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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
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Eco-projekt
Jest szansa, że ekologia w transporcie wreszcie będzie się w Polsce opłacać. Niedawno wicemi-

nister finansów Wiesław Janczyk poinformował, że rząd pracuje nad wprowadzeniem zerowej 

stawki akcyzy na gaz ziemny oraz zwolnieniem z akcyzy aut elektrycznych. Wzrośnie natomiast 

kwota amortyzacji dla samochodów elektrycznych. Do kosztów prowadzonej działalności go-

spodarczej przy zakupie pojazdów elektrycznych będzie można zaliczyć w sumie do 30 tys. euro. 

(obecnie – 20 tys. euro).

Projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych ma wprowadzić nowe mechani-

zmy fiskalne, które mają wspierać rozwiązania ekologiczne w sektorze transportu.

Niższa cena gazu sprawiłaby, że paliwo to stałoby się bardziej opłacalne w porównaniu z olejem 

napędowym. To powinno się przełożyć na większą 

niż do tej pory skalę zastosowania. Szczególnie mo-

głyby na tym skorzystać miasta, gdzie zanieczyszcze-

nie powietrza jest bardzo wysokie. Gaz ziemny jest 

bardziej ekologiczny, a emisja szkodliwych substancji 

w wyniku wykorzystywania tego paliwa jest niewiel-

ka. To rozwiązanie szczególnie sprawdzi się w przy-

padku autobusów i pojazdów komunalnych oraz 

dostaw towarów do centrów miast. Pojazdy zasilane 

sprężonym gazem ziemnym mają dość ograniczony 

zasięg, ale za to ich cena jest bardziej konkurencyjna 

niż np. pojazdów zasilanych skroplonym gazem 

ziemnym lub elektrycznych. Jak podaje minister-

stwo finansów, w 2015 r. dochody państwa z tytułu 

akcyzy na gaz ziemny były niewielkie, wynosiły zaledwie 7 mln zł. Akcyza na CNG jest istotną 

barierą dla szerszego rozpowszechnienia pojazdów gazowych. Już jakiś czas temu niektóre gminy 

zdecydowały się na zakup takich autobusów, co w praktyce okazało się nieopłacalną inwestycją. 

Różnica między ceną gazu a olejem napędowym była po prostu zbyt mała, żeby zrekompenso-

wać wyższą cenę zakupu takich pojazdów.

Jak deklaruje resort finansów, zmiany w podatku akcyzowym mają zacząć obowiązywać 

od początku 2018 r. Ich celem jest poprawa jakości powietrza w dużych aglomeracjach. Niestety 

w projekcie nie uwzględniono pojazdów hybrydowych ani ogniw paliwowych. Co dziwi o tyle, 

że dzisiejsze hybrydy potrafią przejechać nawet ponad 50% dystansu tylko na silniku elektrycz-

nym, a ogniwa paliwowe po prostu produkują prąd np. przy użyciu wodoru – nie emitując przy 

tym szkodliwych substancji. Czyżby zabrakło wiedzy technicznej urzędnikom? W projekcie 

uwzględnili tylko pojazdy ładowane ze źródła zewnętrznego.

W 2015 roku w Paryżu zostały określone limity emisji dla roku 2035, których spełnienie będzie 

możliwe przy całkowitym zastąpieniu w nowych samochodach silników spalinowych, elektrycz-

nymi. Aby globalne ocieplenie nie przekroczyło 2°C, do 2050 roku pojazdy o niskiej emisji spalin 

powinny stanowić 50% wszystkich aut na całym świecie. Obecnie Unia Europejska, Chiny i USA 

realizują strategię, która zakłada, że do 2030 raptem 5% będzie miało napęd elektryczny.

Natomiast Holandia i Norwegia lobbują za zakazem sprzedaży samochodów z silnikami spalino-

wymi do 2025 roku. W Skandynawii już w 2015 roku 23% wszystkich zarejestrowanych nowych 

aut stanowiły w pełni elektryczne. ▐

Katarzyna Dziewicka
k.dziewicka@truck-van.pl
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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.



N ie tak często można publicznie zoba-

czyć stojących ramię w ramię szefów 

fi rm składających się na spółkę Volks-

wagen Truck & Bus. Wszyscy zasiadają za-

razem w  jej zarządzie. Andreas Renschler 

odpowiada za pojazdy użytkowe w  Volks-

wagen AG, Joachim Drees jest dyrektorem 

generalnym MAN SE, a Henrik Henriksson 

piastuje analogiczne stanowisko w  Sca-

nii. W  Hamburgu, w  związku ze światową 

premierą elektrycznego wariantu e-Deli-

very nowej, brazylijskiej lekkiej ciężarówki 

Volkswagen Delivery obecny był również 

Antonio Roberto Cortes, dyrektor general-

ny MAN Latin America Ltda, spółki, która 

w  2009 r. przejęła tamtejszą Volkswagen 

Caminhões e Ônibus. 

Dzień Innowacji skupił się na trzech 

obszarach: pojazdach autonomicznych, 

„czystym” napędzie oraz łączności, czyli 

zdalnej, wzajemnej wymianie informacji 

pomiędzy pojazdami, a ich użytkownikami 

i serwisem. 

Połowa pusta

Zdumiewająco mało mówiono o ochro-

nie klimatu, jak echo wracało zaś stwier-

dzenie, które pierwszy wypowiedział An-

dreas Renschler, że „silnik wysokoprężny 

nie jest trujący z założenia” i w niektórych 

wypadkach pozostaje optymalnym źró-

dłem napędu. „Dzisiejsze silniki Diesla 

Euro 6 z fi ltrem cząstek stałych i układem 

SCR są czyste (…) w  najnowszych, cięż-

kich pojazdach z  silnikami Euro 6 ścięto 

poziom emisji spalin praktycznie do zera” 

– stwierdził Renschler. Silnik wysokopręż-

ny w przewidywalnej przyszłości ma pozo-

stać głównie w ciężarówkach i autobusach 

do jazdy na długich dystansach oraz, co 

mniej oczywiste, w  lekkich samochodach 

użytkowych – jak przyznał Eckhard Scholz, 

przewodniczący rady nadzorczej Volkswa-

gen Nutzfahrzeuge, zajmującej się produk-

cją samochodów dostawczych Volkswagen 

i MAN w Europie. 

Tak zdecydowane poparcie dla przeszło 

stuletniego silnika wysokoprężnego nie 

oznacza odwrotu od elektryfi kacji trans-

portu. Będzie się ona nasilać, gdyż jak do-

dał Scholz w mieście, na odcinku „ostatniej 

mili” pojazdy elektryczne są „lokalnie zero-

emisyjne” i najbardziej pożądane. 

Rozwój łączności, którego przejawem 

jest wprowadzana właśnie przez koncern 

platforma RIO w  połączeniu z  pojazda-

mi autonomicznymi mają być lekarstwem 

na bolączki, o  których mówił Renschler: 

„obecnie wykorzystywane jest tylko 50% 

zdolności przewozowych transportu drogo-

wego”, natomiast „wypadki drogowe wciąż 

pochłaniają zbyt wiele ofi ar na europejskich 

drogach. Dziś ciężarówki uczestniczą w 7% 

wypadków, a co najsmutniejsze w 17% spo-

śród nich są ofi ary śmiertelne (…) systemy 

wspomagające jazdę i  różne formy jazdy 

autonomicznej (…), zintegrowane konwo-

je i w pełni autonomiczne pojazdy zmniej-

szą liczbę kolizji, a  wg szacunków odsetek 

wypadków z  udziałem ciężarówek spadnie 

z 7 do 2%.” 

Wszyscy do RIO

Już dziś systemem łączności jest obję-

te 650  000 pojazdów koncernu na całym 

świecie. Spółka Volkswagen Truck & Bus 

i  jej marki tworzą „własny, cyfrowy ko-

smos”. Służy podniesieniu wydajności 

transportu, optymalizacji obsługi i napraw, 

a  przy okazji jest źródłem cennych infor-

macji o rzeczywistych, nie deklarowanych 

przez użytkowników warunkach i  meto-

dach eksploatacji pojazdów użytkowych. 

Przydadzą się przy projektowaniu nowych 

modeli i usług. Najnowszym rozwiązaniem 

z  tej dziedziny jest platforma RIO. Bazuje 

na „chmurze” i  jest otwarta nie tylko dla 

wszystkich marek Volkswagena, ale innych 

podmiotów, wśród których są producenci 

naczep, ogumienia i wyposażenia specjali-

stycznego. Montowany w pojeździe moduł 

RIO jest otwarty na zabieranie i przekazy-

Elektryzujące wieści
Volkswagen Truck & Bus, którą powołano do życia 
w 2015 r. demonstruje jedność. Okazję stwarzają przyszłościowe 
rozwiązania, o których była mowa podczas Dnia Innowacji 
zorganizowanego 11 października 2017 r. w Hamburgu. 

Gazowy MAN NL313/CNG/15M napędzany 310-konnym silnikiem o pojemności 12,8 l. Zbiorniki gazu mają objętość 1712 l. W tej wersji ma 51 miejsc 
siedzących i 18 stojących. Gaz pozostaje atrakcyjną alternatywą nie tylko dla diesla, ale i rozpowszechniającego się napędu elektrycznego. 

Navistar prawdopodobnie wprowadzi elektryczną 
ciężarówkę średniej klasy z kabiną klasyczną, 
przypominającą tę na rysunku. 

www.truck-van.pl
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wanie danych z różnych, niezależnych do 

tej pory systemów. Integruje rozproszone 

dane i  czyni je przejrzystymi – zdaniem 

twórców to jest najważniejszą zaletą syste-

mu. Platforma powstała przy współudziale 

Idem, synfi oo, Evertracker oraz start-upu 

LoadFox, cyfrowej platformy wymiany 

informacji o  ładunkach, optymalizują-

cej wykorzystanie pojazdów. Moduł RIO 

skończył fazę testów i od sierpnia 2017 jest 

seryjnie montowany we wszystkich cięża-

rówkach MAN z  silnikami Euro 6 prze-

znaczonych na rynek europejski. Moduł 

może być zainstalowany również w pojaz-

dach będących już w  eksploatacji. System 

jest obecnie testowany przez 20 klientów 

w Europie. Bazowy pakiet w MAN-ach jest 

darmowy, za dodatkowe usługi trzeba pła-

cić, również montaż modułu w  pojeździe 

używanym jest płatny. 

Ze swej strony Scania proponuje od mar-

ca 2017 Scania One, nową cyfrową platfor-

mę skupiającą usługi z  zakresu telematyki. 

Przeznaczona jest dla kierowców oraz wła-

ścicieli fl ot. Daje dostęp do najnowszych 

usług, usprawniających i ułatwiających wy-

konywanie zadań transportowych. Jest do-

stępna za pomocą tabletu z  systemem An-

droid. Jednym z elementów Scania One jest 

Scania Fleet Management, kompleksowy 

system do monitorowania pojazdów i anali-

zy danych, który daje użytkownikowi pełen 

wgląd w  informacje na temat swojej fl oty 

i  kierowców. Oprogramowanie platformy 

stworzyła fi rma Ericsson. Naturalnie Scania 

One może współpracować z platformą RIO. 

Kierowca zarządzający

Zintegrowane konwoje Scanii i  MAN-a

są testowane już na drogach publicznych. 

Projektanci obu fi rm pracują nad wspól-

nym rozwiązaniem, które umożliwi two-

rzenie konwojów przez pojazdy różnych 

marek, a testy sytemu mają ruszyć w 2018 r. 

Na podstawie umowy z portem w Singapu-

rze (PSA Corporation) Scania przy udziale 

Toyoty pracuje nad wdrożeniem do testów 

zintegrowanego konwoju poruszającego 

się między terminalami. Ma składać się 

z 4 pojazdów, z których pierwszy jest auto-

nomiczny. 

Autonomiczne ciężarówki obu marek 

przechodzą próby na obszarach zamknię-

tych. Szwedzi wyrażają zresztą opinię, że 

w  pierwszym rzędzie pojazdy takie będą 

pracować w  kopalniach odkrywkowych, 

portach i  innych miejscach, gdzie warunki 

ruchu i jego natężenie są z grubsza stabilne. 

Scania wysyła w najbliższym czasie pierwszy 

autonomiczny pojazd kopalniany do klienta. 

„Lecz choć może poruszać się samodziel-

nie, nie znaczy to koniecznie, że miejsce 

kierowcy zostanie puste” – zaznacza Henrik 

Henriksson. Ciekawa uwaga, zważywszy, że 

podobnie wyraził się Anders Nielsen, który 

koordynuje rozwój i badania w ramach spół-

ki Volkswagen Truck & Bus jako dyrektor 

techniczny. Od dawna mówi się, że kierowcy 

nie znikną, ale ich praca ulegnie przemodelo-

waniu i przyjmą rolę „lotnych pracowników 

biurowych”, trzymających pieczę nad prawi-

dłowym przebiegiem zadań. 

„Jesteśmy prawie pewni, że autopiloty 

będą pracować w  ciężarówkach i  autoka-

rach najpóźniej do 2022 r.” – stwierdził 

Renschler, zastrzegając, że niezbędne są 

odpowiednie kroki ze strony władz, celem 

opracowania przepisów odnoszących się do 

pojazdów autonomicznych o różnym stop-

niu zaawansowania samodzielności. 

Składkowy napęd

Nielsen przychyla się do opinii, że silnik 

spalinowy będzie „motorem napędowym” 

transportu przyszłości, ale dodaje, że nie 

musi to koniecznie być diesel. Wtóruje mu 

Joachim Drees, obaj odwołują się do silni-

ków gazowych, których przykładem jest 

jednostka Scanii stosowana m.in. w ciągni-

kach siodłowych na LNG czy gazowe auto-

busy MAN-a. 

Najgorętszym tematem jest jednak 

elektryfi kacja. Scania testuje w  Szwecji 

Elektryczny MAN eTGM ma masę własną 10,4 t i zasięg do 200 km. Testy u klientów wkrótce się 
rozpoczną, pod koniec 2018 ma ruszyć małoseryjna produkcja w fabryce w Steyr w Austrii. 

Autonomiczna wywrotka Scanii posługuje się czujnikami, za pomocą 
których zbiera informacje o otoczeniu. Ten egzemplarz wkrótce trafi do rąk 
klienta, gdzie będzie sprawdzany w praktyce. 

Volkswagen e-Delivery osiąga moc 109 KM, a zestaw baterii litowo-jonwych (LiFePO4) 
zapewnia mu zasięg do 200 km. Przy masie całkowitej od 9 do 11 t w zależności od wersji ma 
mieć ładowność 4,5÷6,7 t. Wprowadzenie go do produkcji zaplanowano na rok 2020. 

www.truck-van.pl
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Zestaw ułatwia serwisowanie zacisków ha-
mulcowych i pozwala oszczędzić cenny czas 
podczas codziennych czynności w warsztacie. 
Elementy zestawu naprawczego są uporząd-
kowane w przejrzysty sposób i łatwo dostępne 
w każdej chwili. „Każde narzędzie ma swoje 
miejsce w skrzynce. W przypadku zagubienia lub 
utraty któregokolwiek, każdy komponent może 
zostać zamówiony oddzielnie w dziale części 
zamiennych SAF-HOLLAND” – wyjaśnia Markus 
Prößler, szef zarządzania produktem i jakością 
na rynku posprzedażowym w Europe w SAF-
-HOLLAND. Gdy skrzynka już nie jest potrzebna, 
można ją szybko zamknąć i schować. Zajmuje 
niewiele miejsca. 

Szczegółowa instrukcja załączona do zestawu 
wyjaśnia do czego służą poszczególne narzędzia 
i do którego typu osi czy hamulca są przezna-
czone. Zestaw naprawczy SAF-HOLLAND za-
lecany jest do serwisowania i napraw zacisków 
hamulcowych różnych dostawców. „Między 
innymi pracujemy obecnie nad rozszerzeniem 
naszego zestawu narzędziowego, aby włączyć 
w niego jeszcze więcej typów hamulców, co po-
zwoli zaoferować naszym klientom najlepsze, 
możliwe rozwiązanie” – mówi Markus Prößler. 
Uniwersalny zestaw narzędziowy może być jak 
dotąd stosowany bez ograniczeń do następują-
cych hamulców: SAF-HOLLAND SBS2220H0, 
SBS1918H0, SBS2220K0, Knorr SB/SN6, SB/
SN7, SK7, SM/SL7 oraz ST7, WABCO PAN-
19 1, PAN-19-2 plus, PAN-22-1 oraz HALDEX 
DBT22LT (ModulT) i DBT19LT (ModulT). ▐

Fot. SAF

Wszystkie narzędzia 
pod ręką
Nowy uniwersalny zestaw 
narzędziowy SAF-HOLLAND zawiera 
wszystkie narzędzia potrzebne do 
naprawy i serwisowania 16 różnych 
typów zacisków hamulcowych. 

zestawy długodystansowe zasilane przez 

napowietrzną sieć (jak trolejbusy). Była-

by to zwykła „ciekawostka przyrodnicza”, 

gdyby nie fakt, że w porównaniu z trady-

cyjnym, 40-tonowy zestaw elektryczny zu-

żywa o 50% mniej energii. Przy innej oka-

zji na tę zaletę autobusów elektrycznych 

zwrócili uwagę konstruktorzy Solaris Bus 

& Coach. 

Na razie nikt nie myśli o  rozwieszaniu 

drutów nad autostradami. Mocniej ugrun-

towana jest potrzeba elektryfi kacji trans-

portu miejskiego, która jest w  dodatku ła-

twiejsza do zrealizowania. 

Oprócz wspomnianego debiutanta 

z  Ameryki Południowej podczas Dnia In-

nowacji prezentowany był znany z  ubie-

głorocznej wystawy IAA w  Hanowerze 

elektryczny, dostawczy eCraft er. Koncern 

ma gotową strategię wdrażania pojazdów 

elektrycznych do produkcji. W marcu 2017 

Volkswagen Truck & Bus za 256 mln dola-

rów przejął 16,6% akcji amerykańskiej spół-

ki Navistar International Corporation. Jed-

nocześnie w  jej zarządzie zasiadł Andreas 

Renschler. Celem współpracy jest „wzmoc-

nienie kompetencji, zapewnienie klientom 

szerszego dostępu do najnowocześniejszych 

technologii i  usług, wykorzystanie efektu 

skali” itd. Jednym z pierwszych, widocznych 

efektów współdziałania ma być średniej kla-

sy tonażowej elektryczna ciężarówka Navi-

stara, który jak wszystko na to wskazuje, bę-

dzie dzielił układ napędowy z brazylijskim 

Volkswagenem e-Delivery. Renschler uwa-

ża, że udział rynkowy elektrycznych cięża-

rówek dystrybucyjnych sięgnie 5% w latach 

2022–25. 

Prowadzone w trzech, nowatorskich dzia-

dzinach prace rozwojowe wymagają dużego 

nakładu sił i  środków. Navistar był „po-

trzebny” m.in., aby podzielić się kosztami. 

Volkswagen Truck & Bus zamierza wydać 

1,4 mld euro na nowe technologie obejmu-

jące układy napędowe, łączność i  pojazdy 

autonomiczne. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, Volkswagen Truck & Bus

Ciągnik z pantografem jest de facto hybrydą. Konstruktorzy Scanii badają w praktyce 
różne metody napędzania ciężkich pojazdów.

Zarówno ciągnik na LNG, jak i hybrydowe podwozie są już dostępne dla 
nabywców zainteresowanych Scaniami z alternatywnym napędem. 
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Nowy Stralis NP z silnikiem Cursor 13 o mocy 460 KM jest 
innowacyjnym i wyjątkowym pojazdem wyróżniającym Twoje usługi 
logistyczne. Nowy Stralis NP 460 potwierdza na wszystkich drogach 
troskę i szacunek Twojej firmy dla środowiska naturalnego.
To pojazd symbolizujący moc i zrównoważony rozwój biznesu.
Minimum emisji i zużycia paliwa, dla maksymalnej wydajności
i efektywności Twojej firmy.

