwowymi zalicza się 

do elektrobusów. Jeśli silnik spalinowy nie 

napędza kół, a  produkuje jedynie energię 

dla elektrycznego, mamy do czynienia z hy-

brydą szeregową, czyli de facto autobusem 

elektrycznym z „dieslowskim generatorem”. 

Określenie „hybryda elektryczna” stosowa-

ne przez Volvo wobec modelu 7900 Hybrid 

Electric odnosi się do autobusów z  hybry-

dowym napędem równoległym (moment 

obrotowy dostarczany do kół pochodzi za-

równo z  silnika elektrycznego, jak i  wyso-

koprężnego), w  których silnik elektryczny 

jest mocniejszy i  częściej wykorzystywany 

niż w „zwykłej” hybrydzie równoległej 7900 

Hybrid. Niemniej hybrydy równoległe nie 

są pojazdami elektrycznymi sensu stric-

to, choć z  racji mniejszego zużycia paliwa 

i  znaczącej redukcji emisji spalin należą 

do przyjaznych środowisku konkurentów 

samochodów „czysto” elektrycznych. Z ko-

lei hybrydy szeregowe choć wprawiane są 

w ruch wyłącznie za pomocą silnika (lub sil-

ników) elektrycznego także nie są zaliczane 

do elektrobusów, gdyż energia dla nich po-

chodzi z silnika spalinowego ze wszystkimi 

tego konsekwencjami. 

Uzupełnianie energii elektrobusu lub hy-

brydy z zewnętrznych źródeł może odbywać 

się za pomocą złącza plug-in, czyli wtyczki, 

pantografu – jak w  tramwaju czy trolejbu-

sie lub „bezdotykowo”, czyli indukcyjnie; 

przykładowo w  co lepszych samochodach 

osobowych montowane są indukcyjne łado-

warki do telefonów. 

Elektrobusy z  pantografem są co do za-

sady działania tym samym, co trolejbusy 

z  akumulatorami umożliwiającymi jazdę 

tam, gdzie nie sięga sieć. Trolejbusy takie 

nazywa się dualmodalnymi. Prawdopodob-

nie z czasem niektóre rozwiązania zdobędą 

przewagę i terminologia ulegnie uproszcze-

niu. 

Kwas mrówkowy – paliwo jutra?

Autobus elektryczny jest „zlepkiem” 

rozwiązań znanych i  sprawdzonych w  in-

nych dziedzinach. Sztuka polega na tym, 

jak je zsynchronizować, aby dobrze działał 

w praktyce i nie był horrendalnie drogi. Po-

nadto żonglując poszczególnymi elementa-

mi układu napędowego, można dopasować 

pojazd do lokalnych warunków i oczekiwań 

odbiorcy. Przykładowo elektrobus będzie 

znakomity w  centrum miasta. Jego zasięg 

można wydłużyć za pomocą pantogra-

fu i  sieci napowietrznej lub strategicznie 

rozlokowanych punktów ładowania (np. 

gniazdko plug-in lub słup do przytknięcia 

pantografu na pętli, ewentualnie ładowa-

nie indukcyjne na przystankach). Autobus 

z  wodorowym ogniwem paliwowym tak-

że nadaje się do jazdy po śródmieściu, ale 

z racji większego zasięgu jest bardziej nieza-

leżny od infrastruktury i  może obsługiwać 

rozleglejszy obszar. 

W  ramach opcji producenci elektrobu-

sów proponują różne typy akumulatorów 

oraz różne ich pakiety: większe lub mniej-

sze. Wpływa to na cenę pojazdu i  jego ce-

chy. Autobus o ograniczonej liczbie akumu-

latorów ma krótszy zasięg, ale niższą masę 

i może zabrać więcej pasażerów. Nie ma roz-

Ursus Bus SA jest inicjatorem powołanego do życia w czerwcu 2017 r. konsorcjum Polski E-bus, które 
stawia sobie za cel realizację rządowej wizji stworzenia polskiego autobusu elektrycznego. Na zdjęciu 
elektryczny Ursus City Smile wystawiany w 2016 r. na IAA z komponentami zachodnich producentów: 
napędem ZAwheel niemieckiej firmy Ziehl-Abegg i wodorowym ogniwem paliwowym HyMove z Holandii. 

Europejski „Bus of the Year 2017”: Solaris Urbino 
12 electric. Pierwszy w historii elektryczny autobus 
nagrodzony tym tytułem. W tym roku dołączył do 
niego przegubowy Urbino 18 electric. 

eeeeeeeeeeeeee-------------ppppppprrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeennumeratan e-prenumeratannuummee-pprreenn
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTIST http://www.truck-van.pl/gratishttp://www.truck-van.pl/gratis
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kowego. Ogniwo ma moc 25 kW i  służy do 

zwiększania zasięgu pojazdu – pracuje jako 

tzw. „range extender”, do czego nawiązuje 

nazwa REX, nadana mu przez twórców. Pa-

liwo określane jako hydrozyna oprócz kwasu 

mrówkowego zawiera dodatek zapobiegający 

jego krzepnięciu w  niskich temperaturach 

(kwas mrówkowy krzepnie przy 8OC). Kwas 

mrówkowy jest łatwy do przechowywania 

i  transportu, a  reakcje przebiegające w ogni-

wie zachodzą w  temperaturze pokojowej. 

Jest znacznie wygodniejszy i  bezpieczniejszy 

w użyciu niż wodór, a zarazem bardziej wydaj-

ny niż metanol, również używany w ogniwach 

paliwowych. W prototypie z Eindhoven spala-

nie paliwa zachodzi w obecności katalizatora 

opracowanego przez dr. Gábora Laurenczego 

z  Politechniki Federalnej w  Lozannie. Auto-

bus powstał na bazie miejskiego VDL Citea. 

Inny niż inne

W 2011 r. Instytut Chemii Fizycznej PAN 

w  Warszawie ogłosił, że prowadzi bada-

nia nad ogniwami paliwowymi zasilanymi 

kwasem mrówkowym. W  instytucie opra-

cowano katalizator, który zapewnia stabilny 

przebieg reakcji. Zarazem twórcy rozwią-

zania zwracają uwagę, że choć w  reakcji 

jako odpad powstaje dwutlenek węgla, to 

kwas mógłby z  łatwością być wytwarzany 

z  biomasy pozyskiwanej z  roślin, a  te jak 

wiadomo pochłaniają dwutlenek węgla. 

Czyli kółko (prawdopodobnie) się zamyka. 

Niewielkie jest również ryzyko skażenia 

środowiska kwasem mrówkowym. Studenci 

z Eindhoven chcą zużywać powstający pod-

czas spalania dwutlenek węgla do produkcji 

hydrozyny, w cyklu przypominającym „per-

petuum mobile”. Ich paliwo ma powstawać 

z wody i CO2 przy użyciu energii ze źródeł 

ekologicznych. 

Polski e-Bus jest projektowany przy 

udziale Politechniki Warszawskiej. Umo-

wę z  uczelnią podpisała w  połowie czerw-

ca 2017 r. spółka Ursus Bus, występująca 

jako reprezentant konsorcjum Polski E-Bus. 

Dwa tygodnie później Ursus SA podpisał 

umowę o  udziale w  konsorcjum z  Platige 

Image i  REDS SA. Platige Image specjali-

zuje się w tworzeniu grafi ki komputerowej, 

animacji 3D i  cyfrowych efektów specjal-

nych na użytek m.in. fi lmów (współtwo-

rzyła wielokrotnie nagradzaną „Katedrę” 

Tomasza Bagińskiego) i  reklam, a  obecnie 

wchodzi w  obszar wzornictwa przemysło-

wego. Zadaniem spółki będzie stworzenie 

pojazdu wyróżniającego się formą, w  tym 

ukształtowaniem wnętrza, które ma być wy-

jątkowo przyjazne dla pasażerów, także nie-

pełnosprawnych. Być może uda się wpleść 

w projekt życzenia reklamodawców, co być 

może zachęci ich np. do fi nansowania zaku-

pu i  użytkowania elektrycznego autobusu, 

przynajmniej w części. 

REDS to startup, który stworzył system 

sprawdzający, czy maszynista lokomoty-

wy prowadzi ją „ekologicznie”, tj. dążąc do 

ograniczenia zużycia energii. Analogiczny 

system wraz ze stosownymi szkoleniami 

zamierza stworzyć na potrzeby elektro-

busu. 

O ile te i inne innowacje znajdą odzwier-

ciedlenie w praktyce, projekt polskiego elek-

trobusu nie okaże się „wyważaniem otwar-

tych drzwi”. Może wnieść nową jakość do 

elektryfi kacji transportu publicznego. Przy-

najmniej chciałoby się w to wierzyć. ▐

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

Bart van Overbeeke, UNVI 

wiązań uniwersalnych, każde ujawnia zalety 

w określonych warunkach. 

Innowacje wykraczające poza doskona-

lenie metod przechowywania i  przesyłania 

energii pojawiają się rzadko. W większości 

wypadków szybkie oddawanie czy uzupeł-

nianie energii jest utrudnione, a  ponadto 

skraca żywotność akumulatorów, która 

niezmiennie pozostaje wielką niewiadomą, 

pomimo entuzjastycznych deklaracji nie-

których producentów autobusów. 

Oryginalny pomysł podsunęli studenci 

z politechniki w Eindhoven, którzy utworzy-

li Team FAST (ang. Formic Acid Sustainable 

Transportation – zrównoważony transport 

na kwas mrówkowy). Zaprojektowali proto-

typ autobusu elektrycznego z ogniwem pali-

wowym produkującym energię przy użyciu 

cieczy składającej się w 99% z kwasu mrów-

Holenderski Ebusco powstał w oparciu o chiński autobus elektryczny firmy Xiamen Golden 
Dragon Bus Co. typu XML6125J58C. W chwili obecnej Chińczycy mają najwięcej doświadczeń 
z praktycznej eksploatacji elektrobusów i intensywnie rozwijają ich produkcję w ramach 
własnego programu elektromobilności. 

Turystyczne autobusy obwożące po okolicznych atrakcjach to kolejny segment, do którego 
doskonale pasuje napęd elektryczny. Dwupokładowy autobus hiszpańskiej firmy UNVI ma niemiecki 
układ napędowy ZAwheel, akumulatory firmy BMZ Poland z Gliwic oraz system integrujący działanie 
układu napędowego opracowany przez firmę SAV Studio z Borówca w gminie Kórnik. 

* cytaty pochodzą z prezentacji „Projekt eBus. Autobusy elektryczne przyszłością polskiego transportu publicznego”,
 zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.
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Przez centrum miasta 
zamiast dookoła

electric.volvobuses.com

VOLVO 7900 ELECTRIC

Volvo 7900 Electric to znacznie więcej niż bezemisyjny autobus. Reprezentuje  

nowe podejście do rozwoju transportu publicznego. Ciche i ekologiczne  

autobusy elektryczne umożliwiają tworzenie tras i budowanie przystanków w 

miejscach, w których mieszkańcy naprawdę ich potrzebują. Mogą przejechać  

przez najwrażliwsze rejony miasta, nawet w nocy, nie budząc mieszkańców.

Odkryj nowe możliwości i przekonaj się o pozytywnym wpływie autobusu 

elektrycznego Volvo na środowisko w Twoim mieście. Volvo oferuje pełną  

gamę zelektryfikowanych autobusów, obejmującą hybrydę Volvo 7900 Hybrid  

(również w wersji przegubowej), elektryczną hybrydę Volvo 7900 Electric Hybrid  

oraz najnowszy model – w pełni elektryczny autobus Volvo 7900 Electric.  

Autobusy te powstają w fabryce Volvo we Wrocławiu.



Podczas tegorocznej wystawy Sola-

ris zaprezentuje Urbiono 18 electric, 

Urbino 12 Hybrid oraz konwencjo-

nalne Urbino 10,5. Odwiedzający będą więc 

mieli, co podziwiać.

Rok elektrobusów

Premierowy Solaris Urbino 18 electric 

bazuje na  rozwiązaniach dobrze już zna-

nej nowej generacji Urbino, która swoją 

premierę miała w  2014 roku. Do tej pory 

„przegubowiec” oferowany był tylko w wer-

sji z  silnikiem spalinowym. Od tego roku 

również w wersji bezemisyjnej.

Pojazd, który będzie prezentowany 

na  targach w  Kortrijk, wyposażony jest 

w silnik trakcyjny o mocy 240 kW. Maga-

zyny energii stanowią baterie typu Sola-

ris High Energy o  pojemności 240 kWh. 

Ich ładowanie, może odbywać się na dwa 

sposoby: poprzez złącze typu plug-in 

lub z  zamontowanego na dachu pojazdu 

pantografu. Dzięki niższej masie własnej 

pojazdu i  dobrej dystrybucji nacisków 

na osie, może pomieścić 135 pasażerów. 

Oczywiście jest to tylko jedna z wielu do-

stępnych opcji.

Aranżacja wnętrza jest jednym z  ele-

mentów, który może być dostosowany do 

oczekiwań przewoźników. Podobnie jest 

z pojemnością baterii czy sposobem uzupeł-

niania w nich energii. Wszystko po to, aby 

autobus był jak najbardziej funkcjonalny 

i ekonomiczny w danych warunkach. Prze-

gubowy Solaris Urbino electric 18 nowej ge-

neracji nie jest wersją testową. To dojrzały 

produkt seryjny. Jeszcze przed targami Bu-

sworld pierwsze egzemplarze tego modelu 

trafi ły do przewoźników. Jednym z nich jest 

MPK Kraków, gdzie latem tego roku Solaris 

dostarczył łącznie 20 elektrobusów. Siedem-

naście w  wersji dwunastometrowej i  trzy 

w przegubowej.

Solaris do tej pory dostarczył w  Pol-

sce autobusy elektryczne do Krakowa, 

Warszawy, Ostrołęki i  Inowrocławia. 

Obecnie trwa dostawa 22 autobusów ba-

teryjnych do Jaworzna, które jako jedno 

z pierwszych polskich miast zdecydowało 

się w 2015 roku na zakup autobusu elek-

trycznego. 

Rok 2017 obfi tuje w  zamówienia na po-

jazdy bateryjne na  krajowym rynku. Elek-

tryczne Solarisy już wkrótce wyjadą z  bo-

lechowskiej fabryki do Chodzieży, Ostrowa 

Wielkopolskiego, Sosnowca, Warszawy 

i Wrześni. 

Dziesięć elektrycznych Urbino 8,9 LE 

zostanie dostarczonych do gminy Stalowa 

Wola. W  ramach rozpisanego w  kwietniu 

przetargu gmina zakupi łącznie 19 auto-

busów miejskich, z  których 10 to  pojazdy 

bateryjne. Stalowa Wola zdecydowała się na 

wprowadzenie autobusów elektrycznych ze 

względów ekologicznych i ekonomicznych. 

Autobusy elektryczne mają bowiem znacz-

nie niższe koszty eksploatacji. Zamówienie 

na autobusy bateryjne obejmuje również 

infrastrukturę potrzebną do ich ładowania. 

Według podpisanej umowy autobusy do-

starczone zostaną wiosną 2018 roku. Trzy 

pantografowe stacje ładowania, z  których 

będzie można ładować baterie autobusów 

w  ciągu dnia oraz pięć dwuwyjściowych 

stacji zajezdniowych do ładowania nocnego 

dostarczy fi rma Ekoenergetyka-Polska.

Każdy z  zamówionych pojazdów wy-

posażony zostanie w  centralny silnik trak-

cyjny o mocy 160 kW. Elektryczne Urbino 

8,9 LE, które będą jeździć w Stalowej Woli 

będą zasilane energią elektryczną pocho-

dzącą z  4 baterii o  łącznej pojemności 

160 kWh. Ładować je będzie można zarów-

no za pomocą złącza plug-in, jak i pantogra-

fu o mocy 200 kW. Autobusy posiadać będą 

szereg udogodnień wprowadzonych spe-

cjalnie z myślą o podróżujących, takich jak: 

porty USB, wifi  oraz system monitoringu 

zwiększający bezpieczeństwo wewnątrz po-

jazdu. Poza tym w autobusach zainstalowa-

no system zliczania pasażerów, co pozwoli 

Wedle potrzeb
Co dwa lata w październiku niewielkie Kortrijk 
zamienia się w europejską stolicę autobusów. 
Na targi Busworld przyjeżdżają producenci związani 
z branżą, żeby pokazać swoje najnowsze osiągnięcia. 
Nie mogłoby więc tam zabraknąć firmy Solaris. 
Producent z Bolechowa odwiedza te targi regularnie 
od 2001 r.

Nowy Solaris Urbino 12 w wersji z szeregowym napędem 
hybrydowym to jeden z 208 autobusów hybrydowych, jakie 
firma Solaris dostarczy w tym i w kolejnym roku belgijskiemu 
przewoźnikowi TEC z Walonii.

Solaris Urbino 18 electric to już dojrzały produkt seryjny. Jeszcze przed targami 
Busworld pierwsze egzemplarze tego modelu trafiły do przewoźników. Jednym z nich 
jest MPK Kraków, gdzie latem tego roku Solaris dostarczył łącznie 20 elektrobusów. 
Siedemnaście w wersji dwunastometrowej i trzy przegubowe.
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na prowadzenie statystyk i  efektywniejsze 

zarządzanie fl otą komunikacji publicznej.

3 mln km

Dzisiaj po europejskich drogach porusza 

się już blisko 80 elektrobusów z  Bolecho-

wa, a  liczba ta bardzo dynamicznie rośnie. 

Można je spotkać w  Austrii, Szwecji, Fin-

landii, Niemczech, Hiszpanii oraz Polsce. 

Od 2013 roku pojazdy te pokonały łącznie 

3 mln km, obsługując trasy zróżnicowane 

pod względem ukształtowania terenu, ob-

łożenia pasażerskiego oraz w  diametralnie 

różnych warunkach klimatycznych – od 

skrajnie mroźnej Skandynawii po upalną 

Katalonię. Przez ten czas, autobusy bateryj-

ne Solarisa wykazały się przede wszystkim 

wysoką jakością i  równie wysokim stop-

niem sprawności technicznej.

Solaris doskonale wpisuje się  w  ogólno-

światowy trend rozwoju transportu bezemi-

syjnego. Na realizację czekają zamówienia 

na ponad 100 autobusów elektrycznych. 

W  najbliższym czasie trafi ą one m.in. do: 

Włoch, Niemiec, Francji, Norwegii, Rumu-

nii oraz Polski. Są wśród nich, pierwsze na 

świecie, elektrobusy przystosowane do po-

boru krwi, zamówione przez Regionalne 

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 

w Katowicach.

Od momentu premiery pierwszego elek-

trycznego Solarisa, portfolio produktowe 

producenta w  zakresie pojazdów bezemi-

syjnych znacznie się powiększyło. Obecnie 

klienci mogą wybrać spośród kilku wersji 

długości pojazdu (8,9, 12, 18 i 18,75 m) oraz 

sposobu ładowania (plug-in, pantograf, 

ładowanie indukcyjne oraz zwiększające 

zasięg wodorowe ogniwo paliwowe). Bole-

chowski producent oferuje także w  swych 

ekologicznych pojazdach dwa rodzaje ba-

terii: Solaris High Power oraz Solaris High 

Energy, a także dwa sposoby przekazywania 

napędu; może do tego służyć oś elektryczna 

ze zintegrowanymi silnikami lub silnik cen-

tralny. 

Do 20% mniej paliwa

Kolejnym autobusem zaprezentowanym 

w  Kortrijk będzie nowy Solaris Urbino 12 

w wersji z szeregowym napędem hybrydo-

wym. Pojazd ten to jeden z 208 autobusów 

hybrydowych, jakie fi rma Solaris dostarczy 

w tym i w kolejnym roku belgijskiemu prze-

woźnikowi TEC z Walonii.