TROSKA O ŚRODOWISKO NATURALNE I WSPARCIE DLA 
TWOJEJ DZIAŁALNOŚCI NIGDY NIE BYŁO TAK MOCNE.

NOWY

NAJLEPSZY DLA 
NASZEJ PLANETY

Zero oleju napędowego.

O 60% mniej NO
X
.

O 99% mniej cząstek stałych.

Mniej niż 71 dB w teście

Piek Quiet Truck.

NAJLEPSZY DLA KIEROWCÓW

Silnik Cursor 13 NP o mocy 460 KM.

Do 1600 km bez tankowania.

Cicha i pozbawiona wibracji

przestrzeń robocza.

Czyste i szybkie tankowanie.

NAJLEPSZE  TCO DLA 
TWOJEJ DZIAŁALNOŚCI

Najniższe zużycie paliwa 
(niższe o 10% w stosunku do diesla).

Niższa cena gazu ziemnego.

Najdłuższe okresy międzyprzeglądowe

(90 000 km).

NAJLEPSZE DLA 
TWOJEJ FLOTY

TCO
2
 Fleet Management.

Aplikacja MyBestRoute do planowania 
optymalnej trasy przejazdu.

Aplikacja MyTraining wspierająca proces 
szkolenia kierowców.



W łosi właśnie zaprezentowali nowy, 

13-litrowy, 6-cylindrowy silnik o mocy 

460 KM przy 1900 obr/min, który 

może być zasilany tylko gazem ziemnym: LNG, 

CNG lub obydwoma naraz. Wszystko zależy 

od specyfi ki transportu. Maksymalny moment 

obrotowy 2000 Nm jednostka osiąga w zakresie 

1100÷1600 obr/min. Dzięki dużej pojemności 

i mocy silnik ten może być montowany zarówno 

w pojazdach długodystansowych, jak i przezna-

czonych do ciężkiej dystrybucji. Zakres stosowa-

nia zaczyna się od ciągników typu lowdeck, przez 

pojazdy z  wymiennym nadwoziem, transport 

ADR po logistykę budowlaną – ostatnia nowość 

– Starlis X-Way NP. Sprawdzi się wszędzie tam, 

gdzie duży nacisk kładzie się na ochronę środo-

wiska.

Stralis NP 460 zasilany tylko płynnym 

gazem ziemnym, z zamontowanymi po obu 

stronach ramy zbiornikami może przeje-

chać na jednym tankowaniu dystans do 

1600 km. Z jednej strony to robi wrażenie, 

z  drugiej – pojazdy z  nowoczesnymi wy-

sokoprężnymi jednostkami pokonują dużo 

większe dystanse – ok. 5000 km. Przy zasila-

niu mieszanym CNG+LNG zasięg pojazdu 

spada do 1100 km. W  przypadku jednego 

zbiornika gazu LNG – 800 km. Analogiczny 

pojazd zasilany tylko CNG – z dwoma ze-

stawami zbiorników przejedzie do 570 km.  

9% taniej

Ale jest się nad czym zastanawiać. 

Zastosowane przez Iveco technologie 

i  usługi w  zakresie wydajności pojazdu 

zapewniają do 15% niższe zużycie paliwa 

i  do 9% niższy całkowity koszt posiada-

nia w  porównaniu z  ciężarówką z  silni-

kiem Diesla. Udało się tu uzyskać kolejne 

2 punkty procentowe w porównaniu z sil-

nikiem NP 400.

Niższe TCO to wynik mniejszego zużycia 

paliwa oraz niższej ceny gazu w  porówna-

niu do oleju napędowego (o 30÷40%). Może 

on jeszcze ulec większej poprawie poprzez 

zastosowanie usług TCO2 Live, w skład któ-

rych wchodzą raporty Smart Reports, kon-

sultacje paliwowe oraz szkolenia w Akade-

mii Jazdy Iveco).

TCO2 Smart Reports są to cotygodniowe 

zestawienia zawierające informacje o  zu-

życiu paliwa, ocenie stylu jazdy kierowcy 

i  emisji CO2. TCO2 Konsultacje paliwo-

we to usługa monitorowania kluczowych 

wskaźników efektywności pojazdów klienta 

przez lokalnego konsultanta paliwowego. 

Celem konsultacji paliwowych jest opraco-

wanie indywidualnego planu zwiększania 

oszczędności paliwa. Nieodłącznym ele-

mentem ograniczenia zużycia paliwa jest 

właściwy styl prowadzenia samochodu, o co 

dba Akademia Jazdy Iveco oferująca szkole-

nia indywidualnie dostosowane do potrzeb 

klienta.

Na wyjątkowo niskie TCO mają też 

wpływ długie jak na pojazd gazowy okresy 

międzyobsługowe. Brak skomplikowanych 

systemów oczyszczania spalin, w  tym fi l-

trów cząstek stałych i  katalizatora SCR, 

dodatkowo przyczynia się do utrzymania 

niskich kosztów eksploatacji tego pojazdu.

Nowy gazowy silnik w porównaniu z nor-

mą Euro 6 pozwala zredukować o 99% emi-

sję cząstek stałych i  o  60% NOx oraz 10% 

CO2, a  w  przypadku zasilania biometanem 

– o 95%. Zastosowanie biometanu ma tę do-

datkową zaletę, że zmniejsza zależność od pa-

liw kopalnych, ponieważ paliwo to może po-

wstawać z odpadów rolnych i komunalnych, 

ścieków lub odpadów przemysłu spożywcze-

go. Można go wytwarzać lokalnie, znacznie 

ograniczając transport energii i  związaną 

z nim emisję CO2. Ponadto podczas produkcji 

powstają produkty uboczne, takie jak bio-CO2 

wykorzystywane w  agregatach chłodniczych 

i  bionawozach. Pozostaje jednak pytanie, ile 

CO2 wyemitujemy, produkując biometan. 

Dzięki niskiemu poziomowi hałasu – po-

niżej 71 dB, nowy Stralis NP 460 może pra-

 Czysta  Czysta 
mocmoc

Iveco nie poddaje się Iveco nie poddaje się 
w kwestii pojazdów zasilanych w kwestii pojazdów zasilanych 
gazem. A nawet idzie gazem. A nawet idzie 
o krok dalej i zapewnia, o krok dalej i zapewnia, 
że nie tylko można, ale warto że nie tylko można, ale warto 
zainwestować w gazowy zainwestować w gazowy 
pojazd długodystansowy. pojazd długodystansowy. 

W Cursorze NP 460 zastosowano układ
zasilania z wielopunktowym wtryskiem, 
który dawkuje paliwo odpowiednio 
dla każdego cylindra, dzięki temu silnik 
jest bardziej wydajny i ma niższe 
zapotrzebowanie na gaz.
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cować również tam, gdzie cisza ma wysoki 

priorytet.

Wraz z  nowym silnikiem Stralis NP zy-

skał więcej mocy i wydajności, co może za-

pewnić operatorom transportu prawdziwą 

przewagę konkurencyjną. Zaspokaja rów-

nież rosnące zapotrzebowanie na „ekolo-

giczną logistykę”.

Dwa patenty

Nowy silnik Iveco Cursor 13 NP zo-

stał specjalnie opracowany dla transportu 

długodystansowego. Najmocniejszy na 

rynku „gazowiec” zapewnia osiągi, które 

sprawdzą się w najbardziej wymagających 

warunkach. Ulepszony proces spalania 

13-litrowej jednostki zwiększa efektyw-

ność na długich trasach. Jest to m.in. za-

sługą układu zasilania z  wielopunktowym 

wtryskiem, kształtu komory spalania oraz 

turbosprężarki, które zapewniają wysoką 

moc i moment obrotowy. Okresy między-

przeglądowe zostały wydłużone do 90 000 

km (w NP 400 co 75 000 km).

Silnik działa w 100% na gazie. Układ wy-

dechowy składa się ze zwartego i  lekkiego 

trójdrożnego katalizatora, który nie wymaga 

regeneracji ani AdBlue. Dodatkowa zaleta 

to niski poziom hałasu i  wibracji, ponie-

waż spalanie stechiometryczne przebiega 

przy stopniu sprężania 12:1 (znacznie niż-

szym w stosunku do 17:1 w  silniku Diesla), 

a  zatem silnik pracuje zdecydowanie ciszej. 

Gdyby komuś było mało, hałas można jesz-

cze zmniejszyć, wciskając specjalny przycisk 

na tablicy rozdzielczej – wówczas silnik nie 

przekracza 1500 obr/min. 

Dwa rozwiązania zastosowane w  Cur-

sorze 13 NP zostały zgłoszone do ochrony 

patentowej: pierwsze to kontrola spalania 

stukowego, która umożliwia zwiększenie 

osiągów przy odporności na wahania skła-

du gazu – chroni silnik oraz trójdrożny 

katalizator przed skutkami zapłonu deto-

nacyjnego. Drugie to system sterowania 

przepływem powietrza, który przygotowuje 

mieszankę stechiometryczną w  synchroni-

zacji ze zmianą biegów. Zapewnia to stały 

moment obrotowy podczas automatycznej 

zmiany biegów, co zwiększa osiągi i  skraca 

czas zmiany biegów. 

Najnowszej generacji zautomatyzowana 

skrzynia biegów Hi-Tronix ma sprawność 

na poziomie 99,7%. Jest wyjątkowo trwała 

i  ma dużą rozpiętość przełożeń 16,7 oraz 

bardzo dobry stosunek przenoszonego mo-

mentu obrotowego do masy własnej. Skra-

ca czas zmiany biegu o 10% w porównaniu 

z poprzednim modelem i oferuje dodatko-

we funkcje, takie jak: rozkołysanie, cztery 

biegi wsteczne i  możliwość montażu no-

wych przystawek odbioru mocy. W standar-

dzie Hi-Tronix ma zintegrowany retarder 

hydrauliczny i funkcję hill-holdera. Hi-Cru-

ise – przewidujący tempomat, dostosowuje 

pracę układu napędowego do ukształtowa-

nia terenu, poprawiając  ekonomikę jazdy.

Oprócz wyjątkowej efektywności paliwo-

wej silnika, Stralis NP 460 oferuje inne roz-

wiązania oszczędzające paliwo, takie jak oce-

na stylu jazdy DSE – monitoruje i poprawia 

zachowanie kierowcy, ogranicznik prędkości 

i momentu obrotowego ECO-Swich. Korzy-

stający z ECOFleet mogą liczyć na najbardziej 

wydajną strategię zmiany biegów. Natomiast 

na etapie zakupu pojazdu doradcy handlowi 

Iveco doradzą w  kwestii 

optymalizacji przełoże-

nia mostu napędowego 

oraz doboru opon o  ni-

skim oporze toczenia, co 

pozytywnie wpływa na 

ekonomikę paliwową. 

Ambitne plany

Dodatkowo wygodę 

korzystania ze Stralisa 

NP 460 zapewniają trzy 

innowacyjne aplikacje 

zaprojektowane przez 

fi rmę Michelin. Ułatwiają one integrację po-

jazdu z całą fl otą oraz efektywne zarządzanie, 

a  także pomagają menedżerowi fl oty i  kie-

rowcy uzyskać najlepsze osiągi i  najniższy 

całkowity koszt posiadania. Do dyspozycji 

jest: MyBestRoute – który pomaga wybrać 

najbardziej korzystną z  punktu widzenia 

kosztów trasę (uwzględniając stacje paliw 

czy czas odpoczynków, wylicza również 

koszt transportu i  porównuje go z  innymi 

pojazdami we fl ocie – też z silnikiem Diesla), 

MyInspection – który przeprowadza kierow-

cę przez wszystkie punkty codziennej obsługi 

pojazdu – w razie nieprawidłowości można 

od razu umówić się na wizytę w  serwisie, 

oraz MyTraining – który pozwala na bieżąco 

rejestrować uwagi trenera ekonomicznej jaz-

dy – są one dostępne od razu po szkoleniu.

Stralis NP 460 oferuje szeroką gamę 

zbiorników LNG i  CNG o  różnej długo-

ści montowanych po prawej i  lewej stro-

nie pojazdu. W  standardowych ciągnikach 

zbiorniki LNG są dostępne w 3 rozmiarach. 

Umożliwia to dostosowanie pojazdu, stwa-

rzając przestrzeń na ramie od 500 do 2000 

mm. W  tym miejscu można zamontować 

np. sprężarkę do silosów lub zostawić je pu-

ste, gdy liczy się niska masa pojazdu.

Iveco już ponad 20 lat zajmuje się pojaz-

dami zasilanymi gazem. Do tej pory fi rma 

sprzedała ponad 30 000 silników gazowych. 

Ma w  tej dziedzinie spore doświadczenie. 

Dzisiaj po Europie jeździ 22 000 pojazdów 

na gaz ziemny, a  ich liczba ciągle rośnie. 

Stu europejskich przewoźników zamówi-

ło już Stralisa NP 400, wśród nich są takie 

fi rmy jak: Transports Jacky Perrenot Group, 

Pe.Tra, Meyer Logistik, Grupo HAM i  Jost 

Group. W sumie do fi rmy wpłynęło 160 za-

mówień na ten pojazd.

Do końca 2018 roku Iveco chce sprzedać 

600 pojazdów zasilanych LNG. Do dzisiaj za-

mówiono ponad 250 egzemplarzy. Żeby plan 

Iveco mógł się ziścić, potrzebna jest rozbu-

dowana sieć stacji oferujących LNG. W 2011 

roku zaczęły powstawać pierwsze obiekty. Do 

dzisiaj w całej Europie jest ich ponad 150. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka, Iveco

W ubiegłym roku rozpoczęliśmy długo-
terminową rewolucję w zakresie gazu 
ziemnego z wykorzystaniem modelu 
Stralis NP 400 KM. Korzystając z suk-
cesu tego przełomowego pojazdu, 
wprowadzamy zupełnie nową gamę 
pojazdów na gaz ziemny, które trafiają 
w centralny punkt rynku długodystan-
sowego. Nowy Stralis NP 460 zapew-
nia wydajność we wszystkich segmen-

tach transportu dalekiego z możliwością osiągnięcia niemal 
zerowej emisji w przypadku biometanu: czysta moc!

Pierre Lahutte, prezes marki Iveco

Starlis może też wjeżdżać 
tam, gdzie cisza ma wysoki 
priorytet. Po wciśnięciu 
odpowiedniego klawisza, 
system pilnuje, żeby silnik nie 
przekraczał 1500 obr/min. 

Stralis NP 460 z dwoma 
butlami na LNG 
o pojemności 540 l
każda na jednym 
tankowaniu może 
przejechać do 1600 km. 

Jedna z opcji. Na 3-osiowym podwoziu 
Stralisa NP 460 do przewozu nadwozi 
wymiennych zamontowano 4 zbiorniki 
na CNG: dwa 115-litrowe i dwa 
148-litrowe. W tym wypadku zasięg 
pojazdu dochodzi do 650 km.
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„T est 1000 punktów” jest organizo-

 wany przez niemieckie wydawnic-

 two ETM Verlag we współpracy 

z  redakcjami z  kilku innych krajów Europy. 

Scania S500 pokonała w  nim Volvo FH500 

Globetrotter XL, Mercedesa Actrosa 1848 Gi-

gaSpace i DAF-a XF510 Super SpaceCab – ko-

lejność wskazuje pozycję uzyskaną przez dany 

model po zakończeniu próby. Jak widać test 

był elitarny i  zgromadził jedne z  najwygod-

niejszych ciężarówek na rynku z  wysokimi 

kabinami i silnikami „klasy 500 KM”. Scania 

zawsze celowała w  nabywców, którzy z  róż-

nych powodów chcą mieć wyjątkowy pojazd, 

bardzo dobrze wyposażony i  mocny. Jest to 

więc niejako jej „terytorium”. 

Teraz jednak wstępuje na nie z niepokojącą 

nowością: 500-konny silnik to nie prestiżowa, 

widlasta „ósemka”, ale praktyczna, rzędowa 

„szóstka”, wyjątkowo groźna dla konkurentów. 

Gładko, w skupieniu

Mieliśmy okazję przekonać się o  zale-

tach tej jednostki napędowej w  modelu 

R500 (patrz: Truck & Van 4/2017). W tamtym 

ciągniku była jednak niska rama i skrzynia bie-

gów GRSO925R, w S500 rama znajdowała się 

na normalnej wysokości i zastosowano skrzyn-

kę GRS905R. Oba pojazdy miały to samo prze-

łożenie mostu: 2,59. 

500-konny silnik 6-cylindrowy jest odmianą 

znanej jednostki DC13. Utylizacja spalin odby-

wa się głównie w układzie wydechowym, a słu-

ży do tego przede wszystkim fi ltr cząstek stałych 

i SCR. W samym silniku zadbano o umiarko-

waną ilość szkodliwych substancji, polepszając 

warunki spalania i eliminując EGR. W tej gene-

racji silników zmieniono nieco kształt komory 

spalania, wprowadzono nowe wtryskiwacze 

i podwyższono temperaturę pracy, co „rozrze-

dza” olej i  redukuje tarcie wewnętrzne, także 

przy niewielkim obciążeniu jednostki napędo-

wej. Skutkiem jest spadek spalania. 

Silnik 6-cylindrowy DC13 jest lżejszy niż 

V8 Scanii i wyróżnia się wysoką kulturą pra-

cy, charakterystyczną dla rzędowych „szóstek”. 

Choć wariant 500-konny jest najmocniej-

szy w  rodzinie, której początkiem jest wersja 

370 KM, nie sprawia wrażenia wysilonego. 

Maksymalny moment obrotowy jest dostępny 

już przy 1000 obr/min, co skrzętnie wykorzy-

stuje zautomatyzowana skrzynia Scania Opti-

cruise i wcześnie zmienia bieg. W ekonomicz-

nej jeździe pomaga również Eco-roll, a  także 

zintegrowany ze skrzynią retarder R4100D 

z „wolnym kołem”, które odłącza go od układu 

Scania S500 A4×2NB Euro 6

Dmc (t) ............................................................................... 19
Masa własna (t) ................................................................ 7,6
Rozstaw osi (mm) ..........................................................3750
Typ silnika ......................................................DC13 155 500
Liczba i układ cylindrów .................................................... R6
Pojemność (dm3) ............................................................12,8
Maks. moc (KM/kW/obr/min) ...........................500/368/1900
Maks. moment obr. (Nm/obr/min) ...............2550/1000÷1300
Skrzynia biegów ..................... zautomatyzowana GRS905R 
  .............................................................12+2 z Opticruise
Przełożenie przekładni głównej ...................................2,59:1
Przeglądy ...................................Maksymalnie co 90 tys. km
Gwarancja ..................................................................... 1 rok

Wielka Wielka wygranawygrana

Scania S500 zwyciężyła 
w jednym z najtrudniejszych, europejskich 

testów porównawczych. W bezpośrednim kontakcie 
pokazuje dlaczego. 
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napędowego, gdy nie jest używany. Tak rodzi 

się kolejna drobna oszczędność, których suma 

kumuluje się i sprawia, że Scania należy do naj-

oszczędniejszych ciężarówek na rynku. 

Elektrohydraulicznie sterowane sprzęgło 

skraca czas zmiany biegu, zatem rozpędzanie 

odbywa się płynnie, a chwilowe osiągi silnika 

są lepiej wykorzystywane. 

Potwierdza się również opinia organizato-

rów „Testu 1000 punktów” o  stabilności po-

jazdu i precyzji układu kierowniczego. Boczny 

wiatr nie wywołuje nerwowości zestawu, po-

wietrzne zawieszenie obu osi z 4 poduszkami 

z tyłu zapewnia komfort i „wyrównuje nierów-

ności”, które występowały na remontowanym 

odcinku drogi, który „szczęśliwie” przytrafi ł się 

na trasie naszego testu i pozwolił Scanii udo-

wodnić zalety układu jezdnego. 