Dostawcą jednostki napędowej jest ame-

rykański producent BAE Systems. Ten 

ekologiczny napęd umożliwia znaczne ob-

niżenie zużycia paliwa i  poziomu emisji 

szkodliwych substancji do atmosfery. Jest 

to możliwe dzięki silnikowi elektrycznemu, 

zasilanemu energią elektryczną z magazynu 

energii. Ten z kolei ładowany jest z genera-

tora prądu napędzanego silnikiem wysoko-

prężnym marki Cummins o niewielkiej po-

jemności 4,5 l (Cummins ISB4.5E6 o mocy 

210 KM).

W nowym hybrydowym Urbino 12 Solaris 

oferuje funkcję „zero emission”, upodabniają-

cą pojazd do autobusów elektrycznych. Dzię-

ki zamontowanemu systemowi Stop-and-Go, 

silnik spalinowy całkowicie wyłącza się pod-

czas postoju na przystanku i otwarciu drzwi, 

natomiast włącza się zaraz po wyczerpaniu 

energii w superkondensatorach.

Oprócz tego w  pojeździe zamontowa-

no urządzenie GPS wraz z  odpowiednim 

oprogramowaniem, które umożliwia uru-

chomienie funkcji Arrive-and-Go. Funkcja 

ta wyłącza dodatkowo pracę silnika spali-

nowego już podczas podjeżdżania autobusu 

na przystanek. To ekologiczne rozwiąza-

nie, według przeprowadzonych testów, jest 

w  stanie zaoszczędzić do 20% paliwa po-

trzebnego w analogicznym pojeździe z kon-

wencjonalnym napędem. Cicha praca po-

jazdu znacznie ogranicza poziomu hałasu, 

szczególnie w zatłoczonych centrach miast.

Zwinny mieszczuch

Na  Busworld polski producent poka-

że również nowego Solarisa Urbino 10,5. 

Głównymi zaletami tego autobusu są jego 

niewielkie gabaryty i duża zwrotność, dzię-

ki którym z  powodzeniem znajduje zasto-

sowanie zarówno w  małych miastach, jak 

i  wąskich i  ciasnych uliczkach wielu euro-

pejskich metropolii. Pojazd zbudowano 

w oparciu o moduły 12-metrowego Solari-

sa, skracając o półtora metra przestrzeń po-

między pierwszymi drzwiami nowego Urbi-

no 12 a drugą osią. Zmiana konstrukcji na 

krótszą wymogła też zmniejszenie rozstawu 

osi z 5900 do 4450 mm.

W  modelu targowym zamontowano sil-

nik Cummins ISB6.7E6C o  mocy 209 kW. 

Jednak, podobnie jak w przypadku spalino-

wego Urbino 12, można w nim zamontować 

silnik DAF  MX11. Oba rozwiązania gwa-

rantują dynamiczną i  jednocześnie ekono-

miczną jazdę. Silniki spełniają restrykcyjną 

normę emisji spalin Euro 6. Mimo swoich 

niewielkich rozmiarów, autobus z powodze-

niem poradzi sobie na trasach o  większym 

obłożeniu, oferując aż 23 miejsca siedzące, 

z czego 6 z niskiej podłogi. Wysoki komfort 

jazdy gwarantuje pasażerom wydajna klima-

tyzacja, nowoczesne światła LED (w kolorze 

bursztynowym) i gniazda USB do ładowania 

urządzeń mobilnych, które zostały umiesz-

czone w poręczach dla pasażerów. ▐

KD
Fot. Solaris

Głównymi zaletami Urbino 10,5 są niewielkie gabaryty i duża 
zwrotność, dzięki którym z powodzeniem może poruszać się 
w małych miastach, jak i wąskich i ciasnych uliczkach wielu 
europejskich metropolii. 

Dziesięć elektrycznych Urbino 8,9 LE zostanie dostarczonych do gminy Stalowa 
Wola. Autobusy będą zasilane energią elektryczną pochodzącą z 4 baterii o łącznej 
pojemności 160 kWh. Ładować je będzie można zarówno za pomocą złącza 
plug-in, jak i pantografu o mocy 200 kW.
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„Cały czas rośnie zainteresowanie 

polskich miast pojazdami o  na-

pędzie elektrycznym. Do tej pory 

miasta kupowały głównie pojazdy napę-

dzane silnikiem Diesla, natomiast zainte-

resowanie bardziej ekologicznymi rozwią-

zaniami się zwiększa. Obecnie około 30% 

ogłaszanych przetargów to zamówienia na 

pojazdy zelektryfi kowane” – mówi Małgo-

rzata Durda, dyrektor Volvo Buses na Polskę 

i Kraje Bałtyckie.

Przyjęta rok temu Strategia na Rzecz Od-

powiedzialnego Rozwoju zakłada zwiększe-

nie liczby autobusów elektrycznych i innych 

pojazdów, wykorzystujących napęd elek-

tryczny. Obecnie takie pojazdy kursują po 

ulicach m.in. Inowrocławia, Warszawy, Kra-

kowa, Lublina i Jaworzna.

Rozwój elektromobilności powinien 

wpłynąć na wzrosty w  segmencie autobu-

sów elektrycznych. Kilka miesięcy temu 

ponad 40 samorządów i  gmin podpisało 

porozumienie z  Państwowym Funduszem 

Rozwoju, w którym zadeklarowały, że w ko-

lejnych latach kupią łącznie 780 nowocze-

snych elektrobusów. Już dzisiaj Jaworzno 

deklaruje, że w ciągu 2–3 lat wymieni 80% 

swojego taboru. 

Historyczny kontrakt

Volvo właśnie kończy realizację histo-

rycznej umowy na dostawę pojazdów hy-

brydowych. To przełom na polskim rynku. 

„Jesteśmy w  trakcie realizacji kontraktu na 

35 autobusów hybrydowych dla MPK Sosno-

wiec, to w tej chwili nasza największa dostawa 

autobusów niskoemisyjnych w Polsce. Auto-

busy hybrydowe jeżdżą również w Świerklań-

cu, Warszawie i Wrocławiu. Jednostki samo-

rządu terytorialnego i  miasta korzystają ze 

środków unijnych, ten rynek cały czas rośnie. 

Miasta deklarują chęć zakupu autobusów 

elektrycznych na poziomie około 2 tysięcy 

sztuk w  najbliższych latach. Porównując to 

z  obecnymi rejestracjami pojazdów elek-

trycznych na poziomie kilkudziesięciu sztuk, 

będziemy obserwować wyraźny wzrost tego 

segmentu” – prognozuje Małgorzata Durda.

W tej chwili po ulicach Sosnowca jeździ 

już 30 hybryd Volvo, do połowy paździer-

nika będzie ich 35. Zamówione przez PKM 

Sosnowiec pojazdy to 12- (25 szt.) i 18-me-

trowe (10 szt.) Volvo 7900 Hybrid. Dłuższe 

pomieszczą 130 pasażerów, w  tym 41 na 

miejscach siedzących, krótszymi natomiast 

może podróżować 90 osób, w tym 26 na sie-

dząco. Autobusy zostały wyposażone w kli-

matyzację, system informacji pasażerskiej, 

monitoring, ładowarki USB oraz dostęp do 

internetu przez wifi .

Autobusy Volvo 7900 Hybrid to tzw. rów-

noległa hybryda – pojazd może być napę-

dzany niezależnie silnikiem elektrycznym 

lub Diesla, albo obydwoma w  tym samym 

czasie. Energia wytwarzana podczas hamo-

wania jest magazynowana w akumulatorze, 

a  następnie wykorzystywana przez silnik 

elektryczny. Silnik wysokoprężny wyłącza 

się automatycznie na przystankach auto-

busowych i światłach – pojazd zasilany jest 

wówczas bezgłośnie energią elektryczną. 

Autobus rusza również jedynie przy po-

mocy silnika elektrycznego, a po osiągnię-

ciu prędkości 15÷20 km/h automatycznie 

przełącza się na silnik Diesla. Dzięki ta-

kiemu rozwiązaniu zużycie paliwa jest od 

30 do 40% niższe niż w przypadku autobusów 

napędzanych tradycyjnym dieslem, autobus 

jest też bardziej przyjazny dla środowiska 

– emisja spalin jest o 40÷50% mniejsza w po-

równaniu z autobusami z silnikami na ropę. 

„Napęd hybrydowy doskonale spisuje 

się w  pojazdach zmuszonych do ciągłego 

zatrzymywania się i  ruszania, dlatego sta-

Elektryki coraz popularniejsze
Według założeń resortu rozwoju do 2021 r. po polskich drogach ma jeździć blisko tysiąc 
elektrycznych autobusów. Dzięki wymianie floty na autobusy hybrydowe i elektryczne miasta 
mają obniżyć koszty transportu miejskiego, a także poziom hałasu i emisji spalin. W zakupie 
mają pomóc środki unijne.

W wrześniu Volvo wygrało przetarg na dostawę dwóch 
autobusów hybrydowych o pojemności 60 pasażerów 
do PKM Świerklaniec. To pierwszy polski operator komunikacji 
miejskiej użytkujący miejskie autobusy hybrydowe Volvo 
– cztery takie pojazdy spółka kupiła już w 2014 roku.

Pierwszy tak duży kontrakt na autobusy hybrydowe Volvo. 
Pasażerowoie w Sosnowcu korzystają już z 30 takich pojazdów, 
niedługo dołączy do niech reszta. W sumie kontrakt obejmuje 
dostawę 10 autobusów 18-mertowych Volvo 9700 Hybrid 
i 25 – 12-metrowych.
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nowi bardzo dobre rozwiązanie dla autobu-

sów miejskich, poruszających się w  ruchu 

o  dużym natężeniu. Dzięki wykorzystaniu 

silnika elektrycznego podczas zatrzyma-

nia i  przy niedużych prędkościach zużywa 

mniej paliwa, a co za tym idzie – jego eks-

ploatacja jest tańsza niż w przypadku auto-

busu z tradycyjnym napędem Diesla” – do-

daje Małgorzata Durda.

Kolejne dwa autobusy hybrydowe Volvo 

trafi ą do PKM Świerklaniec. Zgodnie ze 

specyfi kacją przetargową mają być zasilane 

silnikiem Diesla i elektrycznym, odzyskiwać 

energię konieczną do wykorzystania napę-

du elektrycznego podczas hamowania, mieć 

między 8,5 a  10,7 m długości i  pomieścić 

co najmniej 60 pasażerów. Ponadto muszą 

być wyposażone w dwa miejsca dla pasaże-

rów niepełnosprawnych, dostępne z  nisko 

opuszczonej podłogi.

Warto wspomnieć, że PKM Świerklaniec 

to pierwszy w Polsce operator komunikacji 

miejskiej użytkujący miejskie autobusy hy-

brydowe Volvo – pierwsze cztery takie po-

jazdy spółka kupiła w roku 2014.

Szansa dla środowiska

Czystość powietrza oraz obniżenie pozio-

mu hałasu to kwestie, które coraz częściej 

brane są pod uwagę przy projektowaniu sys-

temów komunikacji miejskiej. W Polsce te 

czynniki są szczególnie ważna dla Krakowa, 

gdzie jest silne zanieczyszczenie powietrza. 

Rozwiązaniem mogą być autobusy wyko-

rzystujące napęd elektryczny. 

„Elektryczna hybryda Volvo 7900 poru-

sza się cicho i nie wytwarza spalin na 70% 

swojej trasy. Ładowanie baterii trwa tylko 

3÷4 minuty i  odbywa się na przystanku 

końcowym. Jest to możliwe dzięki wyko-

rzystaniu systemu ładowania „opportunity 

charging” – autobus po prostu podjeżdża 

pod stację ładowania i  pobiera prąd przez 

pantograf wysuwany ze stacji – tłumaczy 

Małgorzata Durda. – Dzięki takiemu roz-

wiązaniu zużycie energii jest o  60% niższe 

niż w przypadku porównywalnego autobu-

su z  silnikiem Diesla, a  emisja dwutlenku 

węgla zostaje zredukowana aż o 75%”.

Volvo 7900 Electric Hybrid oferuje wyma-

ganą przez operatorów komunikacji miejskiej 

pojemność pasażerską, może być konfi gu-

rowany w różny sposób – każdorazowo do-

stosowując się do wymogów i potrzeb. Elek-

tryczne hybrydy Volvo kursują już w  takich 

miastach jak Göteborg, Sztokholm, Ham-

burg, Luksemburg, Namur czy Kurytyba. 

Natomiast pod koniec przyszłego roku 

13 elektrycznych autobusów Volvo zacznie 

kursować w Malmö. Jest to największe poje-

dyncze zamówienie na Volvo 7900 Electric 

złożone do tej pory i jeden z głównych mo-

torów napędowych całego ruchu elektrycz-

nych autobusów w Szwecji. 

Volvo 7900 Electric potrzebuje około 80% 

mniej energii niż odpowiadające im autobusy 

z napędem Diesla i będą zasilane ekologiczną 

energią elektryczną w  celu zminimalizowa-

nia szkodliwego wpływu na środowisko i kli-

mat. Akumulatory będą ładowane na końco-

wych przystankach trasy. Proces ten zajmuje 

od 3 do 6 minut. Autobusy będą kursować na 

odcinku o długości 14,7 km.

Również lokalny operator z norweskiego 

Trondheim zamówił 25 elektrycznych au-

tobusów Volvo. Zostaną one w całości wy-

produkowane w  Polsce – we wrocławskiej 

fabryce Volvo. Pracę rozpoczną w sierpniu 

2019 roku, na czterech liniach o długości od 

12 do 15 km każda. Wówczas lokalny ope-

rator – Tide Buss – będzie dysponował naj-

większą w  Norwegii fl otą autobusów elek-

trycznych – będzie ich w sumie 35, z czego 

25 to autobusy Volvo.

Małgorzata Durda, 
dyrektor Volvo Buses na Polskę 
i Kraje Bałtyckie

Obecnie około 30% 
ogłaszanych przetargów 
to zamówienia na pojazdy 
zelektryfikowane”

„W  całej Europie dostarczyliśmy już po-

nad 3,5 tys. różnych modeli pojazdów ze-

lektryfi kowanych. Najwięcej jest autobusów 

hybrydowych i elektrycznych. Jednak sądzę, 

że w  przyszłości miasta i  jednostki samo-

rządu terytorialnego będą bardziej zainte-

resowane elektryczną hybrydą. Taki pojazd 

może około 70% swojej trasy przejechać 

w  trybie elektrycznym” – zaznacza Małgo-

rzata Durda.

Wrocławska fabryka jest największą 

fabryką autobusów Volvo w  Europie. Po-

wstają w  niej kompletne autobusy miej-

skie, międzymiastowe i  turystyczne, które 

dostarczane są do operatorów miejskiego 

transportu publicznego, przewoźników 

operujących na trasach międzymiastowych 

i  międzynarodowych oraz fi rm turystycz-

nych w całej Europie. ▐

KD 
Fot. Volvo

Pod koniec przyszłego roku 13 elektrycznych autobusów Volvo zacznie 
kursować w Malmö. Jest to największe pojedyncze zamówienie na Volvo 
7900 Electric złożone do tej pory. Autobusy te potrzebują około 80% 
mniej energii niż analogiczne z napędem Diesla. Akumulatory mogą być 
ładowane na końcowych przystankach trasy w ciągu 3 do 6 minut.

Elektryczna hybryda Volvo może między ładowaniem na przystankach 
końcowych przejechać na napędzie elektrycznym około 7 km. 
To odległość odpowiadająca ok. 70% długości przeciętnej trasy 
autobusu miejskiego w Europie. Volvo 7900 Electric Hybrid potrzebuje 
o 60% mniej energii niż konwencjonalny autobus z silnikiem Diesla.

www.truck-van.pl
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Nowa odsłona Lion’s Coach to m.in. 

odpowiedź na nadchodzącą normę 

ECE R66.02, która wejdzie w  ży-

cie w  listopadzie br. Nakłada ona na pro-

ducentów surowsze wymogi w  zakresie 

sztywności konstrukcji autobusów mię-

dzymiastowych i  turystycznych, istotne 

przy przewrotce pojazdu. Spełnienie no-

wych norm wymagało od MAN-a prze-

projektowania szkieletu i  zastosowania 

dodatkowych komponentów z wysokowy-

trzymałej stali oraz technologii konstrukcji 

„rury w rurze”. Testy i obliczenia wskazują, 

że nowy model może przyjąć nawet o 50% 

więcej energii uderzenia. Dla MAN-a 

zmiana konstrukcji szkieletu była też oka-

zją do innych modyfi kacji, efektem których 

powstał nowy Lion’s Coach. 

Dopasowany do potrzeb

Początkowo gama modelowa obejmie 

autokary turystyczne w  konfi guracji dwu-

osiowej o długości 12 m oraz trzyosiowej C,

o  długości 13,3 m i  L, o  długości 13,9 m.

Pod koniec roku do oferty dołączy też 

czwarta opcja – dwuosiowy autokar 13-me-

trowy. Ten ostatni wariant może cieszyć się 

dużym powodzeniem, jako ekonomiczne 

i  efektywne rozwiązanie. Przy zachowaniu 

dwóch osi i dmc poniżej 20 ton (a te para-

metry wpływają m.in. na wysokość opłat 

drogowych w  niektórych krajach) oferuje 

on o 6 miejsc więcej niż standardowy mo-

del 12-metrowy. Ważną rolę dla dobrego 

rozkładu ciężaru na osie w  tym wariancie 

odgrywa dostępny opcjonalny podnośnik 

do wózków inwalidzkich, który znajduje się 

na osi przedniej, a nie przy tylnej, jak w po-

zostałych wersjach. Tym samym nie tylko 

odciąża on tylną oś, lecz także nie ogranicza 

przestrzeni bagażowej. 

Wysokość wszystkich wersji wynosi stan-

dardowo 3870  mm. Nowy Lion’s Coach 

w opcji bez toalety zapewnia maksymalnie 

miejsce dla 53, 57, 59 lub 63 pasażerów. Po-

jemność bagażnika wynosi w zależności od 

modelu od 11,7 do 14,3 m3. 

Wygląd nowego modelu to połączenie 

prostej, harmonijnej linii z  jednocze-

snym, wyraźnym oddzieleniem obszarów 

funkcyjnych pojazdu – „kabiny” kierow-

cy, przestrzeni pasażerskiej, bagażników 

oraz komory silnika. Wszystko w duchu 

nowej, wyrazistej linii pojazdów MAN, 

prezentowanej już wcześniej w  ciężaro-

Dynamiczne, ostre krawędzie to aktualna linia stylistyczna MAN-a, która zawitała także do Lion’s Coach. 
Stylistykę dominuje przedni pas z nowymi reflektorami wykonanymi w pełnej technologii LED. 

Z nową linią
MAN szykuje się do jesiennych targów Busworld w Kortrijk, 
gdzie zaprezentuje nowe wersje dwóch modeli – turystycznego 
Lion’s Coach oraz miejskiego Lion’s City. Pierwszego 
z nich poznaliśmy na odbywającym się w Polsce światowym 
pokazie przedpremierowym.

Październikowe targi Busworld w Kortrijk będą też miejscem premiery nowej wersji miejskiego 
Lion’s City. Znany na razie tylko z wizualizacji, zyska wyrazistą stylistykę, zgodną z nową linią MAN-a. 
Zmianie ulegnie zwłaszcza pas przedni z nowymi reflektorami, dostępnymi opcjonalnie w technologii 
LED. Tylne światła oferowane będą seryjnie jako pełne ledy. Udoskonalenia i modyfikacje mają 
być też widoczne w miejscu pracy kierowcy.
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wych modelach TGX. Wyraźny podział 

linii i  zastosowanie większej liczby ele-

mentów nadwozia przekłada się też na ła-

twość konserwacji, ponieważ przy kolizji 

łatwiej wymienić mniejsze, pojedyncze 

elementy. 

Stylistykę dominuje przedni pas, z  no-

wymi refl ektorami LED-owymi, zarówno 

w charakterystycznie ukształtowanych świa-

tłach dziennych i  kierunkowskazach, jak 

i  światłach mijania i  drogowych. Również 

tylne lampy zespolone są w pełni ledowe. 