W jeździe, w tym w manewrowaniu poma-

ga okienko w  tylnym słupku z  prawej strony. 

Wystarczy je odsłonić. Wówczas również wraz 

z przezroczystym (ale zasłanianym) szyberda-

chem przyjemnie doświetla kabinę. 

Dla jednego, na długo

Kabina serii S jest nowością, która pojawiła 

się wraz z nową generacją ciężarówek Scania. 

Ma płaską podłogę, do której dostęp okupiony 

jest koniecznością pokonania 4 stopni – pią-

ty to podłoga. Wewnętrzna wysokość wynosi 

w najwyższym miejscu kabiny 207 cm. Są na 

rynku wyższe kabiny, ale żadna nie ma tak 

szerokiej leżanki, jak ta z rozkładanym matera-

cem montowana w opcji przez Scanię. Testowa 

„eska” miała jednak umocowany na stałe mate-

rac o szerokości 800 mm. 

Przesunięcie miejsca kierowcy w lewe naroże 

kabiny polepsza widoczność i poczucie kontroli 

nad pojazdem. Przydaje się również w chwili re-

laksu. Po kabinie można wygodnie się poruszać 

i przejść do „strefy relaksu”. Wędrówki, a także 

wsiadanie i  wysiadanie ułatwia kierownica ze 

spłaszczonym od strony kierowcy wieńcem. 

W  ciężarówkach długodystansowych trud-

no mówić wyłącznie o ergonomii jazdy, rów-

nie istotna jest ergonomia wypoczynku. Scania 

poczyniła postępy w  obu dziedzinach. Orga-

nizacja i  wygląd miejsca kierowcy są bardzo 

dobre, a  dzięki bardziej prostopadłościennej 

formie nowych kabin, zyskała na subiektyw-

nym wrażeniu przestronności oraz obiektyw-

nym rozmiarze schowków. W nowej generacji 

są większe, a  seria S jest pod tym względem 

szczególnie hojnie obdarzona. 

Testowy egzemplarz był w ogóle uprzywile-

jowany, gdyż zamiast górnej leżanki miał ze-

staw zamykanych szafek. Przeznaczony do jaz-

dy w pojedynkę dawał kierowcy dużą swobodę 

w wyborze „rzeczy do zabrania”, co nawiasem 

mówiąc, ułatwia pokonywanie ponadprzecięt-

nie długich tras. 

Przestrzeń nad drzwiami zajmują długie, 

spłaszczone półeczki. To doskonałe miejsce na 

drobiazgi i poręczny, „nieoczywisty” schowek 

na rzeczy, które nie powinny być na widoku, 

a dobrze, by były w pobliżu. 

Przestrzeń pod leżanką wypełniały dwie 

chłodziarki, wysuwane osobno. Całkiem wy-

godnie, ta bliżej kierowcy pomieści zimne na-

poje i przekąski, niekoniecznie małe. 

Ciągnik był wykończony w czerni, ze skó-

rzanymi fotelami z  wytłoczonym gryfem. 

Gumowe dywaniki przed kierowcą i  pasaże-

rem wyznaczały niejako przestrzeń roboczą. 

Środek kabiny zajmowała miła w dotyku wy-

kładzina, dostatecznie szorstka, by łatwo było 

ją czyścić. 

Rzędowa, 6-cylindrowa „pięćsetka” jest bez-

pośrednim konkurentem analogicznych, moc-

nych „rzędówek” innych producentów. W miarę, 

jak europejscy producenci rezygnowali z jedno-

stek widlastych, „szóstki” utrwaliły się jako stan-

dard, także wśród pojazdów o  wysokiej mocy. 

Scania nigdy nie narzekała na jej brak, ale czo-

łową jednostką był i jest silnik V8, za którym po-

stępuje prestiż i… wysoka cena. Mocna „szóstka” 

pozwoli Scanii podjąć skuteczniejszą rywalizację 

w górnych rejonach „złotego środka” rynku cię-

żarówek długodystansowych. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Obudowa ze skrytką pośrodku kabiny ma pod 
spodem przestrzeń na stopy. Łatwiej poruszać się 
po kabinie. Środek podłogi pokrywa wykładzina, 
gumowe dywaniki po bokach z wywiniętymi 
krawędziami wyznaczają granice strefy roboczej.  

Rozbudowany panel na drzwiach jest 
charakterystyczny dla Scanii nowej 
generacji. Po przesunięciu fotela w naroże 
było to jedno z najlepszych miejsc na 
przełączniki świateł. 

Pod leżanką mogą znaleźć się dwie chłodziarki. Zestaw schowków z tyłu kabiny 
pomaga utrzymać porządek. 

Czarne wykończenie tablicy rozdzielczej nadaje jej praktycznej elegancji. S500 ma typowe 
w Scanii systemy wspomagające jazdę, w tym Scania Driver Support. Niewidoczną, ale obecną 
opcją są dachowe kurtyny boczne, chroniące kierowcę w razie wywrócenia się zestawu. 
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Pojazdy miejskie tworzone są z  pa-

sją od zarania dziejów motoryzacji. 

Przykładem amerykańskie samo-

chody elektryczne z początków XX wieku, 

lubiane przez panie, czy praskie taksówki 

Velox z  miejscem kierowcy przesuniętym 

do przodu, co zapewniało doskonałą wi-

doczność i pozwalało zachować kompakto-

we wymiary auta. Silnik był pod przednim 

siedzeniem. Pomimo skromnych gabary-

tów (rozstaw osi 205 cm) Velox mógł prze-

wieźć nawet 6 osób w mocniejszej, 30-kon-

nej wersji. 

Zatory drogowe i brak miejsc do parko-

wania związane z  rozwojem motoryzacji 

zbiegły się w  latach 70. ubiegłego wieku 

z  dwoma kryzysami paliwowymi. Z  nową 

siłą wróciły projekty „miejskich samocho-

dów”, małych, często elektrycznych oraz 

systemów szybkiego transportu miejskiego. 

Jeszcze w „dobrych czasach”, w 1970 r. zawa-

diacko zakpił z nich Plymouth, należący do 

koncernu Chryslera, proponując serię bru-

talnych i szybkich „muscle carów” pod ha-

słem „Plymouth Rapid Transit System”. De-

kadę później nikomu nie było do śmiechu. 

Obecnie znów jesteśmy w  momencie, 

gdy obawa o  dostępne w  skali globu zaso-

by energii jest duża. Rodzi się przekonanie, 

że z  jej spodziewanym niedoborem, moż-

na całkiem skutecznie radzić sobie w  skali 

lokalnej: regionu, miasta czy wręcz domu. 

Że lokalne, przystosowane do okolicznych 

uwarunkowań systemy mogą wydajnie 

i  bezpiecznie dla środowiska naturalnego 

zapewniać energię mieszkańcom, a w ideal-

nym wariancie ich suma złoży się na rozwią-

zanie ogólnoświatowego problemu. 

Transport miejski ma do odegrania nie-

małą rolę w efektywnym i oszczędnym go-

spodarowaniu zasobami. Ma również duży 

wpływ na szeroko rozumiany dobrostan 

mieszkańców. 

W kontakcie

Spośród pojazdów miejskich najbliższe 

doskonałości są autobusy. Przełomem były 

pojazdy niskopodłogowe, które na szerszą 

skalę zaczęły rozpowszechniać się przed 

20 laty, choć ich zalety były znane znacznie 

wcześniej i wykorzystywane np. w autobu-

sach i osobowych naczepach lotniskowych. 

Nisko umieszczona, płaska podłoga kolo-

salnie ułatwia wsiadanie i wysiadanie, choć 

zajęcie miejsca na siedzeniu zwykle wymaga 

pokonania stopnia. Dołem biegną bowiem 

newralgiczne zespoły autobusu. Dziś, gdy 

niska podłoga jest już czymś zwyczajnym, 

producenci podkreślają z  dumą liczbę 

miejsc siedzących, które są z niej dostępne 

bezpośrednio, im więcej tym lepiej. 

Aranżacja wnętrza wciąż jest polem udo-

skonaleń. Wyżywają się w niej projektanci-

-wizjonerzy, przekształcający ją w  miejsce 

„znaczące” na umysłowej mapie mieszczu-

cha. Przyjazne, ułatwiające kontakt z  inny-

mi i  ze światem reprezentowanym przez 

ekrany oraz wi-fi  i złącza pozwalające pod-

ładować osobiste akcesoria elektroniczne. 

Inne miejskie pojazdy użytkowe mają 

w tym względzie sporo do nadrobienia. Po-

wracają projekty „nowoczesnej taksówki”, 

odpornej na trudy eksploatacji, bezpiecznej 

naturalne
Coraz więcej ludzi mieszka w miastach i tendencja ta 
ma utrzymać się w możliwej do przewidzenia przyszłości. 
Troska o środowisko oznacza więc już nie tyle 
nieszkodzenie faunie i florze, co sobie nawzajem. 

Zwracając uwagę na 
zagrożenie stwarzane 

przez typowe ciężarówki, 
Londyn zrobił krok, 

aby rozwiązać problem 
niekompatybilności” 
różnych uczestników 

ruchu ulicznego. 

Nowe środowiskoNowe środowisko

Mediolańska taksówka wg Volkswagena. Projekt powstał w 2010 r. Auto ma masę własną około 1,5 t. 
Zestaw baterii o pojemności 45 kWh zapewnia mu zasięg do 300 km. Miejsce na bagaż obok kierowcy 
to „stary patent” londyński, jednak wielofunkcyjny ekran, pokazujący np. trasę przejazdu i umożliwiający 
uregulowanie rachunku kartą to współczesny dodatek. 
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dla kierowcy i wygodnej dla pasażerów, tak-

że niepełnosprawnych. Taksówki londyńskie 

bynajmniej nie są ideałem, choć są go bliskie. 

Pojawiają się innowacje łączące trans-

port publiczny i  prywatny, a  wspomaga je 

systematycznie rozwijana autonomia samo-

chodów, które już dziś umieją same sobą 

kierować. Mobilne, samosterujące kapsuły 

dla kilku osób stojących lub półsiedzących, 

wyposażone w  miejsce na wózek i  zakupy 

mogą działać bardziej elastycznie niż tra-

dycyjny transport publiczny, znakomicie 

go uzupełniając. Być może przyczynią się 

do ocieplenia wzajemnych relacji w zatomi-

zowanym środowisku społecznym miasta, 

jako bardziej intymne i ułatwiające, jeśli nie 

zrozumienie, to przynajmniej dostrzeżenie 

bliźniego, którego psychologia nazywa do-

sadnie i wprost „innym”. 

Na kontakty międzyludzkie w  mie-

ście i  ich rolę w  tworzeniu bezpiecznego, 

wspierającego otoczenia zwróciła uwagę 

m.in. Jane Jacobs, autorka wydanego po 

raz pierwszy w  1961 r. bestselleru „Śmierć 

i  życie wielkich miast Ameryki”. Odniosła 

się w niej do samochodów i spowodowane-

go przez nie „szatkowania” tkanki miasta. 

Przeciwstawiła im obraz ulicy spełniającej 

zróżnicowane potrzeby mieszkańców, ła-

twej do pokonania w  poprzek, gdzie sa-

mochody są dodatkiem, nie osią spektaklu 

codzienności. 

Rozwijając ideę Jacobs, przyrównać 

można samochód do samodzielnej, poten-

cjalnie groźniej, choć niezdarnej i  nieza-

radnej istoty, która powinna funkcjonować 

w skali pieszego. Stwarza tak komfort psy-

chiczny ludziom i  pozwala na dwustronną 

komunikację między kierowcą i  innymi 

uczestnikami ruchu. Projektanci pojazdów 

rzadko świadomie zwracają uwagę na kon-

takt wzrokowy „kierowca – reszta świata”. 

Powszechne dziś, przyciemniane, mocno 

wygięte czy pochylone szyby oprawione 

w  grubaśne słupki znacznie go utrudniają. 

W  mieście jest to szczególnie dokuczliwe 

i  może stwarzać zagrożenie w  sytuacjach 

niejasnych, których usunięcie jest niemożli-

wością pomimo postępu w stosowaniu sys-

temów regulacji ruchu. 

Z  drugiej strony fi ltry zatopione w  szy-

bach ograniczają nagrzewanie wnętrza i po-

zwalają zaoszczędzić na energii wydatkowa-

nej na klimatyzację. 

Interesująca jest inicjatywa władz Lon-

dynu, które zwróciły uwagę na ciężarówki 

krążące po mieście i zagrożenia z tym zwią-

zane. Wprawdzie w  wielu dzielnicach nor-

mą są niskowejściowe śmieciarki, z  miej-

scem kierowcy ulokowanym z  grubsza na 

wysokości wzroku pieszego, ale pojazdy 

dystrybucyjne i budowlane to w większości 

typowe ciężarówki z  wysoko umieszczoną 

kabiną. Tymczasem wygoda kierowcy i bez-

pieczeństwo innych uczestników ruchu są 

najlepszym uzasadnieniem, aby miejska cię-

żarówka miała nisko zawieszoną kabinę nie-

zależnie od pracy, jaką wykonuje. To samo, 

choć w mniejszym stopniu dotyczy dużych 

samochodów dostawczych. 

Odpowiedzialna za transport jednostka 

Transport for London (TfL) zajęła się po-

prawą bezpieczeństwa ruchu ciężarówek. 

Zbadała, że przebieg ciężkich pojazdów 

towarowych, określanych przez TfL jako 

„Heavy goods vehicles” (HGV) to tylko 4% 

całkowitego przebiegu wszystkich pojaz-

Future Bus Mercedesa. Mała, wielofunkcyjna tablica rozdzielcza nie zasłania widoku za oknem i przypomina 
uwrażliwione na to projekty autobusów z przełomu lat 60. i 70. XX wieku. Przedział pasażerski ze strefą „zaciszną” 
z tyłu i „przechodnią” pośrodku oraz „drzewkami” poręczy jest namiastką parku. 

W październiku 2017 r. podczas Tokio Motor Show zadebiutowała 
elektryczna ciężarówka E-Fuso Vision One. Przy dopuszczalnej masie 
23 t ma ładowność 11 t, czyli o 2 t mniej niż wariant z silnikiem Diesla. 
Akumulatory o pojemności 300 kWh zapewniają jej zasięg do 350 km. 

Nowe przepisy nakazujące wyposażać ciężarówki w czujniki i kamery likwidujące 
martwe pola wokół pojazdu spowodowały, że w brytyjskiej stolicy na popularności 
zyskał Econic, który zapewnia dobrą widoczność również w tradycyjny sposób: 
miejsce kierowcy jest nisko, a okna olbrzymie. 
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dów jeżdżących po Londynie. Jednak biorą 

one udział w  25% wypadków z  udziałem 

pieszych i  aż 38% wypadków z  udziałem 

rowerzystów. Zagrożenie wynika głównie 

z  dużych obszarów martwego pola wokół 

pojazdów z  typową, wysoką kabiną, która 

w  ciężarówkach budowalnych, nierzadko 

dostosowanych do trudnego terenu jest po-

łożna ponadprzeciętnie wysoko. Opracowa-

no więc wymagania dotyczące wyposażenia 

zwiększającego bezpieczeństwo. Obejmuje 

ono szerokokątne lusterka oraz czujniki 

wokół pojazdu i  kamery, które ostrzegają 

o  obecności ludzi i  pojazdów w  martwym 

polu ciężarówki. Prostszym, choć kosz-

towniejszym rozwiązaniem jest ciężarówka 

z kabiną niskowejściową, taka jak Mercedes 

Econic, który w Anglii nagle zyskał na po-

pularności. 

W  mieście pojazd jest elementem prze-

strzeni, ale tworzy też własną, z  której ko-

rzystają jego użytkownicy. W  tradycyjnej 

ciężarówce jest to przestrzeń osobna, w au-

tobusie niskopodłogowym przenikająca się 

z  otoczeniem i  właśnie taka ma rację bytu 

w metropolii. Miasto to spotkanie i wymia-

na, a samochód z racji swej ruchliwości wpi-

suje się w te funkcje, choć powinien czynić 

to lepiej niż do tej pory. 

W izolacji

Tworzenie stref wyłączonych z  ruchu 

nie zawsze jest możliwe i  uzasadnione. 

Ponadto dyskryminuje duże grupy miesz-

kańców, tworząc komfort poruszania się 

wybranym. Kto jest „wybranym” zależy 

od sposobu selekcji. Wprowadzając słone 

opłaty za wjazd do centrum i parkowanie, 

Londyn zostawił furtkę tym, którzy mogą 

pozwolić sobie na ich regularne uiszczanie. 

Skutki pokazuje w  krzywym zwierciadle 

tzw. „supercar seazon”. Latem do „orzeź-

wiającego chłodu” brytyjskiej stolicy zjeż-

dżają gremialnie bogaci goście z Bliskiego 

Wschodu, przywożąc spragnione zakupów 

żony i drogie, sportowe samochody. Najła-

twiej spotkać ich w dzielnicach na obrzeżu 

ścisłego centrum: Chelsea, Kensigton czy 

Knightsbridge, gdzie jest słynny sklep Har-

rodsa. Liczne Lamborgini i Ferrari przycią-

gają rzesze fanów, którzy robią zdjęcia na 

facebooka i fi lmiki na youtuba oraz dener-

wują okolicznych mieszkańców. 

W polskim wariancie ograniczenia ruchu 

dotyczą wszystkich, „z wyłączeniem: policji, 

pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, 

służb miejskich, mieszkańców z  identyfi -

katorem” itp., itd. Naturalnie z  ograniczeń 

zwolnieni są również ich inicjatorzy, czyli 

urzędnicy. To samo dotyczy bezpłatnego 

parkowania w rejonach, gdzie jest płatne. 

Oslo wprowadziło preferencje dla użyt-

kowników aut elektrycznych, pozwalając im 

jeździć po buspasach i parkować w centrum 

za darmo. Polityka fi skalna kraju sprawiała, 

że elektryczny Nissan Leaf był nieco tańszy 

niż zwykły Volkswagen Golf (odpowied-

nio 280  000 i  300  000 koron norweskich), 

a  Tesla S kosztowała tylko 523  000 NOK 

i w latach 2013–14 wspięła się na szczyt li-

sty bestsellerów. Koszt przejechania 10 000 

km Leafem wynosił 1800 NOK, gdy Golfem 

8000. Wkrótce okazało się, że buspasy sto-

ją zakorkowane przez Tesle i  trudno zna-

leźć miejsce przy darmowych, publicznych 

ładowarkach, ale władze samorządowe 

nie powiedziały ostatniego słowa. Projekt 

całkowitego zakazu ruchu samochodów 

w centrum upadł, m.in. wskutek protestów 

właścicieli sklepów. Urzędnicy postanowili 

Zapowiedź Rinspeeda na 2018: Snap, czyli inteligentne, autonomiczne, elektryczne podwozie, 
na które można zakładać wymienne kapsuły odpowiednio do potrzeb. Kapsuły są długowieczne, 
ich żywotność ma sięgać kilkunastu lat i można używać ich stacjonarnie, jako biura lub magazynu. 
Podwozia są eksploatowane intensywnie, ale krótko i podlegają recyklingowi. Zmieniają się 
w miarę z postępem technologii napędu oraz elektroniką i oprogramowaniem. 

Premierowy egzemplarz seryjnego Iveco 
Urbanway z 2013 r. to przykład jak wiele można 
osiągnąć kolorem i oświetleniem. Funkcjonalność 
wnętrza – przynajmniej w przedniej części 
– jak w eksperymentalnym Hynovisie. 