Płynnie i bezpiecznie

Źródłem napędu w nowym Lion’s Coach 

są silniki D26 o  mocach 420 KM (wersje 

dwuosiowe), 460 KM (wszystkie opcje) do 

500 KM (tylko trzyosiowe) zapewniające 

moment obrotowy odpowiednio 2100, 2300 

i  2500 Nm. Najsłabsza z  jednostek napę-

dowych może współpracować z  6-biegową 

skrzynią manualną. Mocniejsze jednostki 

standardowo pracują z  12-biegową skrzy-

nią zatuomatyzowaną TipMatic. Zmieniono 

w niej strategię zmiany biegów, wprowadza-

jąc również funkcję szybszej i  płynniejszej 

zmiany przełożeń SmartShift ing. Wyższa 

moc i  moment obrotowy pozwolił też na 

zwiększenie komfortu ruszania oraz zasto-

sowanie funkcji Idle Speed Driving, czyli 

płynne poruszanie się autobusu przy pręd-

kości obrotowej biegu jałowego bez naci-

skania pedału gazu. Za jej pomocą można 

płynnie manewrować bez zużywania sprzę-

gła. Kierowca może ręcznie wybrać nie-

zbędny bieg w zakresie od 1 do 6, natomiast 

ich redukcja następuje automatycznie, gdy 

moment obrotowy w biegu jałowym okaże 

się niewystarczający. W  zakresie prędkości 

podróżnych komfort i  ekonomię zwiększa 

długie przełożenie osi i=2,73 oraz podnie-

siona o 20 KM moc i wyższy o 200 Nm mo-

ment obrotowy, dzięki którym ograniczono 

konieczność redukcji najwyższego biegu. 

W  układzie napędowym dostępne są 

liczne układy wspomagania, takie jak tem-

pomat topografi czny MAN Effi  cientCruise 

z  Effi  cientRoll, tempomat z  automatyczną 

regulacją odległości ACC, asystent utrzy-

mania pasa ruchu LGS oraz MAN Attention 

Guard. Skuteczność hamowania zwiększa 

nowy opóźniacz o wyższym maksymalnym 

momencie obrotowym, sięgającym 4000 Nm

(wcześniej 3200 Nm) i moc wyższa o 80 kW 

od obecnych 500 kW. W przyszłości w  ra-

mach elektronicznego systemu hamowania 

MAN BrakeMatic w  nowych autobusach 

turystycznych i  dalekobieżnych pojawi się 

też wzmocniony hamulec silnikowy EVBec. 

Dzięki elektronicznej regulacji ciśnienia 

spalin zwiększa on skuteczność hamowa-

nia w  całym zakresie prędkości obrotowej 

silnika i wytwarza wysoką moc hamowania 

także przy niskich prędkościach. 

Zarówno kierowca, jak i  pasażerowie 

odczują też zmiany w  podwoziu, którego 

konstrukcję udoskonalono, stosując m.in. 

amortyzatory nowej generacji. Cały układ 

zapewnia wyższy komfort jazdy, lepszą dy-

namikę pojazdu oraz większy margines bez-

pieczeństwa.

Schludnie i komfortowo

Odświeżeniu uległa też przestrzeń pa-

sażerska, w  której postawiono na jaśniej-

sze barwy foteli i  elementów wyposażenia. 

Przeprojektowane półki na bagaż są teraz 

bardziej pojemne i ciągną się już od pierw-

szych rzędów foteli. Sufi t na całej długości 

rozświetla ledowe oświetlenie w  odcieniu 

ciepłej bieli. Przy wszystkich fotelach pa-

sażerów można opcjonalnie zamontować 

gniazda zasilania USB. 

W  miejscu pracy kierowcy zwiększono 

ergonomię położenia przełączników i  na 

nowo zaaranżowano obszar półek po lewej 

stronie kierowcy. Nowe półki zapewniają 

więcej miejsca i zostały dostosowane kształ-

tem do często używanych przedmiotów, ta-

kich jak teczka formatu A4, duża butelka na 

napoje czy telefon komórkowy. Nowa szyba 

czołowa może być wyposażona w  prawie 

niewidoczne przewody ogrzewania. Opcjo-

nalnie dostępna jest też szyba z  klejonego 

szkła. Dzięki folii z fi ltrem UV, umieszczo-

nej pomiędzy szybami, do wnętrza autobu-

su dociera jedynie 1% promieniowania UV, 

co wpływa na komfort kierowcy i  pasaże-

rów w słoneczne dni. ▐

Mirosław Ganiec
Fot. MAN 

Lekko przeorganizowane stanowisko kierowcy zwiększa komfort i bezpieczeństwo prowadzenia. Do dyspozycji prowadzącego 
oddano też szereg kieszonek i drobnych schowków, lepiej wykorzystując lewą stronę stanowiska kierowcy.

Przestrzeń pasażerska Lion’s Coach liczy w zależności od wersji 
od 53 do 63 miejsc pasażerskich. Nowa półka bagażowa pomieści 
więcej podręcznych bagaży i rozciąga się teraz przez całą długość 
pojazdu, łącznie z pierwszym rzędem siedzeń. Każdy fotel można 
wyposażyć w gniazdo zasilania USB. 

Z tyłu jest wyraźnie zaznaczona 
komora silnika oraz nowe zespolone 
lampy LED. Czarna ściana tylna 
ma przywodzić na myśl… ekrany 
tabletów i smartfonów.

www.truck-van.pl
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T ransport pasażerski, szczególnie pod-

czas trudnych zimowych warunków, 

wymaga bezpiecznych i  sprawdzo-

nych rozwiązań. Jednak odpowiednie opo-

ny zimowe mają znaczenie nie tylko w rejo-

nach wyżynnych i górzystych, ale także na 

nizinach i w ruchu miejskim. 

Umiarkowanie

Do autobusów miejskich Continental po-

leca oponę Conti Urban HA3 M+S, która 

została zaprojektowana wyłącznie z  myślą 

o  wyzwaniach ruchu miejskiego, jak np. 

wysokie krawężniki, konieczność częstego 

zatrzymywania się na światłach czy korki. 

Wyróżnia ją szerszy bieżnik zapewniający 

doskonałą stabilność w zakrętach oraz gęsto 

rozmieszczone lamele, dzięki którym za-

chowana jest wysoka przyczepność na mo-

krej nawierzchni. 

Na początku tego roku Continental po-

szerzył tę gamę o nową oponę w rozmiarze 

245/70 R 19,5 z  myślą o  autobusach śred-

nich rozmiarów. Wraz ze zmianami wydłu-

żył się o 20% okres eksploatacji, poprawiła 

precyzja prowadzenia oraz obniżył poziom 

hałasu toczenia.

Opona Conti Urban HA3  245/70 R 19,5 

ma wzmocnione ściany boczne oraz usztyw-

niony kontur, dzięki czemu jest odporna na 

otarcia o  krawężniki. Mieszanka gumowa 

wykorzystana w bieżniku zwiększa przebiegi 

opony nawet o 20% w porównaniu ze zwy-

kłą oponą regionalną, a głębokie lamelki za-

pewniają optymalną przyczepność nawet na 

bardzo mokrej nawierzchni przez cały okres 

eksploatacji. Ponadto karkas można poddać 

ponownemu bieżnikowaniu.

Natomiast na trasach regionalnych po-

winna sprwdzić się opona Conti CityPlus 

HA3 M+S. Cechują ją wysokie przebiegi, 

które wraz z zoptymalizowanym poziomem 

oporów toczenia, zapewniają efektywną 

eksploatację. Udoskonalone właściwości 

jezdne, dzięki zastosowaniu specjalnego 

materiału do jazdy po mokrej nawierzchni, 

gwarantują większe bezpieczeństwo. 

Zarówno opony Conti Urban, jak i  Ci-

tyPlus są oznaczone homologacją M+S, co 

oznacza, że zapewnią lepsze osiągi na śnie-

gu oraz błocie w porównaniu ze standardo-

wym ogumieniem. Można je używać przez 

cały rok w wielu regionach Europy.

Na srogie zimy

Zima w mieście może być bardzo wyma-

gająca, dlatego podczas trudnych warunków 

w autobusach miejskich sparadzi się Conti 

UrbanScandinavia, do montażu na wszyst-

kich osiach autobusów. Dzięki specjalnym 

wzorom bieżnika z  licznymi krawędziami 

i  lamelami, opona ta zapewnia doskonałą 

przyczepność oraz wyższą odporność ścian 

bocznych na wszystkich osiach, gwarantu-

jąc przy tym wysokie przebiegi. Ponadto na 

oś napędzaną Continental dodatkowo ofe-

ruje oponę Conti UrbanScandinavia HD3, 

która w trudnych warunkach zapewnia do-

datkową przyczepność i  przebiegi wyższe 

nawet o 30%. Wysoki poziom trakcji opony 

na drogach pokrytych śniegiem i  lodem, 

umożliwiają liczne wgryzające się w  na-

wierzchnię krawędzie i lamele.

Aby bezpiecznie pokonać każdą zimową 

trasę, Continental proponuje specjalną opo-

nę zimową HSW 2 Coach przeznaczoną do 

użytkowania w  ruchu długodystansowym 

i regionalnym. 

Opona ta gwarantuje niższy poziom ha-

łasu oraz zapewnia doskonałe właściwo-

ści jezdne nawet na śniegu i  lodzie. Dzięki 

wprowadzeniu trójwymiarowych wanno-

wych lamelek, charakteryzuje się dosko-

nałą przyczepnością na wszystkich osiach. 

Wysokie przebiegi zapewnia natomiast in-

nowacyjna geometria bieżnika o  szerokim 

użebrowaniu na barku, który pozwala na 

równomierne zużycie opony. 

Opony zimowe to inwestycja w  bezpie-

czeństwo kierowcy, pasażerów i  samego 

pojazdu, dlatego Continetnal zaleca opera-

torom autobusów, by w  okresie jesienno-

-zimowym wyposażyli swoje fl oty w odpo-

wiednie opony przystosowane do trudnych 

warunków pogodowych. ▐

KD
Fot. Continental

Przede wszystkim bezpieczeństwo

W transporcie pasażerskim najważniejsze jest bezpieczeństwo niezależnie od warunków pogodo-
wych. Dlatego opony, w które wyposażone są autobusy i autokary, muszą spełniać wysokie wyma-
gania, aby zapewnić komfortową i bezpieczną jazdę nawet na ubitym śniegu, błocie oraz lodzie. 

www.truck-van.pl
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Oponę SmartControl AW02 można za-

stosować zarówno na osi kierowanej, jak 

i  na wszystkich innych pozycjach. Jest 

ona oznaczona zarówno symbolem M+S, jak 

i „trzema szczytami gór” (3PMSF), co świadczy 

o  przystosowaniu do warunków zimowych.

Profi l opony SmartControl DW07 zapro-

jektowano specjalnie do jazdy po zimowych, 

zaśnieżonych drogach. Opony zimowe Han-

kook na oś napędową są wyposażone w bardzo 

szeroki bieżnik, który zwiększa powierzchnię 

styku opony z podłożem, optymalizując w ten 

sposób przyczepność i dynamikę jazdy. Profi l 

z  pięcioma głównymi rowkami odprowadza-

jącymi wodę, stanowi ponadto dodatkowe za-

bezpieczenie przed aquaplaningiem.

Opona do przyczep, SmartControl TW01, 

ma profi l 5-żebrowy, dzięki czemu skutecznie 

hamuje zarówno na mokrej, jak i na zaśnie-

żonej i oblodzonej nawierzchni. Zapewniają 

to trzy środkowe żebra z lamelami multi 3D. 

Lamele 3D nadają ponadto blokom większą 

stabilność, co zapewnia bardziej równomier-

ne zużycie profi lu, a tym samym dłuższą ży-

wotność opon i oszczędność paliwa.

„To właśnie w okresie zimowym kierowcy 

i właściciele fl ot muszą być przygotowani na 

najcięższe warunki pogodowe, aby uniknąć 

drogich przestojów i zawsze bezpiecznie do-

cierać do celu. Na to Hankook przygotował 

się w  najlepszy możliwy sposób: oferując 

kompleksowe rozwiązanie na zimę – Smart-

Control – opony, które zapewniają optymal-

ne bezpieczeństwo i właściwości jezdne przy 

jednocześnie wysokiej skuteczności i żywot-

ności” – podkreśla Jakub Pirsztuk, dyrektor 

sprzedaży opon do samochodów ciężaro-

wych na rynku Polskim. ▐

Fot. Hankook

Na najbliższe pierwsze fale
mrozów Hankook proponuje 
opony do pojazdów 
ciężarowych i autobusów 
na śnieg i lód.

SmartControl AW02

Bardzo szeroki bieżnik i pięć zygzakowatych 
rowków
– szersza powierzchnia styku
– doskonała dynamika jazdy
– wydajne odprowadzanie wody

Lamele 3D, mostki między blokami i półotwarte barki

– równomierne zużycie profilu
– długa żywotność 
– wysoka trakcja i doskonałe właściwości użytkowe

Dostosowana specjalnie do warunków zimowych mieszanka 
bieżnika zapewnia stabilną eksploatację i niewielki opór toczenia, 
również w niskich temperaturach.

SmartControl DW07

SmartControl TW01

Większe bloki, w kształcie pięciokąta, umożliwiają rów-
nomierny rozkład obciążenia na całej powierzchni styku 
opony z podłożem, zapewniając optymalne osiągi zimą. 
Zygzakowato zakończone bloki zapewniają optymalną 
przyczepność w zimowych warunkach, a tym samym 
lepszą trakcję i skuteczność hamowania.

Znacznie większa liczba lameli 3D zwiększa przyczepno-
ści na śniegu i optymalizuje trakcję przez cały okres eks-
ploatacji. Półotwarte barki poprawiają trakcję i dynamikę 
na zakrętach po oblodzonych i zaśnieżonych drogach. 

Bardzo szeroki profil optymalizuje stabilność jazdy

Szersze barki (+ 8% w porównaniu z poprzednim mode-
lem) zwiększają żywotność do 13%.
Optymalna budowa bloków zapewnia dobrą trakcję.

Cztery zygzakowate rowki zapewniają doskonałe prowadzenie bocz-
ne i optymalne odprowadzanie wody.

Lamele multi 3D zapewniają doskonałą 
skuteczność hamowania. Stabilność bloków i wy-
nikająca z tego redukcja ruchu bloków umożliwia-
ją znaczną oszczędność paliwa.

Szerokie barki zapewniają doskonałą przyczepność i stabilność jazdy 
na mokrej nawierzchni.

Gotowe na mróz

2D sipe 3D sipe
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Dartom działa na naszym rynku od 

27 lat. Obecnie fl ota fi rmy liczy oko-

ło 450 samochodów, w  tym prawie 

98% to pojazdy Renault Trucks. Większość 

ma nie więcej niż 2 lata. Zamówiona w tym 

roku setka nowych ciężarówek to natural-

na wymiana taboru. Do fi rmy trafi ły już 

3 transze tego kontraktu po 10 egzemplarzy 

każda. Do końca roku ma być przekazanych 

w sumie 60 pojazdów. 

Tym razem zamówiono ciągniki siodłowe 

wyposażone w kabinę wysoką High Sleeper, 

oznacza to wzrost standardu zamawianych 

pojazdów względem poprzednich lat, kiedy 

wybierane były kabiny Sleeper Cab. Nowe 

ciągniki napędza 12,8-litorwy silnik o mocy 

440 KM i momencie obrotowym 2200 Nm 

przy 900÷1404 obr/min. Z silnikiem współ-

pracuje zautomatyzowana skrzynia biegów 

Optidrive z systemem Optivision, który 

zmienia przełożenie, uwzględniając topo-

grafi ę drogi, dzięki czemu pojazd zużywa 

mniej paliwa. Kierowca ma również do dys-

pozycji tempomat z Optiroll.

„Musimy dbać o  to, żeby naszym kie-

rowcom pracowało się coraz lepiej, dlatego 

kupiliśmy samochody tak dobrze wyspecy-

fi kowane i bogato wyposażone – podkreśla 

Dariusz Szumacher, prezes fi rmy Dartom. 

– Pojazdy mają wygodne fotele, ekonomicz-

ne silniki oraz sterowanie skrzyni biegów 

Optivision”.

Optymalny wybór

Kierowcy rzeczywiście nie mają powodów 

do narzekań. Płaska podłoga, pneumatyczny 

fotel kierowcy z  regulacją odcinka lędźwio-

wego, regulowanym siedziskiem, podgrze-

waniem i  wentylacją ułatwiają codzienną 

pracę. W  fi rmie Dartom regułą są pojedyn-

cze obsady, dlatego obrotowy fotel pasażera 

dodatkowo umila przebywanie w  aucie. Na 

wyposażeniu jest również składana górna 

leżanka – ta opcja zwiększa wartość pojazdu 

w  przypadku odsprzedaży. Kierownica jest 

obszyta skórą, regulowana w  trzech płasz-

czyznach. Wszystkie pojazdy zostały rów-

nież wyposażone w  klimatyzację postojową 

Eberspächer – to konieczność w  przypadku 

kierunków południowych, gdzie dość często 

wypuszczają się pojazdy fi rmy. Znakiem na-

szych czasów jest wybór dodatkowego języka 

obsługi – ukraińskiego. Dzisiaj przewoźnicy, 

w związku z defi cytem kierowców na rynku 

pracy, coraz częściej posiłkują się pracowni-

kami zza naszej wschodniej granicy. 

Lider ekonomii Lider ekonomii 
w barwach Dartomuw barwach Dartomu

Pod koniec sierpnia Dartom odebrał koleją partię zamówionych w tym roku pojazdów 
Renault Trucks serii T. Wśród nich był 600. egzemplarz francuskiej marki w tej flocie. 

Dariusz Szumacher, 
prezes firmy Dartom

Przy zastosowaniu najnowszych sys-
temów wspomagających pracę kie-
rowców, Renault Trucks jest liderem 
na rynku pod względem niskiego zu-
życia paliwa”

W ciągu ostatnich 27 lat Dartom zamówił już ponad 
600 nowych pojazdów marki Renault Trucks. Sześćsetny 
egzemplarz trafił do firmy pod koniec sierpnia.
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„Ponieważ chcemy, żeby nasi kierowcy 

jak najlepiej wykonywali swoją pracę, za-

trudniamy trenera ekonomicznej jazdy. Do 

jego obowiązków należy również testowanie 

pojazdów różnych marek, które znajdują 

się w kręgu naszych zainteresowań. Najbar-

dziej interesuje nas ekonomia i  zużycie pa-

liwa. I tutaj muszę przyznać, że Renault jest 

w czołówce. Mogę nawet powiedzieć, że przy 

zastosowaniu najnowszych systemów wspo-

magających pracę kierowców, jest liderem 

na rynku pod względem niskiego zużycia 

paliwa – zauważa Dariusz Szumacher. – Być 

może są oferowane na rynku pojazdy, któ-

re mają niższe spalanie, ale różnica nie jest 

na tyle duża, żeby rekompensowała wyższy 

koszt miesięcznej raty. W przypadku pojaz-

dów Renault bilans między ekonomią a kosz-

tem zakupu jest moim zdaniem optymalny”. 

Pod dyktando

Zakup pojazdów o wyższym standardzie to 

ukłon w stronę kierowców, o których obecnie 

trzeba wyjątkowo dbać. Podczas podejmo-

wania decyzji ważnym czynnikiem była też 

korelacja ceny zakupu do ceny odsprzedaży 

takiego modelu. Nie bez znaczenia był fakt, 

że High Sleeper Cab jest fl agową wersją gamy 

T, dzięki czemu wzbudza większe zaintereso-

wanie na drodze, co oznacza prestiż dla fi rmy. 

„Z punktu widzenia kierowcy najważniej-

szy jest komfort pracy. Po odbiorze pierw-

szej partii pojazdów moją uwagę szczególnie 

zwróciło dobre samopoczucie kierowców, 

którzy dostali te auta. Pojawiły się też pytania: 

kiedy będą następne i czy będą tak wyposażo-

ne. Zmiana z całą pewnością jest odczuwal-

na. Natomiast my ze swojej strony skupiamy 

się na ekonomii. W razie potrzeby szkolimy 

kierowców z technik jazdy. To jest nasz prio-

rytet” – dodaje Dariusz Szumacher.