Sedric, czyli „self-driving-car”, autonomiczny samochód miejski zaprezentowany przez Volkswagena wiosną 2017 r. w Genewie. 
Akumulatory pod podłogą i silniki w piastach kół pozwoliły stworzyć projektantom spore „pomieszczenie w biegu”. Auto jest częścią 
projektu serii pojazdów o różnych cechach, w tym towarowych, sportowych oraz na długie trasy. Jest przeznaczone nie do posiadania, 
ale współdzielenia: posiadając „kluczyk” z przyciskiem można wezwać jednego z Sedriców dostępnych w danym mieście. 
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zatem ograniczyć liczbę aut do minimum, 

a środkiem ku temu jest… stopniowa likwi-

dacja miejsc parkingowych! Ostatecznym 

celem nadal jest całkowity zakaz ruchu sa-

mochodów, także elektrycznych. Parkingi 

mają być wykorzystane do tworzenia miejsc 

postojowych dla rowerów, ławek, placów za-

baw i „inicjatyw kulturalnych”. U źródła tak 

radykalnego „podnoszenia komfortu życia 

mieszkańców” stoi chęć zmniejszenia „śla-

du węglowego” pozostawianego przez Oslo. 

W obiegu zamkniętym

Samochody trudno całkiem usunąć 

z otoczenia człowieka i większość miast nie 

stawia sprawy na ostrzu noża, jak urzędnicy 

w  stolicy Norwegii, którzy niechcący udo-

wodnili, że preferencje dla określonego typu 

samochodów to rozwiązanie chybione. Nie-

mniej pewne rodzaje napędu, w  tym elek-

tryczny, mają cechy przydatne w mieście. 

Obecnie rozkwita rynek elektrycznych 

autobusów, producenci wykazują też zwięk-

szone zainteresowanie elektrycznymi cięża-

rówkami oraz samochodami dostawczymi. 

Elektryczne osobowe zajęły niszę rynkową, 

której dalsze losy zależą nie tyle od „niewi-

dzialnej ręki rynku”, co „odgórnego stero-

wania” przez władze na szczeblu rządowym 

i samorządowym. 

Napęd elektryczny niejedno ma imię. 

Różne są typy akumulatorów i  sposoby 

uzupełniania energii. Wspólną cechą obec-

nych rozwiązań jest wysoka cena i niezado-

walająca wydajność. Baterie są „wrażliwe 

na pogodę”, im dalej od „złotego środka” 

i temperatury pokojowej, tym gorzej z zaso-

bami energii, jakiej mogą dostarczyć. Zbyt 

szybkie ładowanie i oddawanie energii tak-

że obniża wydajność, a w dłuższym okresie 

skraca żywotność. Niemniej, jako ciche i lo-

kalnie zeroemisyjne źródło napędu silnik 

elektryczny jest bezkonkurencyjny. 

Miasto stwarza dla niego dobre warun-

ki. Odległości do pokonania są niewielkie 

i  stosunkowo łatwo wznieść infrastrukturę 

do ładowania. Poważniejsze pytania rodzi 

metoda produkcji energii elektrycznej dla 

miasta oraz sposoby, w jaki zabezpieczy się 

przed skutkami przerw w  dostawie prądu 

spowodowanych np. awarią. 

Droższe, ale bardziej samodzielne są samo-

chody elektryczne z ogniwem paliwowym na 

pokładzie, np. wodorowym. Podobne zalety 

mają hybrydy, które w dodatku korzystają ze 

sprawdzonych rozwiązań i są stosunkowo ta-

nie, w porównaniu z innymi pojazdami z al-

ternatywnym źródłem napędu. 

Silnik spalinowy również może być uży-

teczny w  mieście. Pojazdy zasilane meta-

nem są cichsze niż diesle i emitują bardzo 

mało szkodliwych spalin, które z łatwością 

można utylizować, nie uciekając się do 

skomplikowanego układu EGR czy wy-

magającego uzupełniania AdBlue SCR. Są 

nieskomplikowane i należą do najtańszych 

pojazdów z  proekologicznym napędem. 

Przy założeniu, że metan będzie pozyski-

wany z fermentacji odpadów, zbliżamy się 

do miasta w pewnym zakresie samowystar-

czalnego. Co przetrawi i  wyrzuci, tym się 

napędzi. 

W przyszłości?

Pewne wydaje się jedno: nie ma uniwer-

salnych rozwiązań. Każda metropolia musi 

poddać się lokalnym uwarunkowaniom 

i  stosownie do nich rozwijać transport. 

Niskowejściowa kabina Volvo powstała głównie 
z myślą o śmieciarkach. Być może zbliża się pora, 
gdy kabiny tego typu będą częściej stosowane 
w innych pracach, co powinno obniżyć ich cenę. 

Autonomiczny, elektryczny Oasis firmy Rinspeed powstał w tym roku. W pełni funkcjonalny 
„samochód-ogród” zapewnia transport, łączność, a jeśli chcesz – przyjemność z prowadzenia, 
o ile przejdziesz szybki test sprawności i koncentracji uwagi. Charakterystyczne jest miejsce 
debiutu: największe na świecie targi elektroniki użytkowej CES w Las Vegas. 

Iveco Hynovis z 2012 r. jako poprzednik studialnego Ellisupa obrazuje rozwój 
koncepcji nowoczesnego autobusu miejskiego. We wnętrzu położono nacisk na dużą 
pojemność pasażerską i wygodę użytkowania, w tym przewożenia wózka i sprzątania. 
Atmosferę ocieplają nietypowe kolory. 

Elektryczny Iveco Ellisup z 2013 r. Wnętrze wypełniają 
dostępne z poziomu podłogi siedzenia-ławki, 
a pasażerowie jadą zwróceni twarzami do siebie. 
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Wszystko wskazuje, że stoimy u  pro-

gu przemiany, która obejmuje wszystkie 

dziedziny życia. Wywołuje ją i  napędza 

cyfryzacja. Zmienia się styl nawiązywania 

znajomości, wykonywania pracy i robienia 

zakupów. Coraz mniej jest powodów, aby 

wstawać zza komputera, a  zatem jeździć 

samochodem. Zapewne będą osoby, które 

świadomie zrezygnują z posiadania samo-

chodu i może być ich wcale niemało. Rzecz 

w  tym, aby czyniły to bez przymusu. Za-

wsze bowiem będą profesje, które nie będą 

mogły się obyć bez osobistego środka loko-

mocji. Deklarowana w  demokratycznych 

państwach troska o  dobro jednostki nie 

może ignorować potrzeby przemieszczania 

się wg własnej woli i  upodobań każdego, 

przebywającego na ich terytorium. Samo-

chód jest narzędziem poszerzania wolności 

osobistej w  jej najbardziej podstawowym 

wymiarze: swobody poruszania się w  do-

wolnym kierunku o dowolnej porze. Swego 

czasu był ucieleśnieniem bajkowych, sied-

miomilowych butów i  narzędziem two-

rzenia odpowiedzialnego społeczeństwa 

obywatelskiego. Niewiele bowiem sytuacji 

otwiera oczy (i serce) na „innego” tak, jak 

podróż i  doświadczenie spotkania go, na-

wiązania kontaktu i poznania choć małego 

skrawka jego świata. Internet jest często 

zbyt grubym fi ltrem, aby dawał podobny 

efekt. Służy zresztą przeważnie do podtrzy-

mywania kontaktu tylko z  tymi, których 

i tak znamy. 

W  związku z  zachodzącymi zmianami 

dobrostan mieszkańców miast tym bar-

dziej będzie zależał od pojazdów, choć już 

nie do osobistego użytku, lecz aut kurier-

skich i dystrybucyjnych, śmieciarek, a tak-

że autobusów, taksówek i  innych środków 

komunikacji, które okażą się bardziej ela-

styczne w  spełnianiu potrzeb użytkowni-

ków. Być może ganienie pojazdów, jako „zła 

koniecznego” zostanie wreszcie uznane za 

nieporozumienie. Wystarczy, że oprócz 

niskiej lub zerowej emisji spalin i  maksy-

malnej, możliwej wydajności w spełnianiu 

swoich zadań samochody będą wykazywać 

jeszcze jedną, tak często pomijaną cechę 

– bardziej ludzki wymiar, wyrażający się 

w  ich formie i  zachowaniu w  przestrzeni 

miasta. Już niemal nie wydzielają szkodli-

wych związków w  spalinach, są cichsze, 

a  być może staną się bardziej „uważne” 

dzięki zapewnieniu lepszego kontaktu 

kierowca – pieszy, a  z  czasem stosowaniu 

„społecznie wyedukowanych” systemów 

autonomicznej jazdy, które kładąc nacisk 

na płynność ruchu, zadowolą zarówno ja-

dących, jak i idących. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, Daimler, Iveco, 

Rinspeed, Volkswagen

Francuski autobus Safra Businova jest „multi-hybrydą”. Ma silnik spalinowy, elektryczny oraz 
hydrauliczny, który służy do ruszania z miejsca i odzyskiwania energii hamowania. Układ napędowy 
jest z tyłu, a przestrzeń nad nim wykorzystano, aby stworzyć intymny „pokoik”. Szkielet nadwozia 
i jego elementy powstały w Polsce w AMZ-Kutno. 

Szwajcarska firma Rinspeed, której szefem jest Frank M. Rinderknecht regularnie prezentuje samochody, 
w których „bije puls współczesności”. Na podstawie informacji o potrzebach transportowych ludzi microMAX 
zbiera ich wzdłuż zindywidualizowanych tras, proponując dogodne przesiadki. Ma 4 miejsca półsiedzące 
z 3-punktowymi pasami bezpieczeństwa oraz bar kawowy. Oferuje też hotspot. Powstał w 2013 r. 

Inne warianty microMAXa: pocztowy, warsztatowy, lotniskowy. Nadwozie stwarza duże możliwości. 
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Wporównaniu z  poprzednią wersją 

zwiększono pojemność baterii. 

Nowe Volvo 7900 Electric jest do-

stępne w  wersjach z  akumulatorami o  po-

jemności 150, 200 oraz 250 kWh. Oznacza 

to, że autobus może poruszać się dłużej po-

między ładowaniami, co sprawia, że może 

być wykorzystywany w  komunikacji miej-

skiej bardziej efektywnie.

„To bardzo ważne rozszerzenie naszej 

oferty produktowej w  obszarze elektro-

mobilności, które zapewnia naszym klien-

tom – operatorom komunikacji miejskiej 

– maksimum elastyczności w  codziennym 

użytkowaniu autobusów. Podczas godzin 

szczytu autobus może kursować non stop, 

bez przerw na ładowanie, a  baterie mogą 

zostać doładowane, kiedy natężenie ruchu 

jest mniejsze. Na krótszych trasach autobus 

może kursować nawet cały dzień, a  baterie 

mogą w takim przypadku zostać doładowa-

ne nocą w zajezdni – mówi Håkan Agnevall, 

prezes Volvo Buses. – Popyt na autobusy 

elektryczne rośnie bardzo dynamicznie – za-

równo w Europie, jak i na rynkach pozaeuro-

pejskich, dlatego jestem bardzo zadowolony, 

że możemy zaoferować miastom elektryczny 

autobus i  systemy z  nim związane, zapew-

niające lepsze niż kiedykolwiek warunki do 

rozwoju zrównoważonego, cichego i  bez-

emisyjnego transportu publicznego”.

Oprócz zwiększenia pojemności baterii, 

Volvo rozszerzyło także liczbę opcji ładowa-

nia. Tak jak w poprzedniej wersji autobusu 

– baterie nowego Volvo 7900 Electric mogą 

być ładowane szybko na przystankach koń-

cowych – przy wykorzystaniu otwartej i do-

stępnej dla pojazdów innych producentów 

technologii OppCharge. Nowy model może 

być dodatkowo ładowany poprzez kabel 

w  technologii CCS (Combined Charging 

System, czyli plug-in szybko ładujący) – eu-

ropejskim standardzie ładowania pojazdów 

elektrycznych.

„Operatorzy komunikacji miejskiej mogą 

teraz wybrać system, który najlepiej odpo-

wiada ich potrzebom. Dla przykładu – CCS 

jest odpowiedni dla wysokowydajnego łado-

wania, kiedy autobus stoi zaparkowany w za-

jezdni” – mówi Johnny Lidman, menedżer 

produktu City Buses Europe w Volvo Buses.

Pierwsze modele nowej generacji elek-

trycznych miejskich autobusów  Volvo roz-

poczną kursowanie pod koniec 2018 roku. 

Będą w całości produkowane w Polsce – we 

wrocławskiej fabryce Volvo, największym 

europejskim zakładzie tego producenta. 

Autobusy będą oferowane jako kompletne 

rozwiązania – wszelkimi kwestiami związa-

nymi z utrzymaniem i serwisowaniem zarów-

no pojazdów, jak i baterii zajmie się Volvo – za 

stałą miesięczną opłatę ryczałtową. ▐

Fot. Volvo

Nowe Volvo 7900 Electric

▐ 2-osiowy, niskopodłogowy autobus o długości 12 m, 
wyposażony w troje drzwi

▐ Napęd całkowicie elektryczny
▐ Cicha, bezemisyjna praca
▐ 80% niższe zużycie energii niż w porównywalnym 

autobusie o napędzie Diesla
▐ Pojemność baterii: 150, 200 lub 250 kWh
▐ Możliwość ładowania przez OppCharge lub CCS 

(ładowanie baterii 250 kWh tylko przez CCS)
▐ Zasięg – do 200 km, w zależności od topografii trasy 

i warunków drogowych
▐ Możliwość wyposażenia w innowacyjne systemy po-

prawiające komfort i bezpieczeństwo: zaawansowa-
ny układ kierowniczy Volvo Dynamic Steering (VDS) 
oraz system detekcji i ostrzegania pieszych i rowe-
rzystów Pedestrian and Cyclist Detection Warning.

  Non stop 
w godzinach szczytu
Podczas tegorocznych targów Busworld, które odbyły się pod koniec października 
w belgijskim Kortrijk, Volvo zaprezentowało najnowszą wersję miejskiego autobusu 7900 Electric. 
Większy zasięg oraz więcej opcji ładowania poszerzą możliwości jego wykorzystania 
w transporcie publicznym. 

www.truck-van.pl AUTOBUSYAUTOBUSYTechnologieTechnologie

eeeeeeeeeeeeee-------------ppppppprrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeennumeratan e-prenumeratannuummee-pprreenn
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTIST http://www.truck-van.pl/gratishttp://www.truck-van.pl/gratis



Nowa generacja napędu ZAwheel przy-

nosi ze sobą wiele nowych rozwiązań. 

Firma Ziehl-Abegg wyszła tym sa-

mym naprzeciw oczekiwaniom przewoź-

ników autobusowych w zakresie rozwiązań 

dla ogumienia bliźniaczego. „Podczas pro-

jektowania napędu ZAwheel skupiliśmy się 

na aspekcie minimalnego zużycia energii, 

dlatego też wybraliśmy w sposób oczywisty 

wariant opony super single” – wyjaśnia Ralf 

Arnold, prezes Ziehl-Abegg Automotive. 

W  przypadku tych opon podczas toczenia 

następuje zaokrąglenie tylko dwóch kra-

wędzi opony, przy oponach bliźniaczych 

– czterech. Wielu użytkowników wybiera 

jednak dla całego taboru rozwiązanie trady-

cyjne w postaci ogumienia bliźniaczego, aby 

ograniczyć nakłady związane z  utrzymy-

waniem zapasów magazynowych. „Dlatego 

oferujemy teraz rozwiązanie dla obu rodza-

jów ogumienia”– dodaje Arnold.

Dostosowany do topografii

Poprawie uległa również moc silników. 

Moduł napędu ZAwheel dostępny jest te-

raz w  dwóch wariantach mocy: z  maksy-

malnym momentem obrotowym 17 500

oraz 9000 Nm. Dotychczas dostępny był 

tylko wariant napędu o mocy 12 000 Nm.

„Dzięki temu możemy zaoferować roz-

wiązania lepiej dostosowane do wymogów 

topografi cznych operatorów linii auto-

busowych, czy to na terenach nizinnych, 

czy górzystych”. Ponadto dzięki zwięk-

szeniu maksymalnego momentu obroto-

wego do 17 500 Nm możliwy jest także 

napęd autobusów przegubowych za po-

mocą jednej tylko osi napędowej. Silnik 

o  większej mocy dostępny jest już teraz, 

wariant o mniejszej mocy pojawi się póź-

niej. „W ramach oferty silników o dwóch 

stopniach mocy opracowaliśmy także 

kompletnie nowe rozwiązania w  zakresie 

elektroniki koła” – podkreśla Arnold.

Kompleksowa oferta

Firma Ziehl-Abegg odnotowała rów-

nież spory postęp w  dziedzinie technik 

sterowania: paleta produktów obejmująca 

napęd, piastę, obręcz koła oraz oś uzu-

pełniona została o  sterownik ZAwheel. 

Na życzenie fi rma oferuje producento m 

i  operatorom oś napędową wyposażoną 

w  technikę sterowania opracowaną przez 

tego samego producenta. „W  ten sposób 

stajemy się kompleksowym dostawcą 

w  zakresie całego układu przeniesienia 

napędu” – wyjaśnia Arnold. Podczas 

wieloletniej współpracy z  producentami 

autobusów i operatorami liniowymi pod-

noszono wielokrotnie problem, że układ 

przeniesienia napędu bazuje na pod-

zespołach pochodzących od zbyt dużej 

liczby producentów. „Dało to impuls do 

opracowania naszego własnego sterowni-

ka” – dodaje Arnold. Rzecz jasna, nadal 

istnieje możliwość zamówienia samego 

tylko modułu napędu osi. ▐

Fot. Ziehl-Abegg

ZAwheel także w wariancie do kół bliźniaczych. Napęd firmy Ziehl-Abegg do 
autobusów elektrycznych jest teraz bardziej wydajny.

Fakty i liczby

Ziehl-Abegg (Künzelsau, Badenia-Wir-
tembergia, Niemcy) należy do światowych 
liderów w zakresie technologii wentylacji 
i napędów wraz z odpowiednią techniką re-
gulacji. Produkty znajdują zastosowania na 
przykład w systemach ogrzewania i chło-
dzenia oraz w systemach pomieszczeń 
sterylnych lub agrarnych. Ziehl-Abegg już 
w latach pięćdziesiątych stworzył podsta-
wy nowoczesnych napędów wentylatoro-
wych: silniki o wirniku zewnętrznym, które 
nawet dzisiaj odpowiadają stanowi techniki 
na całym świecie. Inną dziedziną są silni-
ki elektryczne, które dostarczają napęd 
na przykład w windach, zastosowaniach 
medycznych (tomografy komputerowe) lub 
w łodziach podwodnych. Tematyką elektro-
mobilności w ruchu drogowym zajmuje się 
od roku 2012 Ziehl-Abegg Automotive.  
Ziehl-Abegg zatrudnia 2000 pracowni-
ków w zakładach produkcyjnych na po-
łudniu Niemiec. Na całym świecie firma 
zatrudnia 3550 osób. Pracują one glo-
balnie w 16 zakładach produkcyjnych, 
27 spółkach i 97 punktach dystrybucji. 
W ponad 100 krajach sprzedaje się oko-
ło 30 000 produktów. W roku 2016 obroty 
firmy wyniosły 484 mln euro. Trzy czwarte 
obrotów uzyskano dzięki eksportowi.
Firmę produkującą silniki elektryczne zało-
żył Emil Ziehl w 1910 roku w Berlinie. Po 
II wojnie światowej siedzibę firmy przenie-
siono na południe Niemiec. Ziehl-Abegg SE 
nie jest notowana na giełdzie i jest przed-
siębiorstwem rodzinnym.