Każdy kierowca, który zaczyna pra-

cę w  fi rmie Dartom przechodzi szkolenie 

z  techniki jazdy, dzięki temu od razu we-

ryfi kowane są jego umiejętności i  w  razie 

potrzeby korygowane. Szkolenia są rów-

nież powtarzane, gdy tylko zachodzi taka 

konieczność. „Lepiej jest korygować małe 

błędy i na bieżąco instruować kierowcę, niż 

dopuścić do powstania dużego problemu” 

– podkreśla właściciel Dartomu.

Wszystkie pojazdy są monitorowane on-

-line. Wiadomo którędy pojazd się porusza, 

jakie ma spalanie, zlecenia z  wytyczoną 

trasą dojazdu są przesyłane do kierowców. 

„Staramy się, żeby kierowca nie musiał 

myśleć o tym, co robić, tylko jak to zrobić” 

– podkreśla Dariusz Szumacher. 

Nowe pojazdy fi rma Dartom użytkuje 

w  ramach dwuletniego wynajmu. Jak pod-

kreśla właściciel, to obecnie najbardziej 

ekonomiczne rozwiązanie. Firma korzysta 

również z  kontraktów obsługowo-napraw-

czych Excellence. „W  ratę wynajmu mamy 

wliczone koszty włącznie z  kontraktem 

serwisowym. Rata jest na akceptowalnym 

poziomie, natomiast my mamy pewność, że 

nic nas nie zaskoczy. To nam daje gwarancję 

mobilności” – dodaje Dariusz Szumacher.

Dartom korzysta również z  podwyko-

nawców. Własne samochody fi rmy obsługu-

ją mniej niż 50% wszystkich zleceń. Firma 

głównie zajmuje się przewozami międzyna-

rodowymi – operuje na terenie krajów Unii 

Europejskiej, ale coraz większego znaczenia 

nabierają również przewozy krajowe. 

„Rynek transportowy zmierza w kierun-

ku dominacji dużych fl ot. Na razie nie my-

ślimy o  zwiększaniu liczebności pojazdów, 

ale w  przyszłości będzie to nieuniknione. 

Nasz branża zmienia się również pod wzglę-

dem wymagań. Traci na znaczeniu cena po-

jazdów, a nabiera ich dostępność” – podkre-

śla właściciel Dartomu. 

Dartom od lat angażuje się również 

w sport. Firma wspiera regionalne i krajowe 

drużyny. Szczególną opieką otacza TKlub 

Bogoria Grodzisk Mazowiecki – drużyno-

wego mistrza Polski w  latach 2008, 2009 

2010, 2012, 2014 i 2017 w tenisie stołowym 

oraz Nieobliczalni Grodzisk Mazowiecki 

– amatorską drużynę piłkarską biorąca 

udział w rozgrywkach szóstek piłkarskich or-

ganizowanych przez Grodziskie Amatorskie 

Stowarzyszenie Sportowe. Przez lata Dartom 

współpracował również z Klubem Motoro-

wym Ostrów Wielkopolski – czołową, pierw-

szoligową drużynę żużlową. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka, Renault

Uroczyste przekazanie symbolicznego klucza do sześćsetnego pojazdu Renault Trucks we flocie firmy Dartom. 
Od lewej: Jacek Kurzawa – dyrektor handlowy w regionie krajów nadbałtyckich Renault Trucks, Dariusz 
Szumacher – prezes firmy Dartom, Andrzej Barburski – manager ds. kluczowych klientów w Renault Trucks.

Przestronna kabina High Sleeper z płaską podłogą, wygodnym fotelem z funkcją podgrzewania i wentylacji oraz regulowanym odcinkiem 
lędźwiowym, do tego postojowa klimatyzacja i obrotowy fotel pasażera. Kierowcy z niecierpliwością czekają na kolejne dostawy. 
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Iveco Eurocargo należy do najbardziej 

udanych ciężarówek w  swojej klasie. 

Przemawia za nim wydajny układ na-

pędowy i  komfortowa kabina o  zwartych 

wymiarach zewnętrznych. Samochód jest 

zwinny i  oferuje bardzo dobrą widocz-

ność. Dzięki licznym wariantom podwozi, 

silników, skrzyń biegów i kabin Eurocargo 

przydaje się w  zaskakująco dużej liczbie 

prac. Jedną z nich jest transport długody-

stansowy. 

Daleko

Eurocargo dwukrotnie zdobyło tytuł 

„Truck of the Year”: w 1992 i 2016 r. Nie po-

winno to dziwić, gdyż konstruktorzy opra-

cowali je starannie, unikając dróg na skróty. 

Przykładem służy ciężarówka widoczna na 

zdjęciach. Ponieważ ma jeden z  najdłuż-

szych, dostępnych rozstawów osi, podłużni-

ce ramy mają grubość 7,7 mm, aby wytrzy-

mały obciążenia, jakim poddawany jest tak 

duży pojazd. Ogólnie rzecz biorąc, w Euro-

cargo podłużnice występują w czterech wa-

riantach różniących się grubością stali. Im 

krótszy rozstaw osi, tym profi le cieńsze, co 

służy zrównoważeniu wytrzymałości ramy 

z  najniższą, możliwą masą własną pojaz-

du. Dzięki tego typu rozwiązaniom, obej-

mującym również konstrukcję zawieszenia 

i  układu hamulcowego użytkownik Iveco 

zawsze może liczyć, że ma ciężarówkę opty-

malnie dopasowaną do zadań. 

16-tonowe podwozie z  najmocniejszym 

z dostępnych, 320-konnym silnikiem i dłu-

gim rozstawem osi świetnie nadaje się do 

pracy w dystrybucji. Wyposażenie go w dłu-

gą i wysoką kabinę z leżanką czyni z niego 

znakomity materiał na pojazd długodystan-

sowy, szczególnie po zamontowaniu sprzęgu 

do przyczepy. W tym samochodzie znalazł 

się sprzęg górny Rockinger, dzięki któremu 

możliwe jest holowanie przyczep z  hamul-

cem o masie całkowitej do 20 t i tworzenie 

zestawów o masie dopuszczalnej do 36 t. 

Samemu

Przed rokiem opisywaliśmy na łamach 

„Truck & Vana” podobny pojazd o odmien-

nym nieco wyposażeniu (nr 11/2016). Tam-

Ponad granicami
Do jazdy na długich trasach nie zawsze niezbędny jest 
40-tonowy zestaw z naczepą. W niektórych typach przewozów 
z powodzeniem można stosować lżejsze pojazdy, nie tracąc 
nic z użyteczności i wygody. 

Iveco Eurocargo 160E32P

Dmc (t) ..................................................................16
Masa własna (t) ...................................................8,3
Rozstaw osi (mm) .............................................5670
Typ silnika ........................................... Tector 7 E32
Liczba i układ cylindrów ....................................... R6
Pojemność (dm3) .................................................6,7
Maks. moc (KM/kW/obr/min) ..............320/235/2500
Maks. mom. obr. (Nm/obr/min) ......1100/1250÷1900
Skrzynia biegów .....12-biegowa, zautomatyzowana 
   ..................................... Eurotronic 12AS1210
Przełożenie przekładni głównej ......................3,73:1
Przeglądy ................... wymiana oleju co 80 000 km
Gwarancja ...............................1 rok na cały pojazd, 
   ...............................2 lata na układ napędowy

ten miał dwie leżanki, które umożliwiały 

wykonywanie np. ekspresowych przewozów 

z  podwójną obsadą. Ten egzemplarz jest 

przeznaczony dla jednego kierowcy. Ma 

tylko dolną leżankę, a  górną część kabiny 

wypełnia z tyłu szeroka i głęboka półka. Jej 

funkcjonalność zwiększają paski, którymi 

można przypiąć większy bagaż oraz zasłon-

ka chroniąca go przed wzrokiem ciekaw-

skich lub umożliwiająca po prostu „przy-

krycie bałaganu”. 

O ile w długiej trasie pokonywanej w du-

ecie kabina Eurocargo zmusza do kompro-

misów, zwłaszcza gdy trzeba podzielić się 

schowkami, to dla jednej osoby jest niemal 

idealna. Naturalnie nie ma co liczyć, że sto-

jąc, wygodnie wciągnie się spodnie i  swe-

ter, jak w  czołowych kabinach ciężarówek 

długodystansowych mierzących wewnątrz 

ponad 2 m wysokości od podłogi do da-

chu, ale przysiadłszy na leżance można się 

z  łatwością, szybko przebrać. W  najwyż-

szym miejscu nad tunelem silnika kabina 

Eurocargo ma wysokość 175 cm. Tunel jest 

niewysoki (9,5 cm) i  tak ukształtowany, że 

można swobodnie przechodzić w  poprzek 
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kabiny. Zwłaszcza w samochodzie, który jest 

wyposażony w  zautomatyzowaną skrzynię 

biegów i nie ma lewarka przy fotelu. 

Miejsca na większy i mniejszy bagaż jest 

dużo. Pomocne są schowki umieszczone po 

obu stronach kabiny i dostępne z zewnątrz. 

Można w nich przechować narzędzia, ręka-

wice robocze czy bańkę z płynem do spry-

skiwacza. Codzienny przegląd ciężarówki 

jest ułatwiony m.in. dzięki umieszczeniu 

bagnetu do kontroli poziomu oleju oraz 

wlewu oleju pod uchylaną pokrywą z przo-

du. Dużo informacji o bieżącej kondycji sa-

mochodu, m.in. o poziomie AdBlue dostar-

cza wyświetlacz komputera pokładowego. 

Ponieważ kabina jest nisko posadowio-

na, do wnętrza prowadzą tylko dwa stopnie. 

Zajmowanie miejsca za kierownicą jest wy-

godne, pomaga w tym szeroki uchwyt na wy-

sokości tablicy rozdzielczej. Kierownica ma 

regulację pochylenia i wysokości. Odbloko-

wuje ją solidna, duża dźwignia na kolumnie. 

Kierowca może bez trudu zgrać położenie 

kierownicy i fotela tak, aby mieć najwygod-

niej. Wskaźniki są duże i czytelne. Komputer 

pokładowy jest prosty w obsłudze. 

W  porównaniu z  typowymi ciężarówka-

mi długodystansowymi, miejsce kierowcy 

w  Eurocargo jest na małej wysokości. Po-

nieważ krawędź przedniej szyby biegnie 

nisko, widoczność jest ponadprzeciętnie 

dobra. Zakłóca ją nieco kamera systemu 

LDWS ostrzegającego przed niezamierzo-

nym zjechaniem z  pasa ruchu. Jest uloko-

wana w dużej obudowie na szczycie tablicy 

rozdzielczej. 

Szarostalowe Eurocargo (wg ofi cjalnej 

nomenklatury Iveco jest to odcień „szary 

minerał”) wyposażono również w aktywny 

tempomat ACC oraz hillholder zapobiega-

jący staczaniu się pojazdu przy ruszaniu na 

pochyłości. Ponadto ciężarówka ma kilka 

dodatków przydatnych w  długiej podróży: 

ogrzewaną przednią szybę, centralny zamek 

sterowany pilotem w kluczyku, elektrycznie 

uchylany szyberdach, lodówkę, klimatyza-

cję oraz ogrzewanie postojowe Eberspächer. 

Niedrogo

320-konny silnik z rodziny Tector 7 spra-

wia, że Eurocargo jest żwawe, nawet po 

obciążeniu ładunkiem. Zautomatyzowana, 

12-biegowa skrzynia dostarczana przez ZF 

Drobiazg, ale bardzo wygodny: 
duża dźwignia blokująca 
kierownicę po wyregulowaniu 
jej położenia. 

Tablica rozdzielcza zajmuje mało miejsca i jest 
uporządkowana. Przyciski są opisane czytelnie 
i rozmieszczone wg przewidzianej częstości używania: 
rzadziej potrzebne są dalej od kierowcy. 

zapewnia płynną zmianę przełożeń, choć 

kosztem niewielkiej zwłoki przy wrzucaniu 

biegu. Steruje się nią za pomocą trzech du-

żych przycisków wg schematu D-N-R (jaz-

da do przodu, „luz”, jazda do tyłu). Ponad-

Zabudowa Wecon wykorzystuje pełną, dopuszczaną przepisami wysokość pojazdu 4 m. 
Po dołączeniu przyczepy zestaw może być konkurencyjny wobec cięższego, naczepowego, 
szczególnie pod względem objętości ładowni. 
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nadwozia i ładunek osłaniane są przez wyj-

mowane, aluminiowe profi le. 

Ogólnie zabudowa sprawia dobre wraże-

nie, drzwi można otwierać i  zamykać, nie 

wkładając dużo wysiłku, także gdy samo-

chód stoi na nierównym podłożu. Drzwi 

zabezpieczyć można w pozycji otwartej po-

ręcznymi uchwytami. Za tylną osią po obu 

stronach znalazły się duże skrzynki zamyka-

ne na kluczyk, w  których można przecho-

wywać np. pasy do mocowania ładunku. 

W  dobie „systemowych” metod obniża-

nia kosztów działalności transportowej, przy 

użyciu układów wspomagających jazdę i tele-

matyki ułatwiającej nadzór nad przebiegiem 

transportu i organizację przewozów, nie war-

to porzucać rozwiązań prostych, a  skutecz-

nych. Iveco Eurocargo z mocnym silnikiem, 

sypialną kabiną i  zabudową kurtynową jest 

jednym z nich. „Z natury” jest ekonomiczne, 

szybkie i zwrotne i w połączeniu z przyczepą 

może być konkurencyjne w wielu sytuacjach 

wobec większych, droższych i bardziej skom-

plikowanych pojazdów. Na jego korzyść prze-

mawia również komfort jazdy i ogólna wygo-

da obsługi, a  także atrakcyjny wygląd, który 

w najnowszym modelu również „pracuje na 

wynik”. Zmodernizowana kabina jest bardziej 

aerodynamiczna niż poprzednio. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

włączające zwalniacz. Skutecznemu wy-

hamowaniu zwalniaczem sprzyja skrzynia 

biegów, która sprawnie redukuje przełoże-

nia w miarę obniżania się prędkości jazdy. 

Kombinacja resorów parabolicznych 

z przodu i czterech poduszek pneumatycz-

nych z  tyłu jest wygodna w  długiej trasie. 

Przy obu osiach występują stabilizatory. 

Wydostanie się z  grząskiej czy śliskiej pu-

łapki ułatwia blokada mechanizmu różni-

cowego włączana przyciskiem na tunelu. 

Eurocargo jest dobre na autostradę, ale na 

gorszych drogach też sobie poradzi. 

Praktycznie

Zabudowę kurtynową o zewnętrznej dłu-

gości 7,8 m wykonała fi rma Wecon. Wy-

korzystano pełną, dopuszczaną przepisami 

wysokość pojazdu 4 m. Nadwozie mieści 

19 europalet. Ma przesuwany dach, który 

można unieść ręcznie na czas załadunku 

z prawej lub z lewej strony o 300 mm. Przy 

podłodze ze sklejki z  warstwą przeciwpo-

ślizgową są chowane na płasko uchwyty do 

mocowania ładunku, stanowiące kluczowy 

element systemu Safety Lock. Ramę pod-

łogi oraz słupki narożne wykonano ze stali 

o  podwyższonej jakości, przy czym ramę 

zabezpieczono antykorozyjnie za pomocą 

ocynkowania, a  słupki metodą KTL. Boki 

to można zmieniać przełożenia ręcznie za 

pomocą dźwigni pod kierownicą. Niemniej 

oprogramowanie skrzyni jest dopracowane 

i  można na nim polegać, tym bardziej, że 

nastawione jest na niskie zużycie paliwa. 

Dodatkowo Iveco wyposażono w  funkcję 

„Eco” sprzyjającą oszczędnej eksploatacji. 

Zbiorniki paliwa mają łączną pojemność 

550 l. Zimową eksploatację ułatwiają aku-

mulatory 170 Ah i alternator 90 A. 

Wyposażenie  dobrano tak, aby ciężarów-

ka mogła jeździć daleko i  tanio. Ostatnie 

przełożenie skrzyni to nadbieg i w połącze-

niu z  „szybkim” przełożeniem mostu 3,73 

sprawia, że przy 90 km/h obroty silnika 

utrzymują się na poziomie 1665 obr/min. 

Przy prędkościach tego rzędu silnik pracu-

je spokojnie, a w kabinie jest na tyle cicho, 

że można rozmawiać, nie podnosząc gło-

su. Także przez telefon, którego sterowanie 

umieszczono na kierownicy. Pojazd łączy 

się z  telefonem i  innymi urządzeniami za 

pośrednictwem Bluetootha. Fabryczne ra-

dio umieszczono nad szybą, tuż pod tacho-

grafem cyfrowym. 

Dźwignia do ręcznej zmiany biegów 

obsługuje również zwalniacz, którym jest 

klapowy hamulec wydechowy. Do wyboru 

są 3 położenia: spoczynkowe, pośrednie, 

w którym zwalniacz uruchamiany jest przy 

naciskaniu pedału hamulca oraz „robocze” 

Zewnętrzne schowki: po obu stronach kabiny oraz pod zabudową pomieszczą wszystko, 
co przydaje się przy codziennej obsłudze oraz przy załadunku i rozładunku. 

Szeroka półka pod dachem ma pasy do zabezpieczenia bagażu i zasłonkę. Drobne rzeczy 
można porozkładać w zamykanych skrytkach nad przednią szybą. 

Unoszony i zsuwany dach oraz system 
mocowania ładunku Safety Lock znacząco 
zwiększają funkcjonalność zabudowy. 
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Silniki 2.3 l oraz 3.0 l
nawet 205 KM i 470 Nm Aplikacja DAILY BUSINESS UP

IVECO DAILY Z SILNIKIEM 3.0 L 180 KM W CENIE 150 KM

IVECO Daily z trzylitrowym silnikiem

Silnik



Lekkie samochody użytkowe mają co-

raz więcej do zrobienia i  potrzeba 

ich coraz więcej. Przybiera strumień 

towarów, które należy dostarczyć w pobli-

że miejsca zamieszkania lub wprost pod 

drzwi nabywcy. Wymagania są wysokie, 

a  sieć internetowa podpowiada „gdzie są 

najsłodsze kasztany”: przedmioty o  szcze-

gólnych walorach użytkowych czy nie-

zwykle smaczna albo zdrowa żywność. 

W  świecie wirtualnym rodzą się trendy 

w stylu ubierania się, dekorowania miesz-

kań czy gotowania, które mogą zagrażać 

tradycyjnym dostawcom produktów speł-

niających określoną funkcję. Przykładem 

narosłe ostatnio kontrowersje wokół zdo-

bywającego dużą popularność oleju koko-

sowego, zachwalanego jako prozdrowotny. 

Popyt stymulowany m.in. przez sklepy 

internetowe skłonił do reakcji wytwórców 

innych typów tłuszczów, którzy z pasją de-

precjonują walory oleju kokosowego. 

Handel przez internet sprawia, że pomię-

dzy miastami, państwami i  kontynentami 

przepływają towary „zwyczajne i  niezwy-

czajne”. W  odpowiedzi na dalece zindywi-

dualizowane ścieżki nader zróżnicowanych 

przesyłek logistyka postawiła na rozwój 

centrów przeładunkowych, które czynią 

transport bardziej wydajnym, porządkując 

i łącząc – na tyle, na ile to możliwe – poplą-

tane ścieżki mniejszych i większych ładun-

ków. W  wyniku tego rynek samochodów 

użytkowych ulega polaryzacji. Zwiększa się 

rola bardzo dużych pojazdów zaopatrują-

cych centra przeładunkowe i  kursujących 

pomiędzy nimi oraz małych aut dostaw-

czych, które zapewniają ciągłość dostaw 

na odcinku „ostatniej mili”, kończącej się 

często na wycieraczce konsumenta. Rzecz 

bowiem nie tylko w tym, aby towar był „ten 

i żaden inny”. Powinien dotrzeć do nabyw-

cy z  taką łatwością, z  jaką ów dokonał zań 

płatności, a samochód dostawczy jest w tym 

bardzo przydatny. 