Elektryczny napęd 
do „bliźniaków”
„Zapoznaliśmy się z sugestiami przedsiębiorstw 
zajmujących się transportem lokalnym oraz przewoźników 
autobusowych i postanowiliśmy je wdrożyć w nowej wersji 
napędu ZAwheel” – powiedział Peter Fenkl, prezes zarządu 
firmy Ziehl-Abegg, podczas targów autobusowych w Kortrijk 
(Belgia), gdzie firma zaprezentowała obecnie drugą 
generację napędu elektrycznego kół do autobusów miejskich.
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W iosną DAF zaprezentował nową 

odsłonę swoich najpopularniej-

szych ciągników i podwozi serii CF 

oraz XF, głównie tych do zastosowań długo-

dystansowych. Pod mianem Pure Excellen-

ce kryje się dalece zmodernizowany układ 

napędowy z nową skrzynią biegów, ulepszo-

nymi silnikami i ich nowym oprogramowa-

niem. W połączeniu z udoskonaloną aero-

dynamiką, nowym układem oczyszczania 

spalin i  kilkoma dalszymi modyfi kacjami 

inżynierom DAF udało się uzyskać kilku-

procentową oszczędność w zużyciu paliwa. 

Większy moment, 
niższe obroty

Teraz zmiany zgodne z  koncepcją Pure 

Excellence zawitały do najmniejszych cię-

żarówek holenderskiego producenta, czyli 

serii LF, a także do bardziej specjalistycznych 

ciągników i podwozi CF i XF, np. z segmentu 

budowlanego czy komunalnego. W  ofercie 

pojawiło się osiem nowych konfi guracji pod-

wozi 2-, 3- i 4-osiowych, a  także trzy nowe 

konfi guracje ciągników 3- i 4-osiowych.

Źródłem napędu specjalistycznych cią-

gników i podwozi, są podobnie jak w wer-

sjach szosowych, nowe generacje silników 

MX-11 i MX-13. Jednym z głównych ce-

lów ich modernizacji było zmniej-

szenie prędkości obrotowej 

silnika, przy której 

osiąga on 

maksymalny moment obrotowy. A  mniej-

sze obroty to w  prostej linii mniejsze zu-

życie paliwa. Inżynierom DAF-a  udało się 

osiągnąć maksymalny moment obrotowy 

już przy prędkości 900 obr/min. Co więcej, 

jego poziom zwiększył się w zależności od 

wersji od 50 do 200 Nm, przy jednocze-

snym wzroście mocy o 10÷20 KM. Ponadto 

w nowych modelach silników stosowane są 

rozwiązania pozwalające na chwilowe pod-

niesienie momentu obrotowego o 100÷150 

Nm przy jeździe na najwyższym biegu. 

Umożliwia to mniejszą liczbę redukcji bie-

gów, co przekłada się na niższe zużycie pa-

liwa i zwiększenie średniej prędkości prze-

jazdu.

W  segmencie podwozi i  ciągników 

CF i  XF oferowana jest teraz pełna gama 

silników. Do lżejszych zastosowań dys-

trybucyjnych jest to MX-11 o  mocy 300 

lub 340 KM (moment obrotowy 1350 

i  1500 Nm). Do cięższych zastosowań jed-

nostka ta konfi gurowana jest w  wersjach 

370-, 410- i 450-konnej (moment odpowied-

nio 1800, 2000 i  2200 Nm, z  możliwością 

uzyskania dodatkowych 100 Nm na najwyż-

szym biegu). Najcięższe prace to domena 

większej, 13-litrowej jednostki MX-13, która 

występuje w  opcjach 430-, 480- i  530-kon-

nej, dysponujących momentem 2150, 2350 

i 2500 Nm. Tu na najwyższym biegu możliwe 

jest chwilowe dodanie 150 Nm.

Zarówno 11-, jak i  13-litrowe silniki 

standardowo zestawione są z nową, zauto-

matyzowaną skrzynią biegów TraXon. 

W  przekładniach tych udało się znacznie 

ograniczyć straty spowodowane tar-

ciem wewnętrznym, a także wy-

raźnie zwiększono płyn-

ność zmiany bie-

gów. W  za-

leżności od zastosowań dostępne są dodat-

kowe strategie zmiany przełożeń, np. dla 

przewozu płynów czy transportu ponadga-

barytowego. W  podwoziach budowlanych 

FAD i FAT oraz ciągnikach FTT przekład-

nia wyposażona jest w dodatkowe oprogra-

mowanie terenowe. Po uruchomieniu trybu 

off -road strategia zmiany biegów i  pracy 

sprzęgła za wyższy cel stawia zachowanie 

lepszej trakcji i przyczepności kół napędo-

wych, niż samą ekonomię. Dlatego zmiany 

biegów są jeszcze szybsze i  następują przy 

wyższych obrotach. Uzupełnieniem nowe-

go układu napędowego podwozi CF i XF są 

nowe osie tylne, dostępne z  przełożeniem 

od 2,05:1 do 2,47:1. Najszybsze przełożenie 

pozwala na jazdę z prędkością 85 km/h przy 

prędkości obrotowej silnika poniżej 1000 

obr/min. 

Lepsze dopasowanie

Nowe podwozia CF i XF mają pozwolić 

na jeszcze łatwiejszą i wydajniejszą współ-

pracę z  zabudowami specjalistycznymi. 

Modyfi kacje w  układzie napędowym 

i  podwoziu pozwoliły na zmniejszenie 

masy własnej średnio o ok. 100 kg, a w bu-

dowlanym podwoziu CF FAD 8×4 nawet 

o 250 kg. To oszczędność, którą zagospo-

darować mogą zabudowcy lub później sami 

użytkownicy. Nowy moduł oczyszczania 

spalin EAS ma teraz mniejszą o  50 kg

masę oraz bardziej zwartą i  kompaktową 

budowę. Można go zamontować jako po-

jedynczy komponent pomiędzy pierwszą 

i drugą osią podwozi czteroosiowych 8×4 

FAD. Pozwala to na wykorzystanie wolnej 

przestrzeni na inny osprzęt, np. podpo-

ry, skrzynki narzędziowe lub dodatkowe 

zbiorniki paliwa. Mniejsza wysokość mo-

dułu pozwoliła na zwiększenie prześwitu 

od podłoża, istotną szczególnie w wersjach 

lowdeck.

Wykonawcom zabudów z pomocą przyj-

dą nowe moduły mocowania zabudowy 

BAM, w  tym poszerzony zakres otworów 

w tylnej części ramy pojazdu, umożliwiający 

wygodniejszy montaż tylnych wind i żurawi 

czy systemu hakowego i  wywrotki. Nowy 

układ otworów nie tylko zmniejsza koszty 

i  czas instalacji zabudowy, ale pozwala też 

na swobodn iejszą zmianę położenia kom-

ponentów, modyfi kację zwisu tylnego czy 

W komplecie
Po wiosennej prezentacji linii Pure Excellence w długo-
dystansowych wersjach CF i XF, teraz przyszła pora na jej 
wdrożenie w najlżejszej serii LF oraz w specjalistycznych 
podwoziach i ciągnikach CF i XF. Na miejskie drogi wyjechał 
też LF z nowym, niespełna 4-litrowym silnikiem. 
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Podwozia w wersji „Construction” wyposażone są 
we wszystko, co potrzebne w cięższych zastoso-
waniach. Duży prześwit (40 cm) i 25-stopniowy 
kąt natarcia pozwolą na sprawne poruszanie się 
w terenie. Stalowy zderzak, dodatkowe osłony czy
elastyczne stopnie uchronią pojazd przed 
uszkodzeniami. Uzupełnieniem jest specjalny 
program skrzyni biegów do jazdy offroadowej.

Nowością jest LF City, czyli typowo miejski 
pojazd dystrybucyjny o dmc 7,5 tony, 
wyposażony w niespełna 4-litrowy silnik 
o mocy 156 lub 172 KM.

LF w tzw. „polskiej kombinacji”, czyli jako
zestaw do kubaturowego transportu długo-

dystansowego. Przy największym rozstawie osi 
sięgającym 6,9 m możliwe jest zastosowanie 

nawet 9-metrowej zabudowy. Zbiorniki paliwa 
mogą mieć pojemność 1240 l.

montaż sprzęgu i  zabezpieczenia przeciw-

najazdowego. 

Inną nową funkcją, szczególnie ważną 

w  pojazdach specjalistycznych, które wy-

konują prace przy wyłączonym silniku, jest 

innowacyjny układ monitorowania sta-

nu naładowania akumulatora BEM. Ten 

dostępny opcjonalnie układ wykorzystuje 

czujnik do pomiaru dokładnych warunków 

ładowania akumulatora, ze szczególnym 

uwzględnieniem warunków atmosferycz-

nych. Powiadamia on kierowcę o poziomie 

naładowania akumulatora i  konieczności 

uruchomienia silnika, gdy dalszy pobór 

prądu z akumulatora groziłby jego całkowi-

tym rozładowaniem. 

Lżejsze i wytrzymalsze

Jedną z najważniejszych innowacji w no-

wej serii CF i  XF jest nowa kierowana oś 

wleczona do ciągników i podwozi pod za-

budowę. Wyposażono ją w elektrohydrau-

liczny układ kierowniczy EHS, który jest 

o  30 kg lżejszy od tradycyjnego. Sterowa-

nie jest bardzo precyzyjne, ponieważ układ 

EHS stale oblicza optymalny kąt skrętu 

dla kół osi tylnej, uwzględniając takie pa-

rametry jak prędkość pojazdu i  rozstaw 

osi. Minimalizacja strat spowodowanych 

tarciem i  fakt, że pompa układu kierow-

niczego jest włączana tylko podczas skrę-

cania, skutkują obniżeniem zużycia paliwa 

o  dodatkowy 1%. Przy prędkości powyżej 

40 km/h oś blokuje się w położeniu jazdy 

do przodu i  zapewnia większą stabilność 

pojazdu i oszczędność paliwa. Oprócz tego 

układ kierowniczy osi wleczonej składa się 

ze znacznie mniejszej liczby elementów, co 

zwiększa jego wytrzymałość i  niezawod-

ność. Cały układ jest praktycznie bezob-

sługowy.

Nową kierowaną oś wleczoną można 

zamontować w podwoziach pod zabudowę 

i  ciągnikach 6×2, a  także w  podwoziach 

pod zabudowę 8×2. W  podwoziach 6×2 

serii CF oraz XF (FAN) zastosowano do-

datkowo nowe zawieszenie pneumatyczne 

o  szerszym zakresie regulacji. Można je 

obniżyć o 90 mm lub podnieść o 185 mm, 

co pozwala na łatwiejszy załadunek i rozła-

dunek kontenerów wymiennych BDF.

W  podwoziach i  ciągnikach 6×2 i  8×2 

pojawiła się także nowa 10-tonowa oś wle-

czona z kołami bliźniaczymi. Jej obciążenie 

statyczne może sięgać nawet 34 ton, co jest 

przydatne np. podczas ładowania i rozłado-

wywania ciężkich kontenerów przez urzą-

dzenie hakowe lub bramowe.

Do ciągników i  podwozi 6×4 i  8×4 

przeznaczonych do transportu ponadga-

barytowego lub pracy w trudnym terenie 

trafi ły nowe, 26-tonowe podwójne osie 

napędowe ze zwolnicą. Nowa konstrukcja 

odlewanej z żeliwa pochwy osi pozwoliła 

na redukcję masy o 60 kg, a szybsze prze-

łożenia 3,46, 3,61, 3,76:1 pozwalają na 

pracę silnika z niższą prędkością obroto-

wą. Dodatkowo okres pomiędzy wymia-

nami oleju w  tych osiach wydłużono do 

3 lat lub 450 tys. km. 

I do miasta, i na trasę

Koncepcja Pure Excellence zawitała tak-

że do najmniejszej serii LF. Jedną z najważ-

niejszych innowacji jest nowa jednostka 

napędowa, opracowana z  myślą o  dystry-

bucji miejskiej. 7,5-tonowa wersja LF City 

może być teraz napędzana 3,8-litrowym 

silnikiem Paccar PX-4 w  dwóch mocach 

156 i 172 KM z maksymalnym momentem 

obrotowym odpowiednio 500 i  600  Nm, 

osiąganym pomiędzy 1200 a 2000 obr/min. 

Silnik ten współpracuje z 5-biegową skrzy-

nią manualną. 

Do cięższych prac dostępne są silniki 

Paccar PX-5 o pojemności 4,5 l i mocy 184 

lub 213 KM oraz Paccar PX-7 o pojemno-

ści 6,7 l i mocach od 234 do 325 KM. Silniki 

te otrzymały nowe oprogramowanie oraz 

zoptymalizowany układ wlotu powietrza 

i  układ chłodzenia. Dzięki temu maksy-

malny moment obrotowy obu silników jest 

wyższy o  5÷12% i  dostępny przy prędko-

ści obrotowej niższej o  100÷200  obr/min. 

Maksymalny moment obrotowy silników 

PX-5 i  PX-7 wynosi teraz odpowiednio 

850 Nm (przy 1200÷1500 obr/min) i 1200 

Nm (przy 1100÷1700 obr/min). W  ofer-

cie pozostaje szeroki wybór manualnych 

i  zautomatyzowanych przekładni 5-, 6-, 

9- i 12-biegowych. Dostępne są w pełni au-

tomatyczne skrzynie biegów, a do najmoc-

niejszych wersji silnika PX-7 można teraz 

również wybrać automatyczną skrzynię 

biegów Allison dostosowaną do zastoso-

wań specjalistycznych. W  LF pojawiły się 

nowe osie o szybszym przełożeniu, wyno-

szącym 3,31:1. Dzięki temu prędkość obro-

towa silnika przy prędkości podróżnej jest 

niższa o  150÷200  obr/min. W  połączeniu 

ze zmianami w  samej konstrukcji silnika 

oraz jego układzie sterowania, możliwa jest 

6% oszczędność paliwa. 

Podobnie, jak w  cięższych modelach, 

w  LF dostępny jest teraz większy wybór 

rozstawu osi i długości tylnego zwisu. Mak-
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nego, wynoszącego jedynie 74 cm, z myślą 

o  zabudowie śmieciarką. Nowym dodat-

kiem miejskich i  komunalnych wersji LF 

jest opcjonalne dolne okno w drzwiach po 

stronie pasażera. 

Wygląd zewnętrzny nowego modelu LF 

otrzymał kilka nowych elementów, wpro-

wadzonych wcześniej w  seriach CF i  XF. 

Także wnętrze kabiny zyskało ciepłą kolo-

rystyką, a  odświeżona tablica wskaźników 

ułatwia odczytywanie wiadomości i zwięk-

sza czytelność wskazań. 

W  zmodernizowanym modelu LF fi rma 

DAF oferuje także system zarządzania fl o-

tą DAF Connect, obecny wcześniej w cięż-

szych pojazdach marki. ▐

Mirosław Ganiec
Fot. M. Ganiec

symalny rozstaw może sięgać 6,9 m, co po-

zwala na zastosowanie nawet 9-metrowej 

zabudowy i  zastosowanie zbiorników pa-

liwa o  pojemności 1240 l. To rozwiązanie 

spodoba się użytkownikom wykorzystu-

jącym LF-a  do realizacji lekkich transpor-

tów międzynarodowych. Z  drugiej strony 

w podwoziach o rozstawie 3,75 lub 4,15 m 

możliwe jest uzyskanie krótkiego zwisu tyl-

W podwoziach 6×2 z zabudową 
bramową lub hakową sprawdzi się 
nowa 10-tonowa oś wleczona 
z kołami bliźniaczymi. Wytrzymuje 
ona obciążenie statyczne do 34 ton,
co przydaje się przy ładowaniu 
i rozładowywaniu ciężkich 
kontenerów.

Ciągniki i podwozia 6×2 i 8×2 można teraz wyposażyć w pod-
noszoną oś wleczoną o nośności 7,5 tony, sterowaną elektrohy-
draulicznie. Sterowanie jest bardzo precyzyjne, bowiem 
układ EHS stale oblicza optymalny kąt skrętu dla osi tylnej, 
uwzględniając m.in. prędkość pojazdu i rozstaw osi. Pompa 
układu kierowniczego włączana jest tylko podczas kierowania, 
co obniża zużycie paliwa. Przy prędkości powyżej 40 km/h oś 
blokuje się i zapewnia maksymalną stabilność pojazdu.

W podwoziach 6×4 i 8×4 zastosowano nowy, 
26-tonowy zespół dwóch osi napędowych ze 
zwolnicą. Okresy między wymianami oleju w osiach 
zostały zwiększone do 3 lat lub 450 tys. km. Nowy 
moduł oczyszczania spalin EAS może być montowany 
zarówno za drugą, jak i za pierwszą osią, w zależności 
od potrzeb. Cały układ jest o 115 kg lżejszy niż 
dotychczasowe rozwiązania. 
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P roducentów samochodów ciężaro-

wych można podzielić na dwie pod-

stawowe grupy. Pierwsza skupia się 

na produkcji modeli o  średnich i  dużych 

tonażach (Scania, Volvo, DAF), do drugiej 

można zaliczyć tych, którzy dodają do tego 

mniej lub bardziej rozbudowaną gamę sa-

mochodów dostawczych (Mercedes, Re-

nault, Iveco). W  ten sposób ich oferta jest 

o wiele bardziej uniwersalna i dostosowana 

do większej liczby potencjalnych klientów, 

którzy nie muszą składać swojej fl oty z sa-

mochodów kilku fi rm, bo mogą zaopatrzyć 

się u jednego dostawcy. Ułatwia to negocja-

cje cenowe, ale i wszelkie kwestie związane 

z serwisem.

Najmniejszy w rodzinie

MAN postanowił w  tym roku poszerzyć 

swoją ofertę właśnie o  pojazd dostawczy. 

TGE bazuje na rozwiązaniach Volkswa-

gena Craft era produkowanego od jesieni 

2016 roku w  polskiej fabryce we Wrześni. 

Od strony technicznej obydwa samochody 

są identyczne, dzieląc te same silniki, ukła-

dy przeniesienia napędu, wersje podwozi 

i nadwozi.

Źródłem siły pociągowej jest cztero-

cylindrowy silnik wysokoprężny 2.0 TDI 

z  pojedynczą turbiną dostępny w  trzech 

specyfi kacjach o mocach 102, 122 i 140 KM

oraz odmiana 2.0 Bi-TDI o mocy 177 KM 

z dwoma turbosprężarkami. Są one mon-

towane poprzecznie z  przodu i  poprzez 

skrzynię manualną o  sześciu biegach lub 

ośmiostopniowy automat kierują napęd 

na przednią oś, lub opcjonalnie na obie 

osie. Ich dmc waha się od 3 do 4 ton. 

W ofercie są też modele o większej ładow-

ności (dmc od 3,5 do 5,5 t) z  silnikami 

umieszczonymi wzdłużnie przekazujący-

mi napęd na tylną oś, gdzie opcję stano-

wią koła bliźniacze.

TGE, podobnie jak spokrewniony z nim 

Craft er, oferowany jest jako furgon, kom-

bi i  podwozie do zabudowy. Furgon może 

mieć jedną z trzech długości i jedną z trzech 

wysokości, kombi nie jest dostępne z  naj-

dłuższym nadwoziem i  najwyższym da-

chem. Podwozie też oferuje trzy długości 

przy pojedynczej kabinie i dwie z podwójną 

kabiną brygadową. 

Oprócz standardowych wersji do dalszej 

zabudowy lub rozbudowy MAN włączył do 

swojej oferty gotowe rozwiązania w ramach 

programu „Vans to go”. Zamiast kupować 

samochody i zabierać je do fi rmy zajmują-

cej się zabudową fl oty bądź poszczególnych 

egzemplarzy do przewidzianej specyfi kacji, 

można już od razu zamówić je u MAN-a. 

W ofercie są m.in. popularne konfi guracje, 

jak laweta, izoterma, furgon z  zabudową 

serwisową (współpraca z  Bott i  Sortimo), 

lub z windą załadowczą, kontener z windą, 

a nawet pojazd pożarniczy.

Chociaż TGE jest konstrukcją Volkswa-

gena, klienci MAN-a mogą polegać na auto-

ryzowanych serwisach producenta z Mona-

chium. W każdym ASO MAN-a załoga jest 

przeszkolona do obsługi pełnej gamy TGE, 

a  jak zapewniają przedstawiciele marki, 

klient może w nich liczyć na szybki termin 

zleconych usług.