Nie bez znaczenia dla rynku lekkich sa-

mochodów użytkowych ma rozwój usług 

związany z  życiem codziennym oraz coraz 

częstszymi podróżami służbowymi i wyjaz-

dami turystycznymi. Do wielu zadań po-

szukuje się pojazdów stosunkowo lekkich, 

wykazujących się niskim zużyciem paliwa, 

które dzięki swoim cechom konstrukcyj-

nym mogą zastąpić samochody większe, 

w tym ciężarówki. 

Ssanie

Według danych ACEA (fr. Association 

des Constructeurs Europeens d’Automo-

biles – Stowarzyszenie Europejskich Pro-

ducentów Samochodów) w  2016 r. zareje-

Zadzwonią lub zapukają?
Rynek samochodów dostawczych jest wielce obiecujący. Przybywa chętnych, 
aby na nim zaistnieć, a okrzepli gracze podejmują śmiałe eksperymenty z myślą 
o bliżej niesprecyzowanej przyszłości. 

Iveco Daily 4×4 ma bardzo dobre własności w terenie, ale wielu nabywców 
potrzebuje prostszych samochodów, które poradzą sobie np. zimą na śliskiej 
nawierzchni. Dlatego w ofercie aut dostawczych pojawiają się wersje 4×4 
z nieskomplikowanym układem napędowym działającym automatycznie. 

Fuso eCanter reklamowany jest jako „pierwsza seryjna elektrycz-
na ciężarówka świata”. Ma masę całkowitą 7,5 t przy ładowności 
około 3,5 t. Do pierwszych użytkowników należą nowojorskie 
organizacje non-profit oraz amerykański oddział UPS. 

Renault, które szczodrze udziela innym swojej linii produkcyjnej, skorzystało z pomocy 
Nissana, aby stworzyć własnego pikapa. Zainteresowanie producentów tym typem samochodów 
wiąże się z rosnącym popytem w Azji i Afryce. 
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strowano w Europie (kraje Unii oraz EFTA) 

blisko 2 mln nowych, lekkich pojazdów 

użytkowych o  dopuszczalnej masie całko-

witej do 3,5 t, co oznacza wzrost w stosunku 

do 2015 o 11,9%. Do końca sierpnia 2017 r. 

liczba rejestracji wyniosła ponad 1,33 mln 

i  była większa niż w  analogicznym okresie 

2016 r. o 4,3%. 

Podobna sytuacja występuje w  Polsce. 

Wprawdzie wg danych PZPM (Polski Zwią-

zek Przemysłu Motoryzacyjnego) do końca 

sierpnia 2017 zarejestrowano u nas 39 119 

nowych samochodów dostawczych o  dmc 

do 3,5 t, czyli o 1,3% mniej niż w  tym sa-

mym okresie przed rokiem, ale na nadro-

bienie strat i wypracowanie „górki” zostaje 

cała jesień, która na ogół owocuje dobrymi 

wynikami sprzedaży samochodów wszelkiej 

maści. Wcześniej, w  całym 2016 r. zareje-

strowano w Polsce 59 812 aut dostawczych, 

czyli o  12,3% więcej niż w  2015. Znaleźli-

śmy się wśród krajów, które w statystykach 

wykazały wzrost dwucyfrowy, a takich była 

większość. Przy czym w  skali europejskiej 

był to kolejny rok wzrostu po bardzo uda-

nym 2015, gdy zarejestrowano o 11,6% wię-

cej nowych samochodów dostawczych niż 

w 2014. 

Prognozy przewidują, że wzrost utrzy-

ma się co najmniej do 2020 r., o ile sytuacja 

ekonomiczna naszego kontynentu pozosta-

nie stabilna. Producenci chcą na tym sko-

rzystać, stąd wysyp aliansów i  jednakowe 

samochody sprzedawane pod coraz to no-

wymi markami, takie jak Mercedes Citan, 

klon Renault Kangoo czy najnowsza Toyota 

Proace, odpowiednik Citroëna Jumpy i Peu-

geot Experta. Łączenie sił pozwala wyzyskać 

efekt skali i szybko uzupełnić ofertę o „bra-

kujący” model, który pozwoli skorzystać 

z hossy. 

Oferta rynkowa rozbudowuje się 

i  uszczelnia. W  związku z  tym, że pod-

stawowy segment samochodów o  masie 

całkowitej około 3÷3,5 t z  upływem czasu 

i debiutem nowych modeli istotnie się „roz-

rósł” pod względem ładowności, wymiarów 

ładowni i wymiarów zewnętrznych, pojawi-

ły się nowe, mniejsze modele o parametrach 

wycofanych wcześniej aut. Ilustracją tego 

procesu jest NV200, który uzupełnił ofertę 

Nissana w kategorii mniejszych dostawcza-

ków, a ma wymiary i możliwości transpor-

towe zbliżone do Nysy 522, będącej w latach 

70. typowym przedstawicielem uniwersal-

nego, europejskiego samochodu dostawcze-

go, choć upowszechniały się już większe po-

jazdy spełniające analogiczną funkcję. Rola 

pioniera przypadła tu Fordowi Transitowi 

wprowadzonemu w 1965 r. 

Obecnie gama lekkich pojazdów użytko-

wych przeciętnego producenta składa się 

z  co najmniej trzech modeli: „klasy Kan-

goo” oraz wielkości Transportera i  Sprin-

tera. Do tego dochodzą niekiedy mniejsze 

furgonetki miejskie, takie jak Fiat Fiorino 

oraz duże i  ciężkie warianty największych 

StreetScooter Work XL, czyli elektryczny 
Transit uszykowany specjalnie dla 
niemieckiej poczty. Do końca 2018 r. 
ma powstać 2500 sztuk. 

Najnowszy przykład powszechnego 
w Europie „klonowania” samochodów. 
Toyota Proace jest odpowiednikiem 
Citroëna Jumpy i Peugeot Experta. 

Nawet tak mały samochód dostawczy jak Fiat Fiorino 
może być napędzany gazem ziemnym. CNG jest najłatwiej 
dostępnym paliwem alternatywnym. 
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Usilnie ekologiczne

W samochodach dostawczych, podobnie 

jak w osobowych stosuje się silniki o mniej-

szej pojemności niż w  modelach poprzed-

nich generacji. „Downsizing” jednostek 

napędowych dotyczy wszystkich, głów-

nych segmentów rynku aut dostawczych, 

a w lżejszych modelach zarysowuje się nie-

śmiały powrót do jednostek benzynowych. 

Hołubione kilka lat temu diesle starzeją 

się i kompromitują wysokimi kosztami na-

praw, szczególnie bolesnymi dla drobnych 

przedsiębiorców. Oczywiście od silników 

wysokoprężnych nie ma odwrotu, ale nie-

którzy użytkownicy mogą preferować silni-

ki benzynowe. Szczególnie, że zmniejszanie 

pojemności skokowej i jednoczesne windo-

wanie osiągów silników wysokoprężnych 

źle wróży ich trwałości i  niskiemu zuży-

ciu paliwa, a  niedrogie naprawy odchodzą 

w przeszłość w tym samym tempie, w jakim 

pojawiają się tego typu nowinki. Kto zatem 

zamierza długo eksploatować swój samo-

chód, musi dobrze się zastanowić. Decyzja 

o zakupie coraz bardzie przypomina wybór 

„mniejszego zła”. 

Spośród paliw alternatywnych tylko gaz 

ziemny ma większe znaczenie. Samochody 

na CNG to specjalność Fiata i Iveco, ale są 

również w ofercie Opla, który „dziedziczy” 

je po Fiacie oraz Mercedesa i Volkswagena. 

Bywają też wśród Citroënów i Peugeot, ale 

nie w Polsce. 

Elektryczne Daily od lat stanowi część 

gamy Iveco. W lżejszych segmentach wystę-

puje Nissan e-NV200 oraz Renault Kangoo 

Z.E. Eksperymenty z  napędem elektrycz-

nym podjęło Fuso w Canterze oraz Renault 

Trucks – w Maxity, przy czym Fuso wpro-

wadziło eCantera do produkcji małoseryj-

nej, która rozpoczęła się w drugiej połowie 

2017 r., a jednym z pierwszych klientów jest 

amerykański oddział UPS. Pełną parą pro-

dukcja ma ruszyć w 2019. 

Ponadto napęd elektryczny, tak jak napęd 

obu osi jest adaptowany do samochodów 

dostawczych przez zewnętrzne fi rmy. Jeden 

z  ostatnich przykładów to elektryczny Ford 

Transit z  układem napędowym niemieckiej 

fi rmy StreetScooter GmbH z  Akwizgranu 

stworzony na potrzeby Grupy Deutsche Post 

DHL. Auto nosi nazwę Work XL, ma nad-

wozie o  objętości 20 m3 i  w  zależności od 

zamontowanego pakietu akumulatorów ma 

mieć zasięg od 80 do 200 km bez ładowania. 

Wspomniany Canter jest jedynym po-

jazdem o  cechach auta dostawczego, który 

modeli dostawczych, z  reguły z  tylną osią 

napędzaną i zaopatrzoną w ogumienie bliź-

niacze. Koncern Fiata dzieli ofertę i  jako 

dużego, przednionapędowego dostawczaka 

proponuje Ducato, a  jako jeszcze większe-

go, tylnonapędowego – Iveco Daily. Renault 

z partnerami, Ford i Volkswagen proponują 

w najcięższym segmencie rynku dostawcze-

go po jednym modelu, który w  zależności 

od wersji ma napędzaną przednią lub tylną, 

ewentualnie obie osie. 

Wprowadzanie do oferty modeli dostaw-

czych z napędem 4×4 jest tendencją ostat-

nich lat. Splatają się w  niej oczekiwania 

użytkowników i  możliwości producentów, 

którzy proponują relatywnie tanie, „bezob-

sługowe” sposoby przekazywania napędu 

na obie osie z wykorzystaniem np. elektro-

nicznie sterowanego sprzęgła wielopłytko-

wego typu Haldex. Równolegle do ciężkich 

zastosowań proponowane są tradycyjne 

układy napędu 4×4 ze skrzynią rozdziel-

czą, reduktorem i blokadami mechanizmów 

różnicowych. Te jednak są zwykle dostar-

czane przez wyspecjalizowane fi rmy takie 

jak austriackie Achleitner lub Oberaigner, 

które współpracują z dużymi producentami 

samochodów. Interesujący jest przypadek 

Daily, dla którego napęd Achleitnera jest 

rozwiązaniem „lekkim i przyjaznym” w po-

równaniu z seryjnym Daily 4×4 opracowa-

nym wspólnie z  włoską fi rmą SCAM (od 

lipca 2017 noszącą nazwę SCV). 

Alternatywą dla dostawczych 4×4 są pi-

kapy, których popularność także rośnie. 

Dzięki wzajemnym porozumieniom produ-

centów Mitsubishi L200 występuje jako Fiat 

Fullback, a Nissan Navara jako Renault Ala-

skan i Mercedes klasy X. W  tym wypadku 

zapotrzebowanie z  Europy ma marginalne 

znaczenie. Popyt na pikapy rośnie w Afry-

ce i Azji, a być może przynajmniej niektóre 

z nowych modeli spróbują zaistnieć w Ame-

ryce Północnej, gdzie pikapy różnej wielko-

ści stanowią główny segment rynku lekkich 

samochodów użytkowych. 

Mercedes klasy V to przykład częstej obecnie adaptacji samochodu do-
stawczego do roli reprezentacyjnej. Obszerne wnętrze, do którego łatwo wsiąść, 
nie gniotąc płaszcza, docenią goście hotelu czy oficjele zdążający na raut. 

W klasie mniejszych samochodów dostawczych przydatnych 
w centrum miasta napęd elektryczny wydaje się dobrym 
rozwiązaniem. Przykładem Nissan e-NV200. 

Hybrydowy Iveco Vision ma nowatorską ramę ze stali o wysokiej wytrzymałości i tworzyw 
sztucznych i nowatorsko rozplanowane i wyposażone wnętrze. 
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występuje w wersji z napędem hybrydowym 

– równoległym. 

Samochody dostawcze poruszają się 

w  bezpośrednim sąsiedztwie ludzkich sie-

dzib, w  tym w  rejonach zurbanizowanych 

o  dużej gęstości zaludnienia. Alternatyw-

ne, ekologiczne układy napędowe byłyby 

zatem pożądane. Jednak większość z  nich 

przyczynia się do zmniejszenia i  tak nie-

wielkiej ładowności, co nierzadko łączy się 

z  pogorszeniem innych cech użytkowych: 

modele na CNG i elektryczne mają mały za-

sięg. Dlatego ich wykorzystywanie w prak-

tyce napotyka na bariery. Należy do nich 

również wysokość inwestycji ponoszonych 

na „ekologiczne” pojazdy, niewspółmiernie 

duża w  stosunku do wydajności takich sa-

mochodów. 

Przyjedzie, podrzuci

Mimo to producenci samochodów 

z  upodobaniem sięgają po alternatywne 

układy napędowe, gdy prezentują swoje wi-

zje furgonetek jutra. Pomysły na napęd są 

z  grubsza znane, interesujące są nowator-

skie rozwiązania zwiększające funkcjonal-

ność pojazdu. Niekiedy samochód jest czę-

ścią większej idei, która odkrywczo traktuje 

stary problem „podrzuć to Waldkowi, tylko 

migiem”. 

Wśród prezentowanych ostatnimi laty 

futurystycznych samochodów dostawczych, 

których nowatorstwo wybiega ponad for-

mę karoserii i  wkracza w  sferę użyteczno-

ści wyróżniają się Iveco Vision i  Mercedes 

Vison Van. Oba zostały pokazane szerokiej 

publiczności na IAA w  Hanowerze: Iveco 

w 2014, a Mercedes w 2016 r. 

Iveco Vision ma nowatorską ramę ze stali 

o wysokiej wytrzymałości i tworzyw sztucz-

nych. Karoseria jest opływowa ze wszyst-

kich stron, nie tylko z wierzchu. Podwozie 

przykrywa gładka pokrywa, która zmniejsza 

opór aerodynamiczny. W dach wbudowano 

panele słoneczne, polepszające bilans ener-

getyczny auta, które ma napęd hybrydowy. 

W kabinie jest tylko jedno miejsce, prowa-

dzą do niego drzwi z prawej strony, z wysu-

wanym stopniem. W roli tablicy rozdzielczej 

występuje ekran, jest też podstawka na tablet. 

Szeroki ekran pod dachem wyświetla obraz 

z  kamer skierowanych na przestrzeń wokół 

pojazdu. Można też oglądać auto „z lotu pta-

ka”. Towarzyszy temu system automatyczne-

go parkowania, wykrywania pieszych oraz 

samodzielnej jazdy w  korku. Praca układu 

napędowego jest na bieżąco dopasowywana 

do ukształtowania drogi. Iveco ocenia styl 

jazdy kierowcy i  podpowiada mu. Ponadto 

przestrzega przed nasilającym się zmęcze-

niem i  monitoruje jego zdrowie. Między 

ładownią a kabiną jest przejście. Załadunek 

ułatwia wysuwana platforma. Ładownię za-

myka dwuczęściowa klapa.

Mercedesa wyposażono w  napęd elek-

tryczny. Zasięg pojazdu wynosi od 80 do 

270 km i zależy od tego, jak duży jest zestaw 

akumulatorów. Najważniejsze jednak to 

związki, jakie łączą go z  innymi ogniwami 

łańcucha dostaw. Przestrzeń ładunkowa jest 

miniaturowym magazynem i  sortownią, 

która odbiera i wydaje paczki: człowiekowi 

bądź umieszczonemu na dachu dronowi, 

który podaje je wprost pod drzwi odbiorcy. 

Jak wyjaśnia Volker Mornhinweg, dyrektor 

zarządzający Mercedes-Benz Vans: „Z mo-

delem Vision Van rozwijamy koncepcję fu-

turystycznej generacji vanów: inteligentnej, 

autonomicznej technologii łączącej wszyst-

kie procesy, od ładowania i transportu dro-

gowego, po dostarczanie produktów odbior-

com. Zasugerowane przez nas rozwiązania 

miałyby w  sposób znaczący ułatwić pracę 

dostawcom i pozwoliłyby na redukcję czasu 

dostawy, na czym skorzystaliby klienci”. 

Samochód powstał w  ramach programu 

adVANce badającego możliwości dystry-

bucji przesyłek drobnicowych i  transportu 

ludzi w  przyszłości. Częścią programu jest 

elastyczny transport miejski, który dopaso-

wuje się do chwilowych potrzeb mieszkań-

ców. Jako alternatywa dla kurierskich dro-

nów wypróbowywane są roboty jeżdżące. 

Co się lubi, to się ma

Być może już przyszłoroczna wystawa 

w  Hanowerze przyniesie autonomiczne 

auto kurierskie, które będzie obywać się 

bez kuriera, a  stwierdziwszy u  siebie nad-

mierną utratę energii, samo sobie poszuka 

najbliższej ładowarki indukcyjnej. Projek-

ty tego typu podgrzewają atmosferę wokół 

samochodów seryjnych, którym daleko do 

samodzielności. 

Auta dostawcze są długowieczne, pozo-

stają w produkcji przez wiele lat, a skoro tak, 

najnowsze premiery wskazują, że przyszłość 

należy do pojazdów mieszczących się w ra-

mach wyznaczonych dawno temu. Nowe 

modele są bardziej komfortowe, miewają 

większą ładownię, więcej systemów wspo-

magających jazdę i  bogatsze wyposażenie 

opcjonalne. Są ogólnie lepsze na skutek na-

gromadzenia drobnych zmian. I tak pewnie 

pozostanie, gdyż rynek ma apetyt wpraw-

dzie duży, ale na samochody niedrogie i nie-

zawodne. Nie lubi niespodzianek. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, K. Dziewicka, J. Dynek, 

Daimler,  Deutsche Post

Najnowszy Volkswagen Crafter zdobył europejski tytuł „Vana Ro-
ku 2017”, co może oznaczać, że nikt nie ma ochoty na rewolucję. 
Jurorzy docenili sprawdzone i dopracowane rozwiązania. 

Samochody dostawcze też mają budzić emo-
cje. Transit Connect w barwach Hot Wheelsa 
ma odpowiednik w postaci miniaturki. 

Elektryczny Mercedes Vision Van powstał w ramach programu adVANce badającego możliwości dystrybucji 
przesyłek drobnicowych i transportu ludzi w przyszłości. Ładownia to automatyczny magazyn z sortownią. 
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Pakiet Sport oprócz bogatego wyposa-

żenia, wyróżnia samochód dodatko-

wymi elementami nadwozia. Całość, 

w  połączeniu z  pasami na masce rodem 

z Forda GT, nadaje autu wyjątkowo eleganc-

kiego wyglądu z  lekkim pazurem. Turneo 

Custom robi bardzo dobre pierwsze wraże-

nie, zarówno za kierownicą, jak i na fotelach 

pasażerów. Co najważniejsze, wrażenie to 

pozostaje, mimo kilku drobnych manka-

mentów, jakie pojawiają się podczas użytko-

wania. Nie ma wszak samochodu idealnego. 

Komfort, ergonomia, wygoda

Wysoko na konsoli centralnej znajduje się 

pięciocalowy ekran z  systemem SYNC, na 

którym wyświetlane są informacje multime-

dialne, nawigacja, obraz z kamery cofania itd. 

Praktyk z pazurem
Ford Turneo Custom Sport jest produkowany od 2012 roku. 
Od czasu pierwszej wypuszczonej wersji, oprócz zmian wizualnych zmodyfikowano 
silnik z 2.2 na 2.0 oraz podniesiono moc do 170 KM w najmocniejszej wersji. 
Taką właśnie wersję samochodu mieliśmy okazję przetestować. 