Niższe koszty

Na rok modelowy 2018 MAN przygo-

tował nową generację silnika serii D08 

przeznaczoną dla modeli TGL i  TGM. 

Składa się ona z  dwóch wersji, pierwsza 

czterocylindrowa D0834 ma pojemność 

4,6 litra i  zarezerwowana jest wyłącz-

nie dla mniejszego TGL. Podstawowa 

Z zewnątrz nie znajdziemy żadnych oznak, 
że mamy do czynienia ze zmodernizowanymi 

samochodami na rok modelowy 2018. 
Wystarczy jednak wsiąść do kabiny, by przekonać się, 

że zmian jest całkiem sporo.

Szlifowanie
Poszerzenie oferty modelowej, nowości techniczne i usprawniona ergonomia 
– tak w skrócie można opisać zmiany zaproponowane przez MAN-a na kolejny rok 
modelowy. Co to oznacza w praktyce?

www.truck-van.pl
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specyfi kacja dysponuje mocą 160 KM 

i  maksymalnym momentem obroto-

wym o  wartości 600 Nm, kolejna od-

powiednio mocą 190 KM i  momentem 

750 Nm, zaś najmocniejsza ma 220 KM i 850 

Nm. Na szczycie oferty modelu TGL i jako 

podstawowa jednostka dla modelu TGM 

plasuje się najsłabsza specyfi kacja sześcio-

cylindrowego silnika D0836 o  pojemno-

ści 6,9 litra. Ma ona moc 250 KM i mak-

symalny moment obrotowy o  wartości 

1050 Nm. Dwie pozostałe specyfi kacje rzę-

dowej szóstki dostępne są już jedynie w mo-

delu TGM. Pierwsza z nich generuje 290 KM

i  1150 Nm, najmocniejsza zaś 320 KM 

mocy i 1250 Nm momentu obrotowego.

Konstrukcja nowej serii D08 została 

uproszczona, widać to chociażby po ma-

sie własnej zmniejszonej nawet o  103 kg. 

Układ oczyszczania spalin bazuje na fi l-

trze SCR, dzięki czemu silniki spełniają 

normę Euro 6c, ale MAN chwali się, że 

w  łatwy i  niedrogi sposób można je bę-

dzie w późniejszym okresie dostosować do 

niższych norm Euro 5 i 4 obowiązujących 

w  krajach, do których trafi a spora część 

używanych ciężarówek z  Europy. W  sil-

niku podniesiono temperaturę spalania, 

za czym idzie wzrost sprawności. Średnie 

spalanie zmniejszyło się o ok. 5% i chociaż 

towarzyszy mu wzrost zużycia roztworu 

mocznika, to fi nalnie w  porównaniu do 

poprzedniej generacji tych jednostek kosz-

ty operacyjne są teraz niższe. W  związku 

ze wzrostem konsumpcji dodatku AdBlue 

zwiększono pojemność mieszczącego go 

zbiornika do 65 litrów. Cała seria silników 

D08 przystosowana jest do zasilania bio-

dieslem.

Kolejnym osiągnięciem, którym MAN 

się chwali, jest zwiększenie częstotliwości 

wymiany oleju. Choć zależy ona od indy-

widualnych warunków eksploatacji i  jest 

obliczana przez komputer pokładowy, to 

maksymalny przebieg pomiędzy wymianą 

zwiększono z  60 tys. do 80 tys. km. Filtr 

CRT może wytrzymać obecnie nawet 450 

tys. km.

Sprawniejsze skrzynie

Skrzynie zautomatyzowane TipMatic 

o sześciu (w TGL i TGM) i dwunastu biegach 

(także w  TGX i  TGS) zostały wyposażone 

w  nowe funkcje. Pierwszą jest „Idle Speed 

Driving” pozwalająca na jazdę z  obrotami 

biegu jałowego, czyli ok. 600 obr/min., bez 

naciskania pedału gazu. Ma to być pomocne 

w korkach, podczas precyzyjnego manewro-

wania czy dojazdu do ronda. Naciśnięcie ha-

mulca natychmiast rozłącza sprzęgło.

Kolejną funkcją, tym razem zarezerwo-

waną dla skrzyń dwunastobiegowych, jest 

„SmartShift ing”. To rozwinięcie koncepcji 

„SpeedShift ing” zaprojektowanej do szyb-

szej zmiany biegów w  obrębie od 10. do 12. 

„SmartShift ing” obejmuje już wszystkie biegi, 

więc niezależnie od prędkości zawsze skraca 

czas redukcji na podjazdach czy załączenia 

wyższego biegu podczas przyspieszania. 

Skrzynie TipMatic o  dwunastu biegach 

są też wyposażone w  funkcję Effi  cientRoll 

Nowością w modelach TGX oraz TGS jest 
lodówka o nowej konstrukcji. Nie wystaje 
ona już spod leżanki, po zamknięciu można 
ją w całości wsunąć pod łóżko.

Sterowanie trybami skrzyni biegów przenie-
siono na deskę rozdzielczą, zaś dźwignię 
hamulca postojowego zostawiono po prawej 
stronie fotela kierowcy.

System multimedialny, 
wzorem tych stosowanych 
w samochodach osobowych, 
otrzymał możliwość połączenia 
ze smartfonem.

Na tablicy wskaźników nowością jest czterocalowy 
kolorowy wyświetlacz komputera pokładowego. 
Jest przejrzysty i ma wystarczająco dobrą rozdzielczość, 
ale wyświetlane komunikaty mogą nie być czytelne 
dla osób o gorszym wzroku.

Podpory  
pneumatyczne

www.pommier.pl

Rozkładanie i składanie
w kilka sekund i bez wysiłku

NOWOŚĆ

3 mn 5 sec
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teraz kompatybilny z AppleCarPlay i An-

droidAuto. 

To jednak nie koniec zmian dotyczących 

obsługi. Przełącznik wyboru trybów jaz-

dy przeniesiono na konsolę, zapomniano 

jednak o  sterowaniu hamulcem postojo-

wym, który pozostał po prawej stronie fo-

tela kierowcy. Za to znacząco poprawiono 

konstrukcję lodówki w  modelach TGX 

(42 l) i TGS (35 l), która dotąd irytująco wy-

stawała spod leżanki, teraz chowa się pod 

nią całkowicie.

Czy to już wszystko? Nic z  tych rzeczy. 

Tempomat w  modelach TGX i  TGS na-

pędzanych silnikiem D26 współpracują-

cym ze skrzynią TipMatic 12+2 otrzymał 

funkcję Stop-and-go. Pozwala ona na cał-

kowite zatrzymanie i  ponowne ruszenie 

bez udziału kierowcy, o ile pojazd staje na 

mniej niż dwie sekundy. Po tym czasie kie-

rowca musi aktywować tempomat, muska-

jąc pedał gazu lub naciskając odpowiedni 

przycisk na kierownicy. Z najważniejszych 

zmian warto jeszcze wspomnieć, że od je-

sieni wszystkie pojazdy ciężarowe MAN 

będą wyposażone w  moduły RIO Box do 

zaawansowanego zarządzania fl otą, zbiera-

jący dane w chmurze.

W dobrym kierunku

MAN idzie we właściwą stronę. Poszerze-

nie gamy oferowanych modeli o dostawczego 

TGE pozwoli marce zdobyć nowych klientów 

kierujących dotąd swe kroki do konkurencji 

w  postaci Iveco, Renault i  Mercedesa, ma-

jących szeroką ofertę samochodów ciężaro-

wych i dostawczych. Zmiany przeprowadzone 

w  pozostałych modelach też należy ocenić 

pozytywnie. Nowe prostsze i  oszczędniejsze 

silniki, dopracowane skrzynie biegów, za-

awansowane systemy wspomagające kierowcę 

czy sensowne zmiany ergonomii kabin to ka-

wał dobrej roboty monachijskich inżynierów. 

W tym wszystkim zastanawia jedynie, dlacze-

go dźwignia hamulca postojowego nie trafi ła 

razem z  przełącznikiem biegów na tablicę 

rozdzielczą? Kto wie, być może uznano, że po-

jazdy MAN są już tak doskonałe, że kolejnym 

razem nie byłoby już czego poprawiać. ▐

Marcin Lewandowski
Fot. M. Lewandowski

Nowy silnik serii D08 odznacza się prostszą kon-
strukcją i mniejszą masą własną o 44 kg w przypadku 
wersji czterocylindrowej i 79 kg w przypadku sześcio-
cylindrowej. Zużycie paliwa obniżono średnio o 5%.

W ramach programu Vans-to-go można zamówić mo-
del TGE z gotowymi zabudowami, jak chłodnia, laweta, 
hakowiec. Dostępne są też zabudowy serwisowe 
w ramach współpracy MAN-a z firmami Bott i Sortimo.

działającą przy prędkościach powyżej 

55 km/h. Jeśli system wykryje, że pojazd 

zjeżdża z  lekkiego wzniesienia, wrzuca luz, 

pozwalając mu się swobodnie toczyć. Wpły-

wa to korzystnie na zużycie paliwa.

Funkcjonalne wnętrze

Wszystkie oferowane dotychczas kabiny 

(od TGL w górę) przeszły drobne, acz zna-

czące modyfi kacje. Pomiędzy wskaźnika-

mi pojawił się nowy kolorowy wyświetlacz 

o przekątnej 4 cali, na którym wyświetlane 

są informacje dotyczące prędkości, załą-

czonym biegu, tempomacie czy te pocho-

dzące z  komputera pokładowego. Panel 

przełączników usytuowany po prawej stro-

nie został przeorganizowany. Przyciski po-

grupowano według przeznaczenia i od te-

raz w każdym modelu te same funkcje (np. 

sterowanie napędami) będą się znajdować 

w  identycznych miejscach. Ma to ułatwić 

kierowcom przesiadanie się pomiędzy róż-

nymi modelami, a  nawet egzemplarzami 

tego samego modelu, ale różniącymi się 

wyposażeniem. System multimedialny jest 

Nowy samochód dostawczy MAN TGE został 
od razu zaprezentowany w wielu wersjach nad-
woziowych. Oprócz klasycznego furgonu można 
zamówić kombi lub podwozie do zabudowy.

Nowością jest funkcja EfficientRoll. Jeśli pojazd zjeżdża w dół ze wzniesienia 
komputer może podjąć decyzję o wrzuceniu luzu w celu oszczędzania paliwa.

MAN TGL i TGM (na zdjęciu) otrzymały nową wersję silnika D08, 
poprawione skrzynie biegów TipMatic wyposażone w nowe  funkcje 
oraz kabiny o ulepszonej ergonomii.

www.truck-van.pl
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K lasycznym napędom spalinowym 

przybywa konkurencja w postaci silni-

ków elektrycznych. Coraz większa jest 

oferta sprzętu kompaktowego, zdolnego pra-

cować w ciasnej miejskiej zabudowie. W te-

gorocznej edycji poznańskich targów, zorga-

nizowanych w  dniach 17–19 października, 

swoją ofertę zaprezentowało ponad 300 fi rm. 

Nowe technologie 
w śmieciarkach

Premierowy produkt fi rmy Ekocel, 

śmieciarka Medium X4, z  wrzutnikiem 

Zoeller Delta 301, osadzona na podwoziu 

MAN-a TGM, została wyróżniona Złotym 

Medalem MTP. W  tym modelu wyko-

rzystano wiele innowacyjnych rozwiązań 

technicznych. Śmieciarka ma sztywną, 

niepodlegająca odkształceniom, skrzynię 

ładunkową. Nowa, lżejsza rama przednia 

pozwoliła na zwiększenie objętości ła-

downi. Wydłużenie o  12 cm drogi prze-

suwania się płyty wypychowej wewnątrz 

skrzyni skutkuje zwiększeniem objętości 

o ok. 1 m3. Kąt nachylenia tylnej ramy za-

mykającej skrzyni ładunkowej zwiększono 

z  70 do 80 stopni, zyskując kolejny 1 m3. 

Przesunięcie środka ciężkości zabudowy 

w  kierunku kabiny uzyskano poprzez za-

stosowanie nowej konstrukcji ramy przed-

niej skrzyni, zmniejszenie masy odwłoka, 

zamocowanie siłowników do podnoszenia 

odwłoka na dachu, przeniesienie bloku hy-

draulicznego oraz sterownika do przedniej 

części skrzyni. 

Na stoisku fi rmy Terberg uwagę zwra-

cała śmieciarka Olympus, zabudowana na 

podwoziu MAN TGS, która, jak powie-

dział Artur Gałęcki, regionalny menedżer 

ds. sprzedaży, Terberg Matec Polska Sp. 

z o.o., produkowana jest w  nowoczesnej 

technologii w ten sposób, że ściana zabu-

dowy o  kształcie owalnym wykonywana 

jest z jednego arkusza blachy i bez użebro-

wania. W  efekcie zabudowa jest o  około 

500 kg lżejsza, a jednocześnie pozbawiona 

spawów, trwała. To rzadko spotykane roz-

wiązanie. Mało tego, w  takiej śmieciarce 

uzyskuje się zgniot odpadków 6:1, podczas 

gdy powszechnie stosowany jest 5:1. 

Według przedstawiciela Terberg, rynek 

śmieciarek będzie odchodził od tradycyj-

nych konstrukcji użebrowanych. Te nowe 

mogą więcej przewieźć ładunku, są wytrzy-

malsze i trwalsze.

W Polsce śmieciarki tej marki są często 

sprowadzane jako używane, ale rynek no-

wych, zdaniem naszego rozmówcy, teraz 

ma się dobrze, bo w przetargach obowią-

zuje już norma emisji spalin Euro 5 lub 6, 

czyli wybierane są samochody najnow-

szych generacji, a do nich trafi ają z reguły 

nowe zabudowy. W efekcie z roku na rok 

sprzedaż nowych śmieciarek rośnie.

Firma GP Truck Trading, wyłączny dys-

trybutor włoskiej marki Farid, pokazała 

m.in. nową śmieciarkę T1 na 2-osiowym 

podwoziu DAF-a  LF. Zabudowa to naj-

nowocześniejsza konstrukcja bazująca na 

kształcie cylindra. Tutaj też ściany zbiorni-

ka wykonywane są z pojedynczych arkuszy 

blachy, a półokrągły kształt podłogi ułatwia 

odprowadzanie płynów. Owalny kształt 

zabudowy w połączeniu z dużą wytrzyma-

łością konstrukcji pozwala na kompakto-

wanie odpadów ze współczynnikiem 6:1. 

Wyeliminowanie ożebrowań wzmacniają-

cych, montowanych na ścianach zabudów 

starego typu, obniża wagę śmieciarki oraz 

eliminuje dodatkowe potencjalne źródła 

korozji. Śmieciarka o  pojemności 10 m3 

waży od 11 do 14 t (cały pojazd).

Innowacyjne zamiatarki

Firma Eco-Clean, wyłączny dystrybutor 

produktów marki Tenax w Polsce, promo-

wała zamiatarkę chodnikową napędzaną 

całkowicie elektrycznie – Electra 2.0. To 

oczywiście pojazd nieemitujący spalin i ci-

chy. Michał Błaszczyk, kierownik serwisu, 

Eco-Clean, poinformował, że maszyna na 

jednym ładowaniu może pracować 8–9 go-

dzin. Jest droższa w zakupie od analogicz-

nej zamiatarki z silnikiem spalinowym, ale 

dzienny koszt jej eksploatacji wynosi zale-

dwie 10÷15 zł (ładowanie). To kilkanaście 

razy mniej niż w przypadku klasycznej ma-

szyny. Oprócz tego odpadają koszty zwią-

zane z serwisowaniem silnika spalinowego. 

Bardziej kompaktowo
Na targach Pol-Eco System w Poznaniu zaprezentowano sporo innowacyjnych, a niekiedy 
wręcz prekursorskich na naszym rynku pojazdów komunalnych. Najnowsze śmieciarki, zamiatarki 
i posypywarki są bardziej efektywne i mniej zanieczyszczają środowisko. 

Małe dochodzą do głosu. Firma Aebi Schmidt na wystawie 
eksponowała posypywarkę Stratos z pługiem SNK, przeznaczone 
do montowania na podwoziach samochodów dostawczych.

Firma Agapit, przedstawiciel włoskiej marki COMAC, wystawiła 
zamiatarkę CS140, która pracuje na sucho, a – jak zapewnia producent 
– nie kurzy tak, jak maszyny klasyczne, działające ze zraszaniem.

http://www.facebook.com/TruckVanPL
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biorców trafi ło już około 60 sztuk. Z reguły 

powstają na konkretne, indywidualne za-

mówienia. Nasz rozmówca podkreślił, że są 

to produkty polskie, Gamon sam produkuje 

beczki i wysięgniki i może zaoferować kon-

kurencyjną cenę. Na życzenie nabywców 

niektóre pojazdy wyposażane są w recyklin-

gowy odzysk wody, poprzez wielostopniowe 

fi ltrowanie. Firma nie narzeka na brak popy-

tu, sprzedaje w kraju i za granicą. 

Pomot prezentował specjalistyczne za-

budowy asenizacyjne, urządzenia hakowe 

i  kontenery. Na ekspozycji mogliśmy zoba-

czyć m.in. zabudowę asenizacyjną ZSA 5000 

na podwoziu Mercedesa Atego. Do produk-

cji zbiornika wykorzystano specjalistyczną 

stal, odporną na korozję. Jak powiedział nam 

Tomasz Sławiński, specjalista ds. sprzedaży 

i marketingu, Pomot, fi rma znaczną część 

swoich zabudów komunalnych eksportuje. 

Jedną z  najnowszych propozycji producenta 

z  Chojny są ciągnione posypywarki piasku 

i  soli (UPR 4,0 o  ładowności 4 ton), które 

z  impetem weszły na rynek, ciesząc się du-

żym zainteresowaniem nabywców. Według 

przedstawiciela Pomotu, rynek kontenerów 

i zabudów asenizacyjnych też jest rozwojowy, 

a  producent, dysponując zakładowym biu-

rem konstrukcyjnym, ulepsza je, dostosowu-

jąc do oczekiwań klientów. Przykładem może 

być zabudowa asenizacyjna zmodernizowana 

według sugestii odbiorcy z Niemiec, gdzie za-

stosowano blachę odporną na ścieranie, tłok 

przesuwny sterowany pneumatycznie i  spe-

cjalistyczne zwijadła wysokociśnieniowe. 

W stronę małych

Firma Aebi Schmidt, oferująca kom-

pleksowy zakres utrzymania dróg i  tere-

nów komunalnych oraz dróg szybkiego 

ruchu eksponowała m.in. posypywarkę 

Stratos z  pługiem SNK, przeznaczone do 

montowania na podwoziach samochodów 

dostawczych o  dmc 3,5 tony. Taki zestaw 

polecany jest do utrzymywania mniejszych 

dróg gminnych i  miejskich. Łukasz Polań-

ski zwrócił uwagę, że cała obudowa posy-

pywarki jest poliuretanowa, a  więc lekka 

i  odporna na korozję. Wyróżnia ją także 

napęd od osi pojazdu poprzez pompę hy-

drauliczną. Według naszego rozmówcy nikt 

inny nie wykorzystuje takiego rozwiąza-

nia, powszechnie stosowany jest napęd od 

przystawki odbioru mocy. Jego zaletą jest 

trwałość i  redukcja kosztów serwisu. Łu-

kasz Polański, menedżer odpowiedzialny za 

sprzedaż w regionie północno-zachodnim, 

Aebi Schmidt Polska Sp. z o.o., dodał, że 

rynek, na którym dominują raczej ciężkie 

zestawy, jest coraz bardziej otwarty na takie 

niestandardowe wykorzystanie mniejszych 

samochodów dostawczych. Zaczyna się 

tworzyć nowy segment takich pojazdów.

Ten producent pochwalił się też nową, 

2-tonową zamiatarką Vitra, przeznaczoną 

do oczyszczania chodników. W  tym przy-

padku też rozwija się nowy segment tego 

typu urządzeń.

Ruchome podłogi podbijają rynek

Na targowym terenie zewnętrznym zain-

teresowanie budziła m.in. nietypowo wy-

Taką zamiatarkę, w  nieco mniejszej wersji 

Electra 1,0 zakupiło już przedsiębiorstwo 

świadczące usługi komunalne w  Opolu, 

drugą sprzedano w Gdańsku. Widać, że jest 

zainteresowanie maszynami przyszłości.

Kolejnym prekursorskim rozwiązaniem 

pochwaliła się fi rma Agapit, przedstawiciel 

włoskiej marki Comac, wystawiając zamia-

tarkę CS140, która pracuje na sucho, a  jak 

zapewnia producent, nie kurzy i  nie zosta-

wia tyle zanieczyszczeń, co powszechnie sto-

sowane zamiatarki, pracujące ze zraszaniem. 

Jak powiedział nam Piotr Dyjak, prezes za-

rządu Agapit Cleaning Equipment, zamiatar-

ka miejska CS140 jest jednym z nielicznych 

albo nawet jedynym takim urządzeniem na 

rynku. Maszyna ma tylko mały zbiornik na 

wodę, którą spryskiwane są szczotki boczne, 

natomiast główna szczotka zbiera zanie-

czyszczenia na sucho. Wykorzystywany jest 

też wał z bijakami, który kompaktuje zanie-

czyszczenia oraz turbina o  wysokiej mocy, 

która zasysa brud. W Niemczech już sprze-

dają takie zamiatarki, w Polsce zapewne te-

raz przyjdzie na nie czas.

Prezes fi rmy Agapit z  ubolewaniem za-

uważył, że nie ma obecnie aktywnych pro-

gramów pomocowych UE, z których kiedyś 

mogli korzystać nabywcy innowacyjnego 

sprzętu, co aktywizowało sprzedaż.

Dobre, bo polskie

Firma Gamon promowała swoje produkty 

pod hasłem – dobre, bo polskie. Wystawiła 

pojazd ssąco-płuczący PCK8, z beczką o po-

jemności 8,5 m3, na podwoziu MAN-a TGM. 

Przeznaczony jest do mycia i  udrażniania 

wodą pod wysokim ciśnieniem kanałów 

z odsysaniem nieczystości. Zbigniew Malara, 

specjalista ds. sprzedaży pojazdów komunal-

nych, Polcab N. Gamoń Sp. J.,  przypomniał, 

że fi rma ta przejęła schedę po przedsiębior-

stwie Wuko. Produkuje pojazdy specjali-

styczne do czyszczenia kanalizacji. Do od-

W pełni elektryczna 
zamiatarka Tenax już znajduje 
nabywców w Polsce.

Włoska śmieciarka Farid T1 to 
najnowocześniejsza konstrukcja 
bazująca na kształcie cylindra.

Śmieciarka Olympus na stoisku firmy 
Terberg: lekka zabudowa, uzyskująca 
zgniot odpadków 6:1.

Premierowy produkt firmy Ekocel, 
śmieciarka Medium została uhonorowana 
Złotym Medalem MTP.
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Naczepa Stas z ruchomą podłogą, 
prezentowana przez firmę PTM, wyposażana 
jest w tylną klapę podnoszoną hydraulicznie.

Pojazd asenizacyjny Pomot ZSA 5000 na podwoziu 
Mercedesa Atego. Uwagę zwracają uchwyty na węże tzw. 
mamuty (węże nie obijają się o zbiornik).

Firma Gamon pokazała pojazd ciśnieniowo-
-kanalizacyjny PCK-8, z beczką o pojemności 
8,5 m3, na podwoziu MAN-a TGM.

Tomasz Sławiński z firmy Pomot. Zbiornik zabu-
dowy asenizacyjnej ZSA 5000 wyposażono w wy-
godne w obsłudze zamknięcia śrubowo-kneblowe.

Na zorganizowanej w osobnej hali 
wystawie CNG & LNG Strefa Meta-
nu, poświęconej popularyzacji i pro-
mocji ekologicznych, alternatywnych 
paliw metanowych, królowało Iveco 
Stralis NP, napędzane ciekłym ga-
zem ziemnym (LNG). Jak zapewnia 
producent, to pierwszy w historii sa-
mochód ciężarowy zasilany gazem, 
zapewniający moc, zasięg, komfort 
jazdy i dynamikę na miarę standar-
dów obowiązujących w przewozach 
międzynarodowych. Jego podsta-
wowe zalety to zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń, w tym dwutlenku 
węgla (nawet o 95%) i hałasu. Nowy, 
cichy tryb pracy silnika Cursor 9
Euro 6 – 72 dB(A) – sprawia, że jednostka ta może być wykorzystywana na trasach miejskich 
i do realizacji nocnych dostaw. Przebiegi pomiędzy wymianami oleju wydłużono do 75 tys. km.

posażona naczepa Stas z ruchomą podłogą, 

eksponowana przez fi rmę PTM. Kamil Ste-

faniak, dyrektor handlowy PTM objaśnił, że 

naczepę, przeznaczoną dla przedsiębiorstw 

recyklingowych, wyposażono w  tylną kla-

pę podnoszoną hydraulicznie z  otworem, 

który pozwala ugniatać ładunek (np. troci-

ny, zrębki) specjalnym tłokiem. To nowość 

w  Polsce. O  ile standardowa naczepa tego 

typu zabiera 16÷17 ton tzw. bio-surowca, to 

po zagęszczeniu nawet 22÷24 ton.

Podnoszoną hydraulicznie klapą, także 

przy wyładunku, steruje się za pomocą pi-

lota z  dystansu, a  więc bezpiecznie. Takie 

rozwiązanie i  jednoczesne wykorzystanie 

prasy, którą dostarcza inny producent, jest 

patentem fi rmy PTM.

PTM, oferujący naczepy marki Stas, 

jest liderem polskiego rynku ruchomych 

podłóg, dostarczając około 50% takich 

pojazdów. Według Kamila Stefaniaka, 

w tym roku w naszym kraju do odbiorców 

powinno trafić w  sumie około 350÷400 

ruchomych podłóg, a  samych pojazdów 

Stas zamówiono już 180 sztuk. Rynek 

w  tym segmencie rośnie z  roku na rok, 

a naczepy trafiają m.in. do branży komu-

nalnej, ale też do transportu międzyna-

rodowego, gdzie służą równie dobrze do 

przewozu różnego rodzaju materiałów 

sypkich, jak i palet.

Pod nadzorem

Dość licznie stawili się producenci róż-

nego rodzaju sprzętu pomocniczego, wyko-

rzystywanego przez fi rmy komunalne, m.in. 

zajmujące się wywozem śmieci. Standardem 

w  nowoczesnych przedsiębiorstwach ko-

munalnych staje się monitoring pojazdów. 

Takie rozwiązanie telematyczne promowała 

fi rma 24M.pl. Oprócz klasycznego śledzenia 

pojazdów system zapewnia podgląd obrazu 

na żywo. Jak wyjaśnił Łukasz Grunwald, kie-

rownik działu sprzedaży, 24M.pl,  w  pojaz-

dach instalowane są wideorejestratory, które 

mogą obsługiwać do czterech kamer. Wypo-

sażone są w moduły GPS i GSM. Dyspozytor 

fl oty może śledzić pracę pojazdów i  załóg 

w  czasie rzeczywistym na swoim kompute-

rze. Efektem jest poprawa bezpieczeństwa 

i efektywności pracy oraz potencjalny mate-

riał dowodowy w przypadku reklamacji skła-

danych przez klientów.

Targi ochrony środowiska organizowane 

są przez Międzynarodowe Targi Poznańskie 

od ponad 28 lat. W  2015 r., po połączeniu 

zakresu tematycznego targów Poleko, Kom-

technika, Gmina oraz Dworzec stały się naj-

większym w Polsce oraz Europie Środkowo-

-Wschodniej wydarzeniem dedykowanym 

przedstawicielom administracji publicznej 

oraz przedsiębiorcom, którzy poszukują in-

nowacyjnych rozwiązań, technologii i  wie-

dzy z zakresu ochrony środowiska, zrówno-

ważonego rozwoju oraz usług komunalnych. 

Nie trzeba być bacznym obserwatorem, aby 

zauważyć, że w  poprzednich latach miały 

większy rozmach, a  uczestnicy mówią, że 

stały się bardziej... kompaktowe. Niemniej 

i  w  tym roku mogliśmy poznać wiele no-

wości. Mówiąc o  kondycji polskiego rynku 

zabudów komunalnych, Mariusz Zasonie-

wicz, regionalny kierownik sprzedaży w fi r-

mie KH-Kipper zwrócił uwagę, że krótko-

okresowe kontrakty na obsługę gmin przez 

fi rmy prywatne wygrywające przetargi nie 

zachęcały ich do inwestowania w  nowy 

sprzęt. Być może znowelizowana ustawa Pra-

wo Zamówień Publicznych (tzw. in-house), 

według której podmiot zamawiający może 

powierzyć określone zadania bez przetargów 

swojej spółce-córce, nie kierując się tylko 

kryterium najniższej ceny, lecz m.in. jakością 

obsługi, poprawi sytuację. ▐

Jerzy Wasielewski
Fot. J. Wasilewski
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K raker specjalizuje się w  naczepach 

z ruchomą podłogą. D-Tec to głównie 

pojazdy podkontenerowe oraz cyster-

ny. Część oferty obu fi rm stanowią pojazdy 

dla przedsiębiorstw komunalnych i  rolnic-

twa. Gama produktów wzajemnie uzupełnia 

się pod każdym niemal względem. Trailer-

Tec Polska jest związany z sieradzką spółką 

SPC Naczepy, wyłącznym przedstawicielem 

Kraker Trailers, zajmującym się również 

dystrybucją produktów D-Tec. 

Podstawa

D-Tec jest marką holenderskiej Grupy 

Vlastuin. Powstała w 1997 r. wraz z jej czo-

łowym produktem, opatentowaną naczepą 

podkontenerową Combitrailer. Pojazd ten 

powstał, aby przewozić dwa 20-stopowe 

kontenery, umożliwiając ich jednoczesny 

załadunek i rozładunek. Składa się bowiem 

z dwóch, rozłącznych elementów. W wersji S

zaprezentowanej w  2014 r. każdy z  nich 

może funkcjonować w  pełni samodzielnie, 

gdyż wyposażony jest w sworzeń królewski 

i  wymagane przepisami oświetlenie. Użyt-

kownik ma więc do dyspozycji „dwa w jed-

nym”: jedną naczepę dla dwóch kontenerów 

20-stopowych lub dwie naczepy dla jedne-

go. W  stanie złączonym Combitrailer S li-

czy 4 lub 5 osi w zależności od wersji i może 

transportować ciężkie kontenery 40-stopo-

we, zachowując dopuszczane przepisami 

naciski na osie. Naczepa wykonana jest przy 

użyciu stali o wysokiej wytrzymałości, a za-

tem jest stosunkowo lekka i bardzo trwała. 

Bardzo niską masą własną wyróżniają się 

wszystkie naczepy podkontenerowe D-Tec, 

a  jedną z  najlepszych pod tym względem 

w  swojej klasie jest rozciągana Flexitrailer 

LS do przewozu kontenerów 20-, 30-, 40- 

i  45-stopowych, z  których te ostatnie są 

przewożone bez przekraczania typowych, 

dopuszczanych najczęściej w  Europie wy-

miarów zestawu. Jej masa własna nie prze-

kracza 4,6 t. 

W  ofercie są również pojazdy przysto-

sowane do tank-kontenerów, nadwozi wy-

miennych oraz umożliwiające tworzenie 

długich zestawów 25,25 m, tzw. eurocombi. 

Czołowym produktem Krakera jest na-

czepa z  ruchomą podłogą K-Force (patrz: 

Truck & Van 7-8/2017). Po najnowszych 

udoskonaleniach jest bardziej wytrzymała 

i odporna na skręcanie, co skutkuje bardzo 

dobrymi własnościami eksploatacyjnymi 

i dłuższą żywotnością. 

Innowacje

Naczepa z  ruchomą podłogą jest pojaz-

dem bardzo wszechstronnym. Może za-

stąpić i wywrotkę, i zwykłą naczepę kurty-

nową. Doskonale nadaje się do przewozu 

zarówno ładunków masowych, jak i  spale-

tyzowanych. Naturalnym polem jej zastoso-

wania jest rolnictwo. 

Kraker proponuje naczepy dopasowane 

do specyfi cznych wymagań użytkownika, 

w  tym z  osiami skrętnymi, bezpiecznym, 

składanym dachem SafeRoof czy składaną 

ścianą boczną. Przy odpowiedniej organi-

zacji pracy potrzeby gospodarstw rolnych 

zaspokoi standardowy wyrób, ale Kraker 

ma w  zanadrzu również pojazd stworzony 

specjalnie dla rolników. 

Jest to naczepa wyposażona jednocześnie 

w  sworzeń królewski i  rozkładany dyszel. 

Może być holowana przez ciągnik siodłowy 

lub traktor. Użytkowanie jej na niestabilnym 

podłożu ułatwiają koła ogumione w szero-

kie opony rolnicze, mogące pracować przy 

niskim ciśnieniu. Dzięki temu zapewnia-

ją dobrą trakcję na bezdrożach i  redukują 

ugniatanie gleby. 

Specjalnością D-Tec są cysterny do trans-

portu m.in. gnojowicy, które produkuje od 

1987 r. Przy dużej pojemności, wynoszącej 

w zależności od typu od 28 do 37 m3 zapew-

niają bardzo dobrą manewrowość dzięki osiom 

skrętnym. Model SV2011-21-4 opracowany 

specjalnie na duński rynek ma 4 osie i zbior-

nik o objętości 40,5 m3. Powstał we współpracy 

z duńską fi rmą FP Production ApS. 

Najnowszy produkt w  gamie, cysterna 

o pojemności 30 m3 ma masę własną 5,25 t.

Wywrotka Flexliner 
to tegoroczna nowość D-Tec. 

Wzajemne 
uzupełnianie
Na wybranych rynkach, w tym polskim, naczepy Kraker 
i D-Tec są reprezentowane przez TrailerTec, wspólną organizację 
sprzedaży. To dobry sposób, aby niszowymi pojazdami 
zainteresować szerokie grono odbiorców. 

Niecodzienna rama wywrotki D-Tec Flexliner 
jest utworzona przez centralną belkę. 
Widoczne na zdjęciu stalowe linki i obrotnica 
są częścią układu sterowania osiami. 
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Jest krótka, a zatem wygodna w użyciu tam, 

gdzie nie ma zbyt wiele miejsca. Może być 

wyposażona w komplet opcji do przewozu 

gnojowicy, wśród których jest czujnik NIR 

(ang. Near Infra-Red – czujnik spektome-

trii na bliską podczerwień), który z  dużą 

dokładnością rozpoznaje własności prze-

wożonego materiału, w tym zawartość azo-

tu, fosforu, potasu i suchej masy. Tego typu 

testy mają szczególne znaczenie w  Ho-

landii, obfi tującej w  kanały, do których 

przedostają się substancje rozprowadzane 

na polach uprawnych. Nawożenie pól jest 

poddane surowym przepisom, a gnojowica 

o  odpowiednich własnościach jest poszu-

kiwanym towarem. Obecnie D-Tec propo-

nuje czujnik II generacji. Jego stosowanie 

przyczynia się do bardziej wydajnego na-

wożenia i  przynosi rolnikom wymierne 

oszczędności. 

Cysterny D-Tec są również bardzo łatwe 

do umycia wewnątrz, co przyspiesza pracę 

i  zwiększa jej wydajność, niemal natych-

miast bowiem mogą zostać ponownie zała-

dowane. 

Rozwój

Zarówno Kraker, jak i D-Tec działają na 

rynku, który choć lukratywny i  wykazują-

cy tendencję wzrostową, nie zachowuje się 

stabilnie. Jedną z metod uniezależnienia się 

od kaprysów koniunktury jest wzbogacanie 

oferty o produkty poszerzające grono klien-

tów fi rmy. Kraker trzyma się ruchomych 

podłóg, które można poddać daleko idącej 

indywidualizacji, zmieniającej ich walory 

funkcjonalne. Chociaż najnowsza naczepa 

K-Force ma ramę skręcaną przy pomocy 

śrubonitów BobTail i  ten typ łączenia ma 

liczne zalety, nie wymaga np. nagrzewa-

nia materiału koniecznego przy spawaniu 

i przynosi oszczędności na masie własnej, to 

w ofercie pozostają naczepy z ramą spawa-

ną, która daje np. większą swobodę w dobo-

rze rozstawu osi. 

Z kolei D-tec jako remedium na zmienność 

popytu opracował naczepę wywrotkę Flexli-

ner, wyposażoną w trzy osie kierowane. Cecha 

ta, w połączeniu ze skrzynią o pojemności do-

chodzącej w wersji aluminiowej do 55 m3 ma 

praktyczne znaczenie również przede wszyst-

kim w  gospodarstwach rolnych. Zyskuje się 

wysoką manewrowość, oszczędza podłoże 

i redukuje zużycie ogumienia. Pojazd ma nie-

typową ramę z pojedynczą, solidną belką cen-

tralną, do której mocowane są osie i skrzynia. 

Konstrukcja ta zapewnia wysoką odporność 

na skręcanie, stabilność przy rozładunku oraz 

niską masę własną. Wywrotka miała premierę 

w lipcu 2017, a pierwsze egzemplarze o masie 

własnej 8,2 t ze skrzynią z  trudnościeralnej 

stali Hardox o  objętości 47 m3 pracują już 

w fi rmie Berkhof BV. 

Poszerza się również oferta naczep pod-

kontenerowych, a  wśród nowości jest 

pojazd do tank-kontenerów 20- i  30-sto-

powych oraz zmodyfi kowana seria S z uni-

wersalnymi zamkami kontenerowymi. 

W  tym roku Kraker wyprodukuje około 

650 pojazdów, na 2018 zaplanowane jest 

850. U progu nowej dekady produkcja po-

winna przekroczyć próg 1000 sztuk. 

D-Tec wytwarza obecnie 35 pojazdów 

tygodniowo. Zakład w  Kesteren jest roz-

budowywany. W 2016 r. stanęła nowa hala 

spawania ram, a  do 2020 r. po sąsiedzku 

powstaną nowe hale produkcyjne. Planuje 

się m.in. uruchomienie produkcji skrzyń 

wywrotek, które na razie są zamawiane 

u kooperantów. W nowych obiektach będą 

powstawać nie tylko naczepy. Grupa Vla-

stuin jest wytwórcą części do maszyn: ram 

(ich odbiorcą jest Terberg), elementów 

układu napędowego, wysięgników oraz 

chwytaków. 

Kraker i D-Tec liczą na nowe rynki, w tym 

Europę Środkową i  Wschodnią oraz Azję. 

Z pewnością pomaga im dobra koniunktura 

na produkty i  rozwiązania, które służą nie 

konsumpcji, a  likwidacji jej skutków, ogól-

nie pojętą utylizacją odpadów i odzyskiwa-

niem tego, co można jeszcze wykorzystać. 

Polski transport, gospodarka komunalna 

i  rolnictwo szybko się zmieniają i  pojazdy 

obu fi rm będą cieszyły się zapewne rosną-

cym zainteresowaniem wśród coraz bar-

dziej wymagających odbiorców. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, D-Tec, Kraker Trailers

Spawanie ramy w zakładach D-Tec 
w Kersten. Postępująca robotyzacja 
oraz rozbudowa fabryki pozwolą 
przyspieszyć i zwiększyć produkcję. 