Przejrzysta tablica rozdzielcza przesunięta jest w stronę kierowcy, więc nie ma 
problemu z dosięgnięciem przycisków. Po lewej stronie kierownicy uchwyt na kubek, 
a niżej uchwyt na dużą butelkę – kierowca nie umrze z pragnienia.
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Ekran wydaje się mały, jak na dzisiejsze stan-

dardy, jednak w  praktyce nie ma problemu 

z  odczytaniem wyświetlających się na nim 

informacji. Pod ekranem znajdują się przy-

ciski najważniejszych funkcji oraz klawiatura 

alfanumeryczna, dzięki której można wy-

godnie wpisać adres w nawigacji. Wszystkie 

funkcje są dostępne zza kierownicy, jak rów-

nież za pośrednictwem wygodnego sterowa-

nia głosem. Istnieje oczywiście możliwość 

połączenia telefonu z  samochodem za po-

mocą technologii Bluetooth, co pozwala na 

korzystanie z zestawu głośnomówiącego oraz 

słuchanie muzyki z telefonu. Niestety, system 

po wyjściu z  samochodu wymaga ręcznego 

podłączenia do telefonu, gdyż nie zawsze łą-

czy się automatycznie po powrocie. 

Wnętrze testowanej wersji Sport sprawia 

dobre wrażenie. Jest eleganckie i solidnie wy-

konane. Wszystkie fotele są wygodne i zapew-

niają komfort podróżowania. 

W  drugim rzędzie prze-

strzeń jest ogromna, a nagło-

śnienie i niezależne sterowa-

nie klimatyzacją sprawia, że 

pasażerowie nie będą chcieli 

wysiadać. W trzecim rzędzie 

jest nieco mniej miejsca, lecz 

nadal wystarczająco, by po-

dróżować w  komfortowych 

warunkach. Mało wygodne 

natomiast jest wsiadanie 

do trzeciego rzędu. Aby się 

tam usadowić, trzeba cał-

kiem złożyć jeden z  foteli 

drugiego rzędu. Nie jest to 

najpraktyczniejsze rozwią-

zanie, jakie można było za-

stosować. W każdym rzędzie 

na ścianach lub drzwiach są 

schowki na podręczne dro-

biazgi czy napój. Przy fotelu 

kierowcy, między dźwignią 

zmiany biegów a  kierowni-

Ford Turneo Custom Sport 

Dmc (kg) ......................................................................... 3000
Masa własna (kg) ........................................................... 2245 
Ładowność (kg) ................................................................ 665
Długość ładowni za trzecim rzędem siedzeń (mm) ........ 1032
Maksymalna szer. ładowni (mm) .................................... 1752
Wymiary bocznych drzwi (mm) szer./wys. .............. 930/1292
Wymiary tylnych drzwi (mm) szer./wys. ................ 1225/1297
Wysokość progu załadunkowego (mm) ................... 504÷558
Rozstaw osi (mm) ........................................................... 3300
Długość/szerokość/wysokość (mm) ............. 5339/1986/1927
Średnica zawracania między 
krawężnikami/ścianami (m) ..................................... 12,8/13,4
Liczba miejsc ........................................................................ 8
Silnik  ........................................................................ 2.0 TDCi
Liczba cylindrów ................................................................... 4
Pojemność (cm3) ............................................................ 1996
Moc maksymalna (KM/kW/obr/min) ................. 170/125/3400
Maks. moment obrotowy (Nm/obr/min) ......... 405/1750÷2500
Typ skrzyni/liczba biegów .....................................manualna/6
Średnie zużycie paliwa* (l/100 km) ................................... 6,5
Pojemność zbiornika paliwa (l) ........................................... 70
Gwarancja ......................................................................2 lata
Cena brutto wersji podstawowej (zł).......................... 152 311
Cena brutto wersji Sport L2  (zł) ................................ 183 799

Zgodnie z informacją producenta to miejsce na drobne rze-
czy, ale 5-calowy smartfon też się idealnie mieści, a do tego 
można bez trudu korzystać z nawigacji podczas jazdy.

Podczas międzynarodowej konferencji „Au-
tonomiczna przyszłość transportu drogowego”, 
zorganizowanej przez Instytut Transportu Sa-
mochodowego, zaprezentowano autonomiczne 
pojazdy oraz określono wstępną datę ich do-
puszczenia na polskich drogach.

Energooszczędne, elektryczne i przyjazne 
użytkownikom, takie mają być pojazdy przyszło-
ści. W najbliższych latach najważniejszym kie-
runkiem rozwoju transportu drogowego, obok 
napędów alternatywnych, będzie tworzenie 
pojazdów autonomicznych, czyli poruszających 
się bez udziału kierowcy. 

„Obecnie dostępne pojazdy z tak zwanym 
pierwszym i drugim poziomem automatyzacji 
potrafią samodzielnie zaparkować, utrzymywać 
stałą prędkość w ruchu drogowym, a te 

,
inteli-

gentniejsze
,
 nawet wspomagać kierowcę w wy-

przedzaniu innych pojazdów” – tłumaczy dr Mi-
chał Niezgoda z ITS.

Kamieniem milowym będą pojazdy trzeciego 
i czwartego poziomu, które wyręczą kierowcę 
podczas prowadzenia, przy czym nie zastąpią 
go w pełni. Wraz z nadejściem piątej ewolucji 
z pojazdów znikną: kierownica oraz pedały. 

Dynamiczny postęp technologiczny stanowi 
poważne wyzwanie zarówno dla samych kon-
struktorów, jak i instytucji odpowiedzialnych 
za infrastrukturę drogową oraz sferę prawną, 
umożliwiającą dopuszczenie do ruchu „inteli-
gentnych” pojazdów. 

„Konferencja stała się także platformą wymia-
ny najnowszych informacji pomiędzy przedsta-
wicielami administracji rządowej i publicznej, 
branży motoryzacyjnej, świata biznesu oraz 
nauki” – podkreśla prof. nzw. dr hab. inż. Marcin 
Ślęzak, dyrektor ITS.

Pokonując istniejące bariery, w tym prawne 
związane np. z Konwencją wiedeńską o ruchu 
drogowym czy krajowym prawem o ruchu dro-
gowym, można oczekiwać urynkowienia samo-
chodów autonomicznych 4. generacji w 2025 
roku, przy czym ich udział w skali globu nie 
przekroczy 1%, ale już dekadę później osiągnie 
wartość kilkudziesięciu milionów sztuk. ▐

Autonomiczne
już za kilka lat

* wg danych producenta

cą, znajduje się uniwersalny uchwyt na tele-

fon lub schowek na małe przedmioty. Przed 

fotelem pasażera, w typowym miejscu, Ford 

umieścił większy zamykany schowek, ale 

brakuje w nim lampki, która w nocy znacz-

nie ułatwiłaby poszukiwanie w  nim rzeczy. 

Nad kierownicą znajduje się mały schowek 

kryjący gniazdo USB, aux oraz 12 V. Pokry-

wa schowka ma specjalny rowek pozwala-

jący na wyprowadzenie kabla na zewnątrz. 

Dzięki temu można bez problemu podłączyć 

kamerkę, telefon lub odtwarzacz muzyki, nie 

ciągnąc kabli po całym samochodzie. Bardzo 

praktyczne rozwiązanie. 

W  testowanym egzemplarzu drugie 

gniazdo 12 V znajdowało się na konsoli cen-

tralnej po stronie pasażera, a pod dźwignią 

hamulca ręcznego umieszczono gniazdo 

230 V. Tym samym wszyscy użytkownicy 

samochodu mają zapewniony bezproble-

mowy dostęp do prądu, który podczas po-

dróży może okazać się niezbędny.

Do miasta i na wycieczki

Jazda samochodem nie sprawia zbytnich 

problemów. Obsługa jest intuicyjna i  po 

chwili wiemy wszystko, czego potrzebujemy, 

by ruszyć w długą trasę. Biegi nie są ani za 

krótkie, ani za długie, dokładnie w sam raz! 

Nie musimy wachlować skrzynią w mieście 

czy martwić się wysokimi obrotami na au-

tostradzie. A nawet tym, że zabraknie nam 

mocy podczas ruszania w  pełni załadowa-

nym samochodem. Skrzynia chodzi lekko, 

ale nieco „kwadratowo” na tle niemieckich 

konkurentów. Samochód jest bardzo cichy, 

a jazda nim nie męczy. System start-stop jest 

dopracowany. Działa bardzo szybko i  jest 

www.truck-van.pl

10/2017 33TruckTruckVanVan&

DOSTAWCZEDOSTAWCZETestTest



włączyć, a kiedy wyłączyć światła drogowe. 

Trochę gorzej jest na drogach ekspresowych, 

gdzie sytuacja zmienia się dynamicznie. Tu 

zdarzało się, że samochód oślepiał kogoś 

światłami. Sytuację ratuje manetka obsłu-

gująca światła, ponieważ można szybko 

zareagować na działanie systemu, włączając 

lub wyłączając „długie”. Oczywiście można 

też przełączyć się na manualne sterowanie 

światłami. Na szczęście automatyczne stero-

wanie światłami sprawuje się na ogół dobrze 

i sporadycznie popełnia błędy. 

Na uwagę zasługuję aktywny tempomat, 

który jest łatwy w obsłudze i działa bezbłęd-

nie. Nie nadarzyła się okazja do sprawdzenia 

awaryjnego hamowania, jednak szybkość 

reakcji systemu na zachowania innych kie-

rowców na drogach pozwala przypuszczać, iż 

ten test zostałby zdany bez zarzutów. Umiej-

scowienie przycisków do obsługi tempomatu 

w  dolnej lewej części kierownicy jest mało 

wygodne w  użyciu. Widocznie projektanci 

uznali to za lepsze rozwiązanie niż dokłada-

nie kolejnej manetki. Z  jednej strony, szyb-

ko można nauczyć się układu przycisków 

i ich intuicyjnej obsługi. Z drugiej zaś, takie 

położenie ogranicza możliwość sterowania 

prędkością samochodu przy użyciu samego 

tylko tempomatu. Forda dodatkowo można 

wyposażyć w asystenta niezamierzonej zmia-

ny pasa ruchu, który dyskretnie informuje 

kierowcę o przekroczeniu pasa przy pomocy 

wibracji kierownicy. System monitorowania 

koncentracji kierowcy zachęca do zatrzy-

mania się i  odpoczynku w  przypadku, gdy 

wykryje u nas zmęczenie. Podczas testu Ford 

spalił w trasie 8,3 l/100 km. 

Na 30 sposobów

Do dyspozycji mieliśmy dłuższą wer-

sję Turneo Custom, w  której nie trzeba się 

martwić o brak miejsca na bagaże. Bagażnik 

ma szerokość 1350 mm między nadkolami 

i 1750 mm w najszerszym miejscu, a długość 

w dłuższej wersji za trzecim rzędem siedzeń 

to aż 1030 mm i 660 mm w krótszej. W przy-

padku testowanego samochodu można za-

brać 8 osób i  europaletę, po złożeniu trze-

ciego rzędu siedzeń, który w  takiej sytuacji 

przylega do drugiego rzędu, otrzymujemy 

dodatkowo ok. 300 mm długości przestrze-

ni bagażowej. Jest to optymalna sytuacja, 

ponieważ do dyspozycji jest ogromna prze-

strzeń bagażowa i w gotowości 3 dodatkowe 

fotele. Gdy chcemy przewieźć długie i  wą-

skie przedmioty oraz ludzi, wystarczy wyjąć 

po jednym z  foteli z każdego z  rzędów, aby 

otrzymać przestrzeń jakiej potrzebujemy. 

Według danych producenta możemy 

skonfi gurować przestrzeń osobowo-bagażo-

wą na 30 różnych sposobów, co jest niewąt-

pliwą zaletą tego samochodu. Można oczy-

wiście wyjąć fotele, aby uzyskać przestrzeń 

bagażową wynoszącą 6,8 m3 w długiej wersji 

oraz 6 m3 w  krótszej. Wprawdzie nie wy-

pełnimy tej przestrzeni tak jak w  Fordzie 

Transicie Custom z blaszaną przegrodą, ale 

wynik i tak jest dobry. Producent nie zapo-

mniał o mocowaniach na całej podłodze do 

unieruchamiania dużych ładunków. 

W ogólnym rozrachunku Turneo Custom 

to dobry wybór dla osób przewożących lu-

dzi, a  od czasu do czasu również większy 

ładunek. Ford może być idealnym rozwią-

zaniem dla wystawców jadących z towarem 

i personelem lub klubów sportowych, gdzie 

samochód musi spełniać wiele zadań. 

Mankamentami dającymi się we znaki 

w czasie testu był troszkę sztywno chodzący 

drążek zmiany biegów i  wysoki próg przy 

wejściu do przestrzeni pasażerskiej. Poza 

tym podczas jazdy doskwiera brak mocy 

poniżej 1700 obrotów, który wprost prze-

kłada się na spalanie, ponieważ kręcimy 

silnik troszkę wyżej, aby jechać płynnie. 

Mimo tych niedoskonałości samochód robi 

świetne wrażenie podczas jazdy, prowadzi 

się dobrze i  jest komfortowy. Wyposażenie 

w testowanej wersji Sport spełnia wszystkie 

oczekiwania i zaspokaja potrzeby kierowcy 

oraz pasażerów. ▐

Damian Dziewicki
Fot. M. Kij

niewyczuwalny dla kierowcy. Można nawet 

na chwilę wysiąść z  samochodu podczas 

działania systemu, który nie protestuje. 

W  mieście Ford sprawdza się równie 

dobrze, jak w  trasie. Nie za duże gabaryty, 

czujniki parkowania oraz kamera cofania 

ułatwiają precyzyjne manewry. Poza tym 

spore podwójne lusterka, duża tylna szyba 

i dobra widoczność zza kierownicy pozwa-

lają na sprawne poruszanie się po zatłoczo-

nym mieście. Testowy Ford był wyposażony 

dodatkowo w radar wykrywający niebezpie-

czeństwo przy prędkościach 40÷80 km/h, 

który w razie braku reakcji kierowcy ma za 

zadanie wyhamować pojazd. W  miejskim 

teście w godzinach szczytu, gdy samochód 

jechał powoli i stał w korkach, spalanie wg 

danych komputera wyniosło 10,3 l/100 km. 

Poza szczytem – 9 l/100 km. 

W  trasie Turneo świetnie się sprawdza! 

Prowadzi się gładko, a precyzyjna regulacja 

fotela kierowcy powoduje, że każdy znajdzie 

wygodną pozycję za kierownicą. Ford ma 

komfortowe, ale nie za miękkie zawieszenie, 

dzięki czemu sprawnie można pokonywać 

nawet ostre zakręty. W testowanym modelu 

producent zastosował światła automatycz-

nie sterowane, które idealnie sprawdzają się 

na drogach jednopasmowych poza miastem, 

gdzie system precyzyjnie rozpoznaje, kiedy 

Opcjonalne gniazdko 
230 V niezbędne do pracy 
w podróży.

Pokrętła regulacji nawiewu w części pasażerskiej 
umieszczone są na suficie, dzięki czemu mamy pewność, 
że młodsi pasażerowie nie będą się nimi bawić.

Szybkie powiększenie przestrzeni bagażowej przez złożenie tylnych 
siedzeń. Czerwone tasiemki służą do składania oparć i stawiania foteli 
w pionie po złożeniu, wajcha na środku pozwala wypiąć fotele 
z szyn, jeśli potrzebujemy jeszcze więcej miejsca. Na progu bagażnika 
widoczne są też oczka do mocowania ładunku. 

Bezkorkowy wlew 
paliwa zabezpie-
czony typowo przez 
zamknięte drzwi 
kierowcy. 
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Kontrast jest większy niż wynikałoby 

z  samych tylko znaczków na prze-

dzie i  skojarzeń służących im za 

podkładkę. Polityka producentów, a  po 

trosze i  przypadek sprawiły, że mamy do 

czynienia ze zderzeniem dwóch odmien-

nych koncepcji mikrobusu. Fiat ma przed-

ni napęd i ręczną skrzynię biegów, zaś ten 

akurat Mercedes tylny i „automat”. Talento 

osiąga moc o blisko 20 KM niższą niż Vito, 

ale jest o  477 kg lżejsze. Na 1 KM Fiata 

przypada 12,74 kg masy własnej, a  Mer-

cedesa – 14,26 kg. Zważywszy, że Fiat jest 

dłuższy o  prawie 26 cm można z  emfazą 

stwierdzić, że oto stoją przed nami chart 

i buldog. 

Talento na zdjęciach jest w wersji długiej 

z  niskim dachem (L2H1), Vito w  „środko-

wej” – zwanej przez producenta „długą”. Naj-

dłuższa (tzw. extra długa) ma rozstaw osi 343 

cm i długość całkowitą 537 cm, na czym zy-

skuje przede wszystkim wielkość bagażnika. 

Równolatki

Vito jest produkowane w obecnej posta-

ci od 2014 r. Fiat Talento wszedł do oferty 

w  połowie 2016 r., ale jest „klonem” naj-

nowszego Renault Trafi ca, produkowanego 

od 2014. Wszystkie należą do tego samego 

pokolenia średniej wielkości samochodów 

dostawczych, które doświadczyły „downsi-

zingu” silników i mają listę opcji wydłużoną 

o  ostatnie zdobycze informatyki. Stylizacja 

ma dużą wyrazistość i dobrze „komunikuje” 

cechy konstrukcyjne konkurentów. Merce-

des wydaje się nieco przysadzisty, Fiat jest 

smukły, „targany emocjami”. 

Dzięki dłuższemu rozstawowi osi Ta-

lento jest być może nieco bardziej stabilne 

i komfortowe. Na pewno natomiast większy 

rozstaw osi i  dłuższe nadwozie przejawiają 

się we wspomnianej objętości bagażnika. 

W obu samochodach z tyłu znajdowała się 

unoszona klapa. O  dziwo tylnonapędowy 

Mercedes miał niższy próg załadunku, tyl-

ko o 1 cm, ale jednak – wynosił 54 cm, gdy 

w Fiacie 55 cm. 

Wykończenie wnętrza podpowiada dla-

czego mniejszy samochód jest cięższy. Fo-

tele Mercedesa mają szerokie, rozbudowa-

ne podstawy, a  część miejsc wyposażono 

w podłokietniki. Fiat ma siedzenia bardziej 

fi ligranowe, podparte lekkimi stelażami. 

W  obu samochodach tylne fotele można 

wyjmować podobnym nakładem sił i środ-

ków, a wygoda jazdy na nich jest zbliżona. 

Talent i witalność?
Spotkanie Fiata z Mercedesem zawsze ma napięty charakter. 
Nie inaczej jest tym razem. 

W Fiacie pozorny chaos, w Mercedesie pozory porządku. Obsługa mechanizmów sterowania jest typowa w Talento, w Vito wymaga 
przyzwyczajenia, głównie z powodu małej i specyficznie działającej dźwigienki do sterowania „automatem”. 
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  Fiat Talento Kombi  Mercedes Vito
  1,6 EcoJet L2H1 116 CDI Tourer długi
Dmc (kg) 2975 3050
Masa własna (kg) 1848 2325
Liczba miejsc 8 8
Objętość bagażnika (dm3) 1800 do 990*
Rozstaw osi (mm) 3498 3200
Długość/szerokość/wysokość (mm) 5399/1956/1971 5140/1928/1890
Średnica zawracania (m) 13,2 11,8
Silnik EcoJet 145 KM OM651 DE22LA
Liczba cylindrów 4 4
Pojemność (cm3) 1598 2143
Moc maksymalna (KM/kW/obr/min) 145/107/3500 163/120/3800
Maks. moment obrotowy (Nm/obr/min) 340/1750 380/1400-2400
Typ skrzyni/liczba biegów ręczna/6 automatyczna/7
Napędzana oś przednia tylna
Prędkość maksymalna (km/h)** 177 bd
Czas rozpędzania 0-100 km/h** (s) 11,1 bd
Średnie zużycie paliwa** (l/100 km) 5,9 6,5
Cena netto wersji standardowej (zł) 89 950 94 661

*do 1700 wersja najdłuższa z rozstawem osi 3430 mm o długości 5370 mm
**według danych producenta

Bezpretensjonalna estetyka dominuje 

w całym wnętrzu Fiata. Tablica rozdzielcza 

poskładana z kilku „odrębnych” elementów 

ma sporo pomysłowych schowków. Miejsce 

na telefon jest niezbyt wygodne, ale przynaj-

mniej można ustawić aparat tak, aby ekran 

był widoczny. Wygodniejszy uchwyt jest na 

liście opcji. Rozkładana podstawka pod ku-

bek jest odpowiednia na podwójne espresso. 

Duża americano to kraniec jej możliwości. 

Inaczej w  Mercedesie. Telefon jest pod 

ręką, z  łatwością można go podładować, 

ale aby z niego skorzystać, trzeba po prostu 

go wyjąć z przeznaczonej dlań skrytki. Au-

tomatyczna skrzynia sprawiła, że miejsce, 

gdzie zwykle jest drążek zmiany biegów, 

wykorzystano na dużą, stabilną podstawkę 

na dwa kubki i wafelek. 

Poziom wykończenia i  jakość materia-

łów w obu samochodach są porównywalne. 

W  Mercedesie nie jest lepiej niż w  Fiacie, 

a w Fiacie nie gorzej niż w Mercedesie. 

Zaskakująco i zwyczajnie

Cokolwiek mylące – przynajmniej na po-

czątku – jest rozmieszczenie mechanizmów 

sterowania w  Vito. Chodzi o  dźwigienki 

pod kierownicą. Ta z prawej obsługuje „au-

tomat”, bynajmniej nie intuicyjnie, a w spo-

sób, o  który można by podejrzewać auto 

francuskie. Z  lewej jest „wycieraczkowo-

-kierunkowskazowa”, a niżej, mała i niewy-

godna do obsługi tempomatu. Gdy ktoś ma 

ochotę, może zmieniać przełożenia ręcznie, 

łopatkami pod kierownicą. O ile rozpędza-

nie staje się dzięki temu bardziej przyjemne, 

to próby spowalniania przy użyciu redukcji 

biegów są skazane na niepowodzenie. Nie 

z tym silnikiem takie zabawy. 

Fiat jest bardziej zwyczajny, ot – wskaku-

jesz i jedziesz. W nim również redukcja bie-

gu nie wywołuje silnego „ciągu wstecznego”. 

Talento prowadzi się bardziej miękko, Vito 

jest „sztywniejsze w dotyku”. 

Zawieszenie obu samochodów działa na-

tomiast w zbliżony sposób. Zapewnia duży 

komfort jazdy na różnych typach dróg, 

a Talento skorzystało na modyfi kacjach po-

czynionych przez Francuzów i  zachowuje 

się stabilnie i przewidywalnie również przy 

wysokiej prędkości. Mniejsze niż kiedyś 

w  Trafi cach jest prawdopodobieństwo wy-

stąpienie choroby lokomocyjnej. Na zakrę-

tach Fiat nie pochyla się nadmiernie, choć 

Mercedes nadal lepiej „trzyma się w ryzach”, 

Talento jest bardziej kanciaste, Vito obłe, ale na wielkość bagażnika ma wpływ przede wszystkim długość pojazdu. Tu mamy najdłuższego Fiata 
i „środkowego” Mercedesa, wynik więc jest oczywisty. Niemniej nawet najdłuższe Vito Tourer oferuje nieco mniej miejsca na walizy niż Talento. 

Tylne fotele Fiata są równie wygodne jak w Mercedesie, 
choć w Vito niektóre siedzenia miały podłokietniki. 
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przynajmniej w  subiektywnym odczuciu 

kierowcy. 

W  przeciętnych warunkach różnice po-

między przednim i  tylnym napędem nie 

dają o sobie znać. Doświadczenie wskazuje, 

że tylnonapędowa furgonetka bez ładun-

ku może mieć kłopot z ruszaniem zimą na 

śliskiej nawierzchni, zwłaszcza na lekko 

nawet nachylonej drodze. Niedociążona oś 

napędowa może o sobie przypomnieć rów-

nież w mikrobusie. Przednionapędowy Fiat 

będzie zapewne rzadziej wprawiał kierowcę 

w  zakłopotanie na podłożu o  słabej przy-

czepności. 

Mercedes ma w wyposażeniu standardo-

wym system Adaptive ESP (system stabili-

zacji toru jazdy, który obejmuje: ABS, ASR, 

EBV – korektor siły hamowania między 

osiami, BAS – wspomaganie nagłego hamo-

wania). Fiat jest podobnie wyekwipowany, 

ma ABS z EBD (elektroniczny rozdział siły 

hamowania) i HBA (wspomaganie nagłego 

hamowania), ESC (system stabilizacji toru 

jazdy) z Traction+ przekazującym moment 

obrotowy do koła, które ma najlepszą przy-

czepność. 

Kamera cofania w  Mercedesie pokazuje 

obraz na głównym, dużym ekranie systemu 

multimedialnego, w Fiacie na wewnętrznym 

lusterku wstecznym – obraz jest mniejszy, 

ale wyraźny. Miejsce przekazywania widoku 

z  kamery ma daleko idące konsekwencje: 

w  Talento kamera kosztuje 1440 zł netto, 

w Mercedesie zaś 1828 zł, ale jest dostępna 

wyłącznie z  urządzeniem multimedialnym 

Audio 15, za które trzeba dopłacić następne 

2054 zł netto. 

Klimatyzacja automatyczna Th ermotro-

nic kosztuje w Vito 7685 zł, w Fiacie 5000 

zł (5500 zł manualna z nawiewami nad tyl-

nymi rzędami siedzeń dla wersji Base i 3000 

zł dla SX). 

Równiej

Kultura pracy diesla jest w obu samocho-

dach wysoka, choć żaden nie lubi wysokich 

obrotów, a w Mercedesie z racji automatycz-

nej skrzyni silnik częściej do nich sięga. Tyl-

ko łagodne traktowanie gazu zapewnia ciszę. 

W trasie liczącej 1400 km, biegnącej w prze-

ważającej mierze po autostradach Vito zeszło 

ze spalaniem do 7,2 l/100 km przy średniej 

prędkości 84 km/h. Tyle wskazał komputer 

pokładowy i  należy uznać, że to wynik co 

najmniej dobry, szczególnie w  zestawieniu 

z klasycznym „automatem” z przekładnią hy-

drokinetyczną. Jazda odbywała się z prędko-

ścią dochodzącą do 120 km/h. 

Fiat poza miastem spalił 5,9 l/100km, 

w mieście 7,1 l/100 km. Jazda autostradowa 

z prędkością dochodzącą do 130÷140 km/h 

zakończyła się wynikiem 9 l/100 km. Włą-

czenie trybu „eco” było odczuwalne przede 

wszystkim w  spadku osiągów. Samochód 

słabiej reagował na wciskanie pedału gazu, 

co miało zapewne skłaniać do spokojniej-

szej jazdy. 

Mercedes Vito Tourer, szczególnie w wer-

sji „długiej”, czyli „średniej” doskonale 

nadaje się do roli hotelowej taksówki. Ele-

ganckie przyciemniane z  tyłu szyby z  ko-

loryzowanego na czarno szkła zapewniają 

pełną dyskrecję i pomagają utrzymać niską 

temperaturę w upały, choć kosztują co naj-

mniej 1322 zł netto w zależności od warian-

tu wyposażenia, do którego się je zamawia. 

Fiat oferuje przyciemniane szyby z  tyłu 

za 300 zł netto. W  długiej wersji L2 jest 

odpowiednim samochodem do szybkich 

przewozów na dłuższych trasach. Duży ba-

gażnik pomieści bez trudu rzeczy jadących. 

Oba samochody są wygodne, wykończenie 

jest dobre i  praktyczne. Trudno porównać 

ilość materiałów wygłuszających, ale za 

komfort jazdy Fiatem odpowiada w  dużej 

mierze sztywne nadwozie, które przynaj-

mniej jako nowe budzi podziw nieczułością 

na poszturchiwania wertepów. 

Talento z pewnością lepiej wypada w po-

równaniu z Vito niż kiedykolwiek wypadało 

Scudo. Poprzedni, średni model dostawcze-

go Fiata wymykał się klasyfi kacji narzuco-

nej przez gamę modelową producentów 

niemieckich. Teraz konkurencja jest bar-

dziej wyrównana. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, J. Dynek

Plusy i minusy

 Fiat Talento Kombi 1,6 EcoJet L2H1

Intuicyjna obsługa
Duży bagażnik
Sztywne, ciche nadwozie

Niewygodne miejsce na telefon
Wyraźny spadek osiągów w trybie „eco”
Duża średnica zawracania 

Mercedes Vito 116 CDI Tourer długi

Wygodne miejsce kierowcy
Praktyczne wyposażenie bagażnika
Oszczędny układ napędowy

Skomplikowana obsługa skrzyni biegów
Wysokie ceny opcji
Duża masa własna 

Pomysłowe i praktyczne: w Vito jest zestaw uchwytów mocowanych do szyn, na których spoczywają 
fotele. Można dopasować ich położenie do potrzeb przewożonych przedmiotów. Fiat, jak Renault 
i Opel, ma ekran kamery cofania w lusterku wstecznym. Obraz jest niewielki, ale wyraźny i znajduje 
się w miejscu, gdzie kierowca odruchowo kieruje wzrok przy cofaniu.

Bagażnik Talento jest bardziej odporny na rzeczy brudzące, w Vito ma wykończenie 
elegantsze, ale trudniejsze do posprzątania. 
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D la nieco starszych sa-

mochodów osobowych 

i  dostawczych niewypo-

sażonych fabrycznie w  moduł 

Mercedes Me producent prze-

widział rozwiązanie w  postaci 

Mercedes Me Adapter. Kostkę 

adaptera możemy podłączyć do 

gniazda OBD II i połączyć ada-

pter przy pomocy technologii 

Bluetooth z telefonem. 

Połączenie jest trwałe i  po 

sparowaniu telefonu z  adapte-

rem nie trzeba się już niczym 

przejmować. Przy każdym od-

paleniu samochodu adapter bły-

skawicznie łączy się z  naszym 

telefonem, o ile mamy go w sa-

mochodzie, i zaczyna zapisywać 

dane z  samochodu. Jeśli mamy 

włączoną lokalizację w  smart-

fonie, aplikacja zapisze czas po-

dróży i  trasę danego przejazdu 

od momentu odpalenia samo-

chodu do jego zgaszenia. Dzięki 

temu możemy wygodnie przej-

rzeć trasy pokonane samocho-

dem lub po całym dniu spraw-

dzić pracę kierowcy. 

Kierowca może kontrolować 

za pomocą aplikacji takie in-

formacje jak: poziom paliwa, 

przebieg samochodu lub po-

ziom naładowania akumulato-

ra. Mamy do dyspozycji także 

ciekawą funkcję dotyczącą po-

stoju naszego auta. Za pomocą 

danych z GPS ze smartfona, mo-

żemy zapisać w pamięci aplikacji 

miejsce, gdzie zaparkowaliśmy 

samochód, aby później łatwo go 

odnaleźć. Dodatkowo aplikacja 

wyświetli czas postoju oraz przy-

pomni o kończącym się opłaco-

Wszystko w smartfonie
Niedawno w nowych modelach osobowych Mercedesów pojawiło się oprogramowanie 
Mercedes Me. Umożliwia ono zdalną kontrolę nad samochodem oraz podgląd informacji 
diagnostycznych przy pomocy strony internetowej lub aplikacji w telefonie.

Ekran główny aplikacji 
z podstawowymi informacjami 
o samochodzie.

Ekran postoju samochodu 
z informacjami o miejscu i cza-
sie trwania parkowania.

Ekran przejechanych 
tras z podziałem na okresy.

Menu główne 
aplikacji.

Możemy wybrać preferowanego 

dilera lub serwis albo znaleźć 

najbliższy punkt, który udzieli 

nam pomocy. Ponadto aplika-

cja sama zapyta o  najbliższy 

wolny termin w  serwisie, a  na 

podstawie zebranych danych 

określi optymalny czas prze-

glądu. Można dodatkowo usta-

wić przypomnienie dotyczące 

zmiany opon lub badania tech-

nicznego.

Adapter możemy dokupić do 

dostawczych Mecedesów. Do-

stępny jest dla Sprinterów 906 

produkowanych od 2006 r., Vito 

447 – od 2014 r. Viano i Vito 639 

– od listopada 2010 oraz V klasy 

447 wyprodukowanej w  latach 

2014 do września 2016.

W Mercedesach klasy V wy-

produkowanych po wrześniu 

2016 oraz w  nadchodzącym 

nowym Mercedesie Sprinte-

rze pełny system Mercedes Me 

będzie zainstalowany fabrycz-

nie. Korzystanie z  Mercedes 

Me Adapter wiąże się jedynie 

z opłatą za adapter. ▐

Damian Dziewicki
Fot. D. Dziewicki

nym czasie parkowania. Niestety 

trudności ze znalezieniem samo-

chodu sprawiają wielopoziomo-

we parkingi, na których połącz-

nie z  systemem GPS może być 

niemożliwe. System automatycz-

nie dokumentuje tankowania, co 

w  połączeniu z  rejestrowaniem 

tras ułatwia kontrolę nad samo-

chodami we fl ocie. 

Aplikacja poprzez dostęp do 

danych samochodu jest wsta-

nie pomóc w przypadku awarii. 

Adapter Mercedes Me w gnieździe OBD II Mercedesa Sprinetra.
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Jest jedynym zakładem w  koncernie 

Volkswagen AG, który wytwarza gło-

wice do silników 1,0 TSI. Co trzeci 

samochód wyprodukowany przez koncern 

ma część pochodzącą z  poznańskiej od-

lewni. W  ciągu roku dostarcza ona około 

4,5 mln sztuk różnorodnych odlewów. 

Hale produkcyjne zajmują powierzchnię 

50 tys. m2. Wśród 1200 osób pracujących na 

17 wydziałach, 900 ma zajęcie bezpośrednio 

przy produkcji. 

Arteon i A4

W  Poznaniu powstają komponenty do 

najnowocześniejszych modeli. Są to m.in. 

głowice silników do Volkswagena Golfa, 

Audi A4 i  Skody Octavii oraz obudowy 

przekładni kierowniczej do Volkswagena 

Arteona i  Tiguana. Odlewnia wytwarza 

również elementy zawieszenia do Audi. 

Główny profi l produkcji obejmuje gło-

wice do silników benzynowych i  Diesla, 

obudowy przekładni kierowniczej, pokry-

wy głowic cylindrów, wsporniki zawiesze-

nia przedniej osi oraz obudowy sprzęgła 

i skrzyni biegów. 

W  tym roku zakład zdobył prestiżowe 

zlecenie na produkcję obudowy przekładni 

dla modułowej platformy podłogowej MEB 

(niem. Modularer Elektrobaukasten) do sa-

mochodów elektrycznych. Volkswagen za-

mierza znacznie wzbogacić ich ofertę. 

„To dla nas bardzo ważne, że będziemy 

uczestniczyć w projekcie dotyczącym budo-

wy pojazdów elektrycznych. Staramy się też 

o kolejne zlecenia. Chodzi m.in. o głowice 

cylindrów dla nowoczesnych silników ben-

zynowych EVO Volkswagena o pojemności 

1,0 i  1,5 litra. Jeśli uda nam się zdobyć te 

zamówienia, wówczas zainwestujemy głów-

nie w park maszynowy” – mówi dr. Th omas 

Kreuzinger-Janik, dyrektor odlewni. 

Głowice silników odlewane są metodą 

grawitacyjną poprzez wlewanie płynnego 

stopu aluminium do form (kokil). Obudo-

wy przekładni kierowniczej powstają jako 

odlewy ciśnieniowe na zautomatyzowanej 

linii, wykonującej również cięcie i okrawa-

nie. 

Surowiec do produkcji odlewów zapew-

niają w  przeważającej mierze dostawcy 

z  południa Polski. Pewna jego część przy-

wożona jest w  specjalnych „termosach” 

w  stanie ciekłym, co zapewnia gotowym 

odlewom pożądane właściwości. W 2016 r. 

odlewnia zużyła do produkcji ponad 30 tys. 

Do głównych wyrobów odlewni 
należą głowice 

do silników benzynowych 
i wysokoprężnych. 

Co trzeci
Odlewnia Volkswagen Poznań obchodzi w tym roku 20-lecie. Na początku zatrudniała 
kilka osób. Obecnie ma ponad 1200 pracowników, którzy w ciągu jednego dnia produkują 
264 tony odlewów. 

www.truck-van.pl
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ton aluminium. Każdego dnia przez bramy 

zakładu  przewijają się 32 zestawy z naczepą, 

które przywożą surowiec i zabierają gotowe 

wyroby. Odlewy z Poznania wysyłane są na 

cały świat, m.in. do fabryk w  Niemczech, 

Czechach, Chinach, Indiach, RPA i Argen-

tynie. 

Dla siebie, dla innych

Odlewnia jest częścią spółki Volkswagen 

Poznań, która produkuje Caddy i  Trans-

portery w  różnych wariantach, a  od roku 

również Craft ery w nowym, wybudowanym 

od podstaw zakładzie w  Białężycach koło 

Wrześni. Do VW Poznań należy również 

Zakład Zabudów Specjalnych w Swarzędzu, 

który wykonuje nietypowe zabudowy na 

podwoziach dostawczych Volkswagenów. 

„20 lat historii Odlewni Poznań pokazuje, 

jak w  krótkim czasie mała, kilkuosobowa 

fi rma przeobraziła się w  jedną z  najwięk-

szych odlewni aluminium w  Europie oraz 

jednego z największych dostawców obudów 

przekładni kierowniczych” – wspomina 

Jens Ocksen, prezes zarządu Volkswagen 

Poznań. 

Odlewnia znajduje się na części terenu 

należącego wcześniej do zakładów Ce-

gielskiego w  poznańskiej dzielnicy Wilda. 

Ma dobre połączenie z  autostradą A2, co 

ułatwia dostarczanie surowców i  wysyła-

nie gotowych wyrobów. Niemniej Wilda, 

będąca niegdyś dzielnicą peryferyjną, jest 

obecnie gęsto zabudowana i  sąsiedztwo 

dużego zakładu może być uciążliwe. Od 

2010 roku odlewnia uczestniczy w  kon-

cernowym programie Th ink Blue Factory. 

Jego założeniem jest zmniejszenie zużycia 

energii, wody, ograniczenie wytwarzania 

odpadów o  25% na każdą wyprodukowa-

ną część oraz redukcja lotnych związków 

organicznych. Wdrożenie nowej, nie-

organicznej technologii produkcji rdzeni 

piaskowych zmniejszyło emisję lotnych 

związków organicznych o ponad 40%. Pod 

koniec 2016 r. tą metodą było produkowa-

ne ponad 95% rdzeni. 

Pracownicy odlewni uczestniczyli 

w  licznych programach na rzecz środo-

wiska naturalnego, np. Akcji Zarybiania 

Warty prowadzonej wspólnie z  Fundacją 

Ratuj Ryby, Wildecką Inicjatywą Lokal-

ną Wildzianie oraz Radą Osiedla Wilda. 

Punktem kulminacyjnym przedsięwzięcia 

było wprowadzenie do rzeki blisko milio-

na ryb różnych gatunków, co miało przy-

wrócić stan równowagi biologicznej po 

katastrofi e ekologicznej, która przetrzebiła 

faunę Warty. 

Odlewnia zaangażowała się wraz ze Sto-

warzyszeniem Wildzianie w zagospodaro-

wanie terenu wokół ulicznych drzew, aby 

zdrowo rosły i zdobiły dzielnicę. W stycz-

niu 2017 roku uruchomiono projekt wy-

korzystania ciepła odpadowego z  procesu 

produkcji sprężonego powietrza. Odlewnia 

potrzebuje go dużo, a wytwarzanie sprężo-

nego powietrza jest bardzo energochłonne. 

Ponadto 80% energii elektrycznej pobie-

ranej przez sprężarki jest zamieniane na 

energię cieplną i  oddawane pod postacią 

podgrzanej wody, którą trzeba schłodzić. 

W ramach projektu „produkowane ubocz-

nie” ciepło wykorzystuje się do podgrzewa-

nia wody w  miejskiej sieci ciepłowniczej. 

Zbudowano m.in. dwa węzły ciepłownicze 

oraz blisko 2 km rurociągów o  objętości 

kilkunastu metrów sześciennych. Zmoder-

nizowano system wytwarzania sprężonego 

powietrza. Ciepło odzyskane z  procesów 

sprężania ogrzewa 32 budynki w  sąsiedz-

twie odlewni na terenie Wildy oraz Dębca, 

w tym szpital HCP. 

Korzysta na tym również odlewnia. 

Oszczędza 17  000 m3 wody w  skali roku, 

czyli tyle, ile zużywa 80 czteroosobowych 

rodzin. W wymiarze fi nansowym oszczęd-

ności dochodzą do 150 000 euro rocznie. 

Odlewnia Volkswagen Poznań jest trze-

cią co do wielkości odlewnią w  koncernie 

Volkswagen AG i  jedną z  największych 

w  Europie. Od chwili powołania odlewni 

do życia w 1997 r. zainwestowano w nią po-

nad 370 mln euro. Zakład jest stale unowo-

cześniany. W  ciągu najbliższych pięciu lat 

wzbogaci się o kolejne inwestycje o wartości 

20 mln euro rocznie. ▐

Michał Kij
Fot. VW Poznań

Skomplikowane elementy zawieszenia powstają jako odlewy ciśnieniowe 
na zautomatyzowanej linii, która dokonuje również ich obróbki. 

Odlewy głowic produkowane są metodą grawitacyjną. Płynny surowiec 
zalewany jest do kokil. 
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Targi Inter Cars organizowane są od 

2002 roku. Od tego czasu wydarze-

nie kilkakrotnie zmieniało swoją 

lokalizację. Zmienił się też rozmiar i for-

mat ekspozycji – od kameralnej impre-

zy na terenie fi rmowego magazynu do 

wielkiego show, które szczelnie wypełnia 

teren największego sportowego obiektu 

w kraju. 

„Od prawie 20 lat jesteśmy człon-

kiem ATR. To tam dowiedziałem się 

od niemieckich kolegów, że organizują 

Hausmesse. Zrozumiałem, że są to po 

prostu domowe targi, na które zaprasza 

się klientów i  dostawców. W  czasie ich 

trwania dostawcy mogli poznać swoich 

bezpośrednich klientów. Pierwsze targi 

odbyły się w  magazynie i  były to na-

prawdę targi domowe. Dostawcy mieli 

swoje stoiska wielkości 3×4 m, 4 krze-

sła i to był cały standard. Dziś niektórzy 

dostawcy mają swoje stoiska wielkości 

nawet po kilkaset metrów, z imponującą 

zabudową, innowacyjnymi urządzenia-

mi i  dodatkowymi atrakcjami. Różnica 

w  stosunku do targów niemieckich jest 

taka, że my próbujemy robić w tym cza-

sie również święto motoryzacji. W cza-

sie jego trwania są zabawy, pokazy sa-

mochodów rajdowych, tuningowych 

i  motocykli. Jest to wielkie show, połą-

czone z wieczornym bankietem” – opo-

wiada Krzysztof Oleksowicz, założyciel 

i członek zarządu Inter Cars.

Głos branży

Tegoroczna 16. edycja targów organizo-

wanych przez Inter Cars zgromadziła 230 

wystawców, rozmieszczonych na przestrze-

ni 20 000 m2. Cztery hale i namioty wypeł-

nione były stoiskami prezentującymi usługi 

i produkty wystawców. Imponujące wraże-

nie robiły też stoiska i strefy przygotowane 

przez działy i projekty Inter Cars. W Strefi e 

Rozwoju można było m.in. zwiedzić ekspo-

zycję pokazującą historyczny i  współcze-

sny warsztat, poznać najnowsze szkolenia 

e-learningowe dla pracowników i właścicie-

li serwisów czy odpocząć w strefi e VIP, która 

zachęcała do biznesowych rozmów i wymia-

ny opinii. Osobną i  rekordową pod wzglę-

dem powierzchni (bo liczącą 5,5 tys. m2)

halę zajęło wyposażenie warsztatów, gdzie 

zebrano wiodących producentów i dostaw-

ców Inter Cars. Ogromne wrażenie zrobiły 

także ekspozycje działu tuningu czy moto-

cyklowego. 

Odbywały się również różnego rodza-

ju konkursy i rywalizacje, które miały za 

zadanie sprawdzić umiejętności i  wie-

dzę uczestników. Wśród nich m.in. finał 

programu Master Mechanik i  konkurs 

wymiany opon. W  centrum konferen-

cyjnym stadionu narodowego i w Show 

Biznes, sport i zabawa
16. targi części zamiennych, narzędzi i wyposażenia warsztatów organizowane przez 
Inter Cars nie bez powodu przez wielu nazywane są świętem motoryzacji. Tegoroczna 
edycja ściągnęła na błonia PGE Narodowego dziesiątki tysięcy osób, które mogły liczyć 
na porcję solidnej wiedzy, widowiskowe konkursy, sportowe emocje i dobrą zabawę, 
która zakończyła się koncertem.  

„Roztańczony Narodowy” zgromadził tłumy.

Podczas imprezy swoją premierę 
miało Isuzu M21. 

Podczas konferencji zarząd Inter Cars przedstawił plany na najbliższą przyszłość: utrzymanie pozycji 
lidera w Polsce, dalsza ekspansja za granicą, wejście na nowe rynki i rozwój obecnych.
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Carach przystosowanych do prowadze-

nia wykładów odbywały się różne szko-

lenia.

Strefa z charakterem 

Istotnym elementem ekspozycji targów 

była strefa ciężarowa. Po raz kolejny skupi-

ła dostawców oraz klientów z rynku pojaz-

dów użytkowych, a ich bezpośredni kontakt 

wspierali specjaliści Inter Cars. Feber zapre-

zentował naczepę NW49KD, przygotowaną 

na zamówienie klienta, a Isuzu promowało 

nowy model M21 o dmc 3,5 t z innowacyj-

nym silnikiem Euro 6, nieużywającym tech-

nologii AdBlue. Uwagę przykuwała też eks-

pozycja stale rosnącego w siłę Działu Agro. 

Nie zabrakło programów wsparcia, np. VIN 

Decoder, PlanBus i  HaynesPro Workshop-

Data Truck. Na stoisku Truck Division byli 

obecni m.in. menedżerowie produktu spół-

ki z rynku ciężarowego.

Z  każdą edycją tarów strefa ciężarowa 

rośnie w  siłę. Zwiększa się liczba wystaw-

ców i  imponuje przygotowana przez nich 

ekspozycja. Goście nie tylko tłumnie od-

wiedzali strefę, ale i zatrzymywali się w niej 

na dłużej. 

„Zauważyłem, że nasza strefa ciężarowa 

robiła bardzo duże wrażenie. Znajdowała 

się w samym środku, była bardzo rozbudo-

wana – większa niż w  poprzednich latach. 

Byliśmy doskonale widoczni, prezentując 

zarówno nasz asortyment z  rynku ciężaro-

wego, jak i sieć Q-Service Truck” – podkre-

śla Damian Kostro, dyrektor sprzedaży RPU 

w Inter Cars. 

Inter Cars stale rozwija swój asortyment 

ciężarowy. Obecnie jest liderem w tym seg-

mencie w Polsce. 

Ostra jazda i zabawa do rana

Niewyobrażalna moc maszyn, po-

nadprzeciętne umiejętności kierow-

ców i  rzesza entuzjastów motoryzacji, 

spragnionych emocji i  wrażeń. Podczas 

dwóch dni do rywalizacji stanęła sama 

śmietanka motorsportu. Główną atrak-

cją była Inter Cars Gymkhana Challenge. 

Na torze można było zobaczyć naprawdę 

znane nazwiska. Wojtek Chuchała, Filip 

Nivette, Maciej Oleksowicz, Krzysztof 

Hołowczyc, Marko Palijan, Ralfs Sir-

macis to zawodnicy znani z  rajdowych 

imprez. Z  kolei przedstawicielami drift u 

byli: Marek Wartałowicz, Mateusz Fijał, 

Paweł Trela, Aleksandra Fijał, Wojciech 

Goździewicz, Jaś Borawski, Bartek Osta-

łowski, Marcin Gałat, Robert Zimnicki 

i Adrian Zatoń. 

Goście mogli podziwiać również Drift  

Show, Truck Drift , pokazy Stuntu i  FMX, 

a  także Globe of Speed – 4 wariatów za-

mkniętych w  metalowej kuli, naginało 

prawa fi zyki do granic możliwości. Poziom 

emocji i adrenaliny podczas tych dwóch dni 

był naprawdę wysoki. 

Jednym z  najbardziej wyczekiwanych 

momentów był wieczorny koncert „Roz-

tańczony PGE Narodowy”, którego Inter 

Cars był głównym sponsorem. I tak jak tar-

gi okazały się prawdziwym świętem moto-

ryzacji, tak to wydarzenie stało się prawdzi-

wym świętem muzyki rozrywkowej. 

Gwiazdą wieczoru był Alvaro Soler – ar-

tysta, który rozkochał w sobie słuchaczy ta-

kimi hitami, jak „Sofi a” czy „El Miso Sol”. 

Oprócz niego wystąpili również: grupa 

Weekend, Zenon Martyniuk z  zespołem 

Akcent oraz Boys, Mig, Aft er Party i wielu 

innych. ▐

Fot. Inter Cars

Jedną z atrakcji tegorocznego Moto Show był drift ciężarówką.

Jak zwykle – goście nie zawiedli.
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Wósmej edycji konkursu Optifuel 

Challenge, organizowanego przez 

Renault Trucks, zawodnicy mu-

sieli zmierzyć się z  teorią i  praktyką. Finał 

krajowy tym razem był bardzo zbliżony do 

europejskiego. Chodziło o  to, żeby już na 

tym etapie zawodnicy wprawiali się w zada-

niach, które będą czekały zwycięzcę podczas 

rywalizacji na poziomie europejskim.

Test teoretyczny składał się z  20 pytań 

dotyczących funkcji pojazdu związanych 

z  oszczędzaniem paliwa: zasady działania 

Optivision, „inteligentnego” wolnego koła 

Optiroll, logiki trzech „Eco-Leveli” oraz 

podstawych reguł jazdy racjonalnej. Pod-

czas części praktycznej w półfi nale zawod-

nicy musieli pokonać zestawem (ciągnik 

Renault Trucks T480 High Sleeper Cab) 

obciążonym 22 tonami ładunku 4 okrążenia 

Cierpliwość popłaca!
501 kierowców, z 388 firm zgłosiło się w tym roku do konkursu na najbardziej ekonomicznego 
kierowcę w Polsce. Spośród nich do ścisłego półfinału przeszło 11 najlepszych. Na początku 
września „dziesiątka wspaniałych” spotkała się na torze doskonalenia techniki jazdy 
w Bednarach. Walka o tytuł mistrza ekonomicznej jazdy była w tym roku bardzo wyrównana.

„Dziesięciu wspaniałych”. Można o nich śmiało powiedzieć: mistrzowie ekonomicznej jazdy. 
Pokonali ponad 500 swoich kolegów w kraju.
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(ok. 21 km) lotniska w Bednarach tak, aby 

uzyskać możliwie najniższe zużycie paliwa 

przy najwyższej średniej prędkości z posza-

nowaniem wyznaczonych ograniczeń. 

Nowość dla najlepszych

Po raz pierwszy w  konkursie zostały 

wykorzystane pojazdy z  silnikami 13-li-

trowymi. Ulepszone w  2016 r. siniki, 

m.in. z  nowym układem zasilania pali-

wem common rail są gwarancją niskie-

go spalania. Pojazdy wyposażone były 

w systemy wspomagania kierowcy m.in. 

Optiroll, OpitBrake i  Optidriver. 13-li-

trowe silniki z kabinami High Sleeper, 

tworzą idealne pojazdy do przewozów 

długodystansowych.

Zawodników podzielono na trzy gru-

py, w  których konkurowali między sobą 

w  ramach jednego pojazdu. Do fi nału 

przechodził jeden kierowca z  każdej gru-

py, który zdobył najwyższą łączną liczbę 

punktów z testu oraz jazdy (maks. 100 pkt., 

w tym 20% – test i 80% – jazda). Ta edycja 

przejdzie do historii konkursu, ponieważ 

zawodnikom udało się pobić wyniki tre-

nerów, którzy pokonywali tę trasę dzień 

wcześniej. Oczywiście na usprawiedliwie-

nie trenerów należy dodać, że wówczas 

pogoda nie sprzyjała biciu rekordu. Jednak 

to nie pierwszy raz. Taka sytuacja zdarzyła 

się również w poprzedniej edycji w 2015 r. 

Poziom wyszkolenia uczestników jest co-

raz wyższy. 

Gra warta świeczki

W tym roku do fi nału zakwalifi kowali się: 

Paweł Bucior, Mariusz Gruszczyński i  Ze-

non Korsak. Panowie walczyli o miejsce na 

podium oraz o reprezentację naszego kraju 

w  zmaganiach europejskich, które odbędą 

się w październiku w Hiszpanii. 

Żeby zniwelować błędy w  wynikach, 

które mogłyby wynikać z  różnic między 

poszczególnymi pojazdami, przejazd fi -

nałowy każdy z  zawodników odbył tym 

samym pojazdem w  kolejności wcześniej 

wylosowanej. Zawodnicy ponownie prze-

jechali cztery okrążenia, ale tym razem na 

trasie czekały na nich trzy niespodzianki: 

przejazd przez strome wzniesienie, ciasna 

szykana i rondo, które trzeba było objechać 

dookoła. Do uczestników należała decy-

zja, w jakiej kolejności będę pokonywać te 

przeszkody. Zwycięzcą zostawał kierowca, 

który wypracował idealny kompromis po-

między wysoką średnią prędkością a  ni-

skim zużyciem paliwa.

Co ciekawe w tym roku w fi nale spotka-

ło się dwóch zwycięzców konkursu Opti-

fuel. Paweł Bucior był najlepszy w polskiej 

edycji w 2014 r., natomiast Zenon Korsak 

w  2012. Rywalizacja była więc wyjątkowo 

wyrównana.

Mistrzem 8. edycji konkursu Optifuel 

Challenge w  Polsce i  naszym reprezentan-

tem w fi nale europejskim został Zenon Kor-

sak z wynikiem 25,4 l/100 km i 42,7 km/h, 

wyprzedzając Mariusza Gruszczyńskiego 

(24,9 l/100 km i 41,2 km/h) i Pawła Buciora 

(24 l/100 km i 38,9 km/h). 

Międzynarodowy fi nał odbędzie się 

już niedługo, 18 października w  Toledo 

w  Hiszpanii. Na zwycięzców czekają bar-

dzo atrakcyjne nagrody. Najlepszy kierow-

ca otrzyma voucher o wartości 6000 euro, 

a fi rma, w której jest zatrudniony – ciągnik 

T 480 Optifuel. ▐

KD
Fot. K. Dziewicka, Renault

Bracia Marcin (z lewej) i Manuel Nawroccy z firmy Autotrans Nina w tym roku po raz drugi 
wystartowali w konkursie, natomiast po raz pierwszy jeden z nich znalazł się wśród „najlepszej 
dziesiątki”. Manuel Nawrocki najlepiej ze wszystkich uczestników napisał test teoretyczny. Żaden 
z braci nie przygotowywał się specjalnie do startu. Obydwaj wzięli udział w konkursie z marszu. 
Autotrans Nina działa na rynku od 1989 r. Założył ją Grzegorz Nawrocki (senior). Firma zatrudnia 
30 kierowców. Flota w przeważającej części składa się z pojazdów marki Renault, w tym 9 sztuk 
nowej generacji. W 90% pojazdy jeżdżą do Niemiec i krajów Beneluksu. Bracia na co dzień dbają 
o to, żeby pojazdy pracowały ekonomicznie. „Swoją wiedzę przekazujemy kierowcom” – podkreśla 
Manuel Nawrocki. „Udział w takich konkursach jak ten mobilizuje właścicieli firm przewozowych 
do wdrażania zasad ekonomicznej jazdy w swoich przedsiębiorstwach i motywuje do dalszej pracy 
– dodaje Marcin Nawrocki. – W swojej firmie zachęcamy naszych kierowców do oszczędnej jazdy, 
stosując systemy motywacyjne. Większość kierowców z tego korzysta, to dobre rozwiązanie dla obu 
stron. Jednak, żeby kierowcy chcieli z tego korzystać, trzeba ich trochę do tego popychać”. 

„Jeżeli chce się jeździć ekonomicznie, nie należy się spieszyć. Ja nie muszę być pierwszy u celu. 
Najważniejsze, żebym dojechał bezpiecznie i jak najtaniej. To jest moja metoda, którą staram się 
kierować w swojej pracy. Nie trzeba jechać z prędkością 89 km/h, wystarczy 84. Trzeba mieć dużo 
cierpliwości. Gdy samochód toczy się z górki, warto mu na to pozwolić. Takie zachowanie się opłaca” 
– mówi Zenon Korsak, zwycięzca tegorocznej edycji konkursu Optifuel Challenge w Polsce.

www.truck-van.pl

10/2017 45TruckTruckVanVan&

WYDARZENIEWYDARZENIEOptifuel Challenge 2017Optifuel Challenge 2017



Na uroczystość przybyło ponad 2500 

gości z całej Europy. Przez cały dzień 

każdy mógł uczestniczyć w  specjali-

stycznych prezentacjach, zwiedzać fabrykę 

i odkrywać zalety obecnych linii produkto-

wych. 

Wieczorem goście zostali ofi cjalnie przy-

witani przez członków rady nadzorczej: An-

dreasa Schmitza (prezes zarządu i dyrektor 

generalny Schmitz Cargobull AG), Bern-

harda Schmitza i Dirka Hoff mana. Podczas 

uroczystej kolacji wszyscy poznali długą 

historię Schmitz Cargobull oraz najnowsze 

zdobycze technologiczne fi rmy. Po sporej 

dawce wiedzy, rozpoczęło się prawdziwe 

show. Zabawa trwała do północy.

Specjalnie z  okazji swojego jubileuszu 

Schmitz Cargobull wprowadził do oferty 

pojazdy edycji limitowanej: 1250 naczep 

kurtynowych S.CS, 1250 naczep chłodni 

S.KO i 375 naczep wywrotek S.KI. Oferta ta 

jest już dostępna. Wszystkie pojazdy będą 

bardzo bogato wyposażone oraz  specjalnie 

oznakowane. 

W  minionym roku obrachunkowym 

Schmitz Cargobull wyprodukował ponad 

57 tys. pojazdów, co stanowi 16-procentowy 

wzrost, umacniając swoją pozycję na rynku. 

Schmitz dostarczył również 1600 agregatów 

chłodniczych i milion osi, a z jego systemu 

telematycznego korzysta obecnie 30 tys. 

pojazdów. Obroty fi rmy po raz pierwszy 

od kryzysu w latach 2008–2009 wzrosły do 

poziomu ponad 2 mld euro. Kwota kapita-

łu zakładowego wyniosła 54%. Ten solidny 

fundament fi nansowy pozwoli zrealizować 

wszystkie zaplanowane na ten rok inwe-

stycje. Wzrosła też liczba pracowników. 

Schmitz zatrudnia obecnie 5700 osób.

Rok obrachunkowy 2016/2017 był bardzo 

dynamiczny. Ten rynkowy trend potwierdza 

większa liczba napływających do Schmitza 

zamówień i pozytywne prognozy dla wolu-

menów w Europie Środkowej i Zachodniej. 

Nowa koncepcja Smart Trailer oraz liczne 

innowacje produktowe i serwisowe pokaza-

ne podczas IAA 2016 dodatkowo rozbudzi-

ły zainteresowanie klientów. ▐

KD
Fot. Schmitz

125 lat125 lat rozwoju rozwoju

W połowie września, na terenie zakładu produkcyjnego 
Schmitz Cargobull w Altenberge odbyła się uroczysta gala 125-lecia
niemieckiego producenta naczep, przyczep i zabudów. 

2500 gości świętowało wspólnie ze Schmitz 
Cargobull 125 lat rozwoju firmy.

Historię firmy każdy mógł prześledzić, zwiedzając specjalnie na tę okazję przygotowaną wystawę.

Gospodarze wieczoru od prawej: Andreas Schmitz, 
Bernhard Schmitz, Dirk Hoffman – prezes zarządu 
EWT Truck & Trailer, Boris Billich – członek zarządu 
do spraw sprzedaży Schmitz Cargobull.
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