Ruchome podłogi Krakera mogą być 
wyposażone w zestaw OptiFlow firmy 
Wabco, który polepsza ich własności 
aerodynamiczne. 

Rolnicza naczepa z ruchomą podłogą Kraker. 
Dzięki składanemu dyszlowi może być holowana przez 
ciągnik rolniczy wprost na miejsce zbiorów. Ogumienie 
ogranicza nacisk kół na glebę. Na asfalcie szybko 
można przepiąć naczepę do ciągnika siodłowego. 

Sztandarowy produkt D-Tec, naczepa Combitrailer, 
której zalety doceniają coraz częściej również 
polscy przewoźnicy. W stanie złożonym 
może przewieźć jeden, ciężki kontener 40-stopowy 
lub dwa 20-stopowe. 

Cysterna D-Tec do transportu 
gnojowicy z czujnikiem NIR 
pozwala bardziej wydajnie pracować 
i przynosi wymierne korzyści 
gospodarstwu rolnemu. 
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Dysponując fl otą 284 pojazdów, trzeba 

sprawdzić 1708 kół. Ile potrzeba na to 

czasu? 3366 minut – jeżeli inspekcji ma 

dokonać człowiek. Korzystając z dobrodziejstw 

techniki – wystarczy jedna minuta. Możliwości 

oszczędzania nie tylko czasu daje Proactiv So-

lution. System składa się z  dwóch modułów: 

Proactive Tire oraz Proactive Fleet. Pierwszy 

zawiera systemy TPMS i Drive – over – Reader, 

a drugi Track & Trace i Driver Behavior. 

75% mniej awarii

System TPMS (Tire Pressure Monitoring 

System) z  założenia ma umożliwić zdalną 

kontrolę stanu ogumienia poprzez monito-

rowanie ciśnienia, a  w  wielu przypadkach 

również temperatury w  oponach. Dzieje 

się to za pośrednictwem czujnika zamon-

towanego na wentylu na zewnątrz opony, 

na wentylu wewnątrz opony, przymocowa-

nego po wewnętrznej stronie opony lub jak 

w  przypadku rozwiązania fi rmy Goodyear 

– przymocowanego do felgi. 

Zaproponowane przez Goodyeara roz-

wiązanie pozwala na szybki montaż układu 

oraz wymianę opony bez potrzeby dodatko-

wego przeszkolenia personelu. Taki system 

oprócz wygody, zapewnia stałą kontrolę nad 

samochodami, która nie wymaga fi zycznego 

kontaktu z nimi, co jest szczególnie ważne 

przy obsłudze dużej międzynarodowej fl oty. 

Precyzyjne kontrolowanie stanu ciśnie-

nia i  temperatury może zapobiec uszko-

dzeniu opony podczas jazdy. Taka naprawa 

jest szczególnie kosztowna daleko od bazy, 

nie wspominając o  innych uszkodzeniach 

i  szkodach, jakie może wyrządzić pękająca 

opona. Poza tym stałe kontrolowanie ci-

śnienia pozwala na oszczędności na paliwie 

i zużyciu opon, które w dużych fl otach robią 

się znaczące. Nie bez znaczenia jest też koszt 

przestoju i ryzyko niedotrzymania terminu 

dostawy przewożonego ładunku.

System Goodyeara zbiera informacje 

z  każdej opony w  czasie rzeczywistym. Po-

miar odbywa się co 16 sekund, a co 15 mi-

nut dane wysyłane są przez sieć komórkową. 

Pokładowy router monitoruje bieżący stan 

ogumienia. Może również przesyłać dane 

na serwery Goodyeara i za pomocą specjal-

nego algorytmu przewidywać nadchodzące 

awarie. W razie potrzeby samochód jest kie-

rowany na kontrolę. Według danych Good-

yeara system ten ogranicza o 75% liczbę awa-

rii opon, wydłuża ich żywotność oraz realnie 

wpływa na ilość zaoszczędzonego paliwa. 

Sprawdzono to podczas dwuletniego testu na 

dystansie 9 mln km.

1,2 % mniej paliwa

Drugi system do kontroli stanu ogu-

mienia w pojazdach – Drive – over – Re-

ader może być stosowany wymiennie lub 

dodatkowo z  TPMS-em. W  skład tego 

systemu wchodzi platforma montowana 

na podłożu, np. na terenie bazy trans-

portowej. Jest ona odporna na warunki 

atmosferyczne, więc może być zamonto-

wana zarówno na zewnątrz, jak i w środku 

budynku.

Podczas przejazdu samochodu przez 

platformę sprawdzane są takie parametry 

jak: ciśnienie oraz stan bieżnika. Kontro-

la wszystkich opon zajmuje do 20 sekund 

i odbywa się przy pomocy lasera. Pojazdy są 

automatycznie rozpoznawane przez układ 

kamer i  nie wymagają dodatkowych urzą-

dzeń na pokładzie. 

Podobnie jak w  przypadku systemu 

TPMS, dane dotyczące pojazdu są zbierane 

i wysyłane do chmury, gdzie są analizowa-

ne. Transfer danych odbywa się natychmiast 

po pomiarze. Generowane raporty mogą 

zwiększyć efektywność serwisu, do które-

go będą trafi ały tylko te samochody, które 

Na odległośćNa odległość czy stacjonarnie? czy stacjonarnie?
 Goodyear ma nowy pomysł na to, jak wspierać, tak dzisiaj zapracowane 
przedsiębiorstwa transportowe. Firma właśnie zaprezentowała nowy system zarządzania 
taborem pod nazwą Goodyear Proactiv Solution. 

Schemat działania TPMS w systemie Proactive 
Solutions. Dane przekazywane są na serwer, później 
są analizowane. Na tej podstawie powstaje raport 
stanu ogumienia floty.

Czujnik systemu TPMS zamontowany na 
feldze przy pomocy stalowej linki. Montaż 
i demontaż odbywa się na prostej zasadzie 
znanej z butów narciarskich. 
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będą tego wymagały. Platformę Drive – over 

– Reader można wynająć lub kupić. 

System może działać samodzielnie lub 

w  parze z  TPMS, co daje najlepsze efekty. 

Według testów przeprowadzonych przez 

Goodyeara we fl ocie 120 pojazdów system 

ten zmniejsza liczbę awarii opon o  60% 

i oszczędza do 1,2% paliwa. 

Zawsze na oku

Ale opony to nie wszystko. Goodyear chce 

zadbać o  cały pojazd. Stąd rozwiązania do 

efektywnego zarządzania fl otą Proactive Fleet. 

Moduł Track & Trace służy do moni-

torowania fl oty w  czasie rzeczywistym na 

terenie całej Europy. Dzięki niemu można 

poprawić bezpieczeństwo transportu oraz 

udzielić klientom precyzyjnych informacji 

dotyczących terminu dostawy. Komunika-

cja z systemem odbywa się za pomocą rute-

ra montowanego w  kabinie wyposażonego 

w moduł GPS, który wysyła dane za pośred-

nictwem sieci komórkowej.

Drugi moduł to Driver Behavior. Moni-

toruje on 12 parametrów jazdy, sprawdzając 

styl prowadzenia kierowców, w  tym: czas 

pracy silnika na biegu jałowym, gwałtowne 

przyspieszanie i hamowanie, użycie tempo-

matu, jazdę z  rozpędu i jazdę na zbyt wy-

sokich obrotach. Dane pozyskane podczas 

jazdy są przesyłane co 15 minut na serwery 

Goodyeara, gdzie są magazynowane i anali-

zowane. Na ich podstawie kierowcom wy-

stawiana jest ocena. 

Dzięki temu rozwiązaniu można po-

prawić bezpieczeństwo pojazdów oraz 

zmniejszyć zużycie paliwa. Dokładne ba-

danie zachowania kierowców pozwala 

także na idealne dopasowanie szkolenia 

do ich potrzeb, aby zniwelować ich błędy 

podczas prowadzenia pojazdów. Według 

danych zaprezentowanych przez Goody-

eara na podstawie informacji pozyskanych 

od właścicieli fl ot korzystających z  tego 

systemu, oszczędności na paliwie mogą 

sięgnąć 300 euro rocznie. Poprawa stylu 

jazdy może wpłynąć także na reputację fi r-

my. Oczywiście wszystkie korzyści zależą 

od umiejętności prowadzenia kierowców 

we fl ocie i stopnia, w jakim można je roz-

winąć. System ten daje możliwość wglą-

du w  przebieg każdej trasy i  analizę pod 

względem liczby koniecznych manewrów 

zwiększających zużycie paliwa oraz dobie-

ranie tras najbardziej sprzyjających ekono-

micznej jeździe. 

Gdziekolwiek jesteś

Goodyear poprzez pakiet Proactive 

Solutions stara się ułatwić menedżerom 

fl ot zarządzanie nimi. Rozwiązanie to ma 

sprzyjać redukcji kosztów oraz minima-

lizować straty przy użyciu nowoczesnych 

technologii telematycznych. Analiza gene-

rowanych przez system danych pomaga je 

łatwo interpretować i  ostrzega przed pro-

gnozowanymi problemami, ograniczając 

wyrywkowe kontrole sprawnych pojazdów. 

Daje także możliwość wyboru rozwiązań 

zgodnie z potrzebami. 

System obsługiwany jest przez jedno 

urządzenie, które znajduje się na pokładzie 

pojazdu, zawierające moduł GPS i mogące 

przesyłać dane na serwer. Do tego urzą-

dzenia przewoźnik może dołączać kolejne 

opcje pakietu, rozbudowując system. Do 

podglądu stanu pojazdu służy strona inter-

netowa, więc dostęp do informacji i statusu 

samochodu jest możliwy z  każdego urzą-

dzenia podłączonego do Internetu. 

System został dopracowany i  przemy-

ślany, a  rozwiązania przygotowane pod 

konkretne potrzeby klientów. Komplekso-

wy system ma pomóc zredukować koszty, 

zapewnić nieprzerwaną realizację zleceń 

i bezpieczeństwo, a przy tym być prostym 

narzędziem. Ceny systemu zależą od wy-

branych opcji oraz wielkości fl oty. ▐

Damian Dziewicki
Fot. D. Dziewicki, Godyear

Schemat działania systemu Drive – over – Reader. Pojazd po 
przejechaniu przez platformę jest rozpoznawany, każde koło jest 
skanowane i odnotowane w systemie komputerowym.
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Zmiany miały przede 

wszystkim zredukować 

koszty obsługi poprzez wy-

eliminowanie wtrysku AdBlue, 

poprawić efektywność pracy sil-

nika oraz znacznie zredukować 

masę podwozia, co w  efekcie 

istotnie zwiększyło nośność po-

jazdu. Najlżejszy, nowy model 

M21 Ground ma masę własną 

równą 1747 kg. Modele Isu-

zu M21 już z  zabudową mogą 

przewieźć od 1100 do 1200 kg 

ładunku.

Wyeliminowanie systemu 

SCR nie tylko przyczyniło się 

do zmniejszenia kosztów eks-

ploatacji, ale także do ograni-

czenia awaryjności. Jednocze-

śnie zmiany nie wpłynęły na 

wytrzymałość i  odporność na 

trudy eksploatacji. Konstrukcja 

nowego modelu, oparta jest na 

tej samej, wytrzymałej ramie 

znanej z poprzednich generacji 

Isuzu.

(Diesel Particulate Defuser) 

oraz konwertera katalitycz-

nego LNT (Lean NOx Trap), 

redukującego emisję tlenków 

azotu. W  nowej jednostce na-

pędowej zastosowano system 

hydraulicznej regulacji luzów 

zaworowych oraz nową turbo-

sprężarkę o  zmiennej geome-

trii.

Układ rozrządu sterowany 

jest łańcuchem, a  gładzie cy-

lindrowe są utwardzane induk-

cyjnie, co sprawia, że nawet 

po przebiegu kilkuset tysięcy 

kilometrów silnik nie wykazu-

je oznak zużycia. Z  silnikiem 

mogą współpracować dwa ro-

dzaje skrzyń biegów, tj. nowa 

6-biegowa manualna oraz au-

tomatyczna NEES II.

Taka skrzynia biegów szcze-

gólnie przyda się w przestrze-

ni miejskiej i  wszędzie tam, 

gdzie eksploatacja wiąże się 

z  częstym ruszaniem i  ha-

mowaniem. Zastosowanie 

automatycznej skrzyni bie-

gów znacząco zmniejsza ko-

szty użytkowania samocho-

du, dzięki wyeliminowaniu 

tradycyjnego sprzęgła i  zastą-

pieniu go przekładnią hydro-

kinetyczną .

Nowa jednostka napędowa 

potrzebuje o  4,5% mniej pali-

wa w porównaniu do poprzed-

nio stosowanej odmiany 3.0 l.

Do różnych 
zastosowań

Model M21 świetnie wpisu-

je się w  różne potrzeby klien-

tów. Do dyspozycji są kabi-

ny: standardowa o  szerokości 

1815 mm – dopasowana do 

przestrzeni miejskiej, Large 

o  szerokości 2040 mm – bar-

dziej przestronna oraz bryga-

O 4,5% bardziej 
oszczędny

Nowy silnik ma innowacyj-

ny system oczyszczania spa-

lin składający się z  fi ltra DPD 

M jak „maluch”
Podczas targów Inter Cars swoją premierę miało Isuzu M21. Ciężarówkę 
wyposażono w całkowicie zmodernizowany układ napędowy. Zastosowano 
w niej nowy silnik RZ4E-TC Euro 6b, który może współpracować z nową, 
6-biegową skrzynią manualną lub zautomatyzowaną NEES II. 

Przekonstruowanie i zmiana położenia systemu redukcji tlenków azotu wpłynęło korzystnie 
na wydajność pracy filtra DPD. System ten nie wymaga czynności obsługowych. 
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dowa w  dwóch odmianach: 

6- lub 7-miejscowa.

Aby spełnić wszelkie wy-

magania, Isuzu przygotowało 

klika wariantów modelu M21. 

Wśród nich jest wersja He-

avy, która dzięki zastosowaniu 

wzmocnionego mostu napę-

dowego łączy w  sobie zwin-

ność i  odporność na trudne 

warunki. Pojazd ten sprawdzi 

się zwłaszcza w branży budow-

lanej (nadwozie typu wywrot-

ka) oraz wszędzie tam, gdzie 

szczególnie istotna jest wy-

trzymałość. W  wersji Adaptor 

zastosowano niezależne zawie-

szenie przedniej osi, oparte na 

wahaczach. Zapewnia to wy-

soki komfort jazdy i  najniższy 

promień skrętu w  całej gamie 

Isuzu. Pozostałe modele w  ga-

mie M21 to: Ground o  naj-

niższej masie własnej, która 

dla najkrótszego rozstawu osi 

wynosi 1747 kg, Spring, Single 

Tire oraz największy w  gamie 

– Large (szeroka kabina).

Nowy model nie oznacza wy-

cofania ze sprzedaży dotych-

czas produkowanych i  spraw-

dzonych odmian z  silnika-

mi 3- i  5-litorwymi. W  Euro-

pie Isuzu oferuje podwo-

zia o  masie całkowitej od 3,5 

do 14 t. Są to modele: L35, 

N35 (dmc 3,5 t), M55, P65, 

P75 (dmc odpowiednio 5,5, 

6,5 i 7,5 t) oraz F11, F12 i F14 

(dmc 11, 12 i 14 t).

Na terenie Polski jest obec-

nie 18 autoryzowanych serwi-

sów Isuzu. ▐

Fot. IC, Isuzu

PWP Bluelift 600 jest uruchamianym ręcznie 

hydraulicznym urządzeniem do podnoszenia da-

chu, które może być zamontowane w kłonicach 

narożnych elementów nadbudowy, przyczynia-

jąc się do zaoszczędzenia miejsca.

Szczególną cechą urządzenia PWP Bluelift 600

są niepołączone z sobą podzespoły: podnośnik 

dachu, jak też przesuwany element.

Dzięki temu trikowi zastosowanemu przez 

naszych konstruktorów urządzenie PWP Bluelift 

600 jest szczególnie przyjazne w naprawie, 

a jednostka hydrauliki nie stanowi obciążenia 

w trakcie jazdy.

PWP Bluelift 600
Podnośnik dachu

PWP Blueline
Stalowe i aluminiowe kłonice środkowe CS

Nowy system kłonic 

PWP Blueline ma prostą, 

modułową budowę, 

gdzie wszystkie komponenty 

osprzętu montowane są na kłonicy 

przy pomocy nitów lub połączeń śrubowych.

znie 

zenia da-

onicach 

yczynia-

ft 600

nośnik 

ez

Bluelift

wie, 

żenia 

Poddano certyfi kacji według DIN EN 12642 XL

•  Układ otworów do montażu desek i belek zabezpieczających 

znajduje się na tylnej stronie korpusu kłonicy, 

•  Opcja teleskopu z wózkiem do stosowania 

w przypadku dachów podnoszonych, 

•  Dodatkowa możliwość blokady teleskopu z wózkiem, umożliwia-

jąca jazdę z podniesionym dachem (tylko wersja standardowa). 

Suer Polska Sp. z o.o.

Widziszewo, ul. Ceramiczna 8
64-000 Kościan

tel.: +48 65 512 96 99
fax: +48 65 513 21 48

e-mail: info@suer.pl

Nowość

Nowość

Isuzu oferuje osiem wersji M21, które są dostosowane do różnych 
warunków pracy. Gdy dołożymy do tego specjalistyczną zabudowę, 
stworzymy zwinnego profesjonalistę.  

Wszystkie detale w kabinie zaprojektowane są z dbałością 
o jak największą trwałość i niezawodność. Prosta tablica rozdzielcza 
z wieloma skrytkami, jest funkcjonalna i łatwa w czyszczeniu.
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C raft er jest dostępny jako furgon, 

kombi, w wersjach z kabiną pojedyn-

czą i  podwójną (model skrzyniowy, 

wywrotka i  podwozie do zabudowy) oraz 

jako podwozie do zabudowy kontenerowej. 

Do wyboru są dwa rozstawy osi (3,64 m 

i  4,49 m). Furgon może mieć nadwozie 

o długości 5,9, 6,8 i  7,4 m oraz o wysoko-

ści 2,3, 2,6 i 2,8 m. Wersja skrzyniowa może 

mieć długość: 6,2, 7,0 lub 7,4 m. Długość 

podwozia pod zabudowę może wynosić 

5,9, 6,8 oraz 7,2 m. Natomiast Craft er do 

zabudowy kontenerowej jest oferowany 

w wersjach o długości 6,3 i 7,1 m. Zależnie 

od rodzaju zestawienia silnika z  układem 

napędowym i  skrzynią biegów poszczegól-

ne wersje auta różnią się ładownością. Dmc 

zaczyna się od 3, a  kończy na 5 t. Wersja 

5,5-tonowa trafi  na rynek w 2018 roku.

Craft era napędza czterocylindrowy diesel 

z  turbodoładowaniem, fi ltrem cząstek sta-

łych oraz katalizatorem SCR. Silniki o mo-

mencie obrotowym zaczynającym się od 

300 Nm są dostępne w  czterech wersjach: 

102, 122, 140 oraz 177 KM. Seryjnie we 

wszystkich modelach montowana jest 6-bie-

gowa przekładnia mechaniczna. Auta z na-

pędem na przednie koła, z silnikiem o mocy 

177 KM mogą być wyposażone w  8-stop-

niową automatyczną skrzynię biegów. 

Craft ery na swoim pokładzie mają liczne 

systemy wspomagające kierowcę w różnych 

sytuacjach na drodze. Jeżeli chce się mieć 

wszystko pod kontrolą, można również sko-

rzystać z  sytemu telematycznego „Car-Net 

Guide & Inform”, który dostosowuje się do 

indywidualnych potrzeb użytkownika.

Na wiele sposobów

Furgon z  zamkniętym nadwoziem jest 

dostępny ze wszystkimi rodzajami napędu. 

W  wersji „standardowej” ze średnim rozsta-

wem osi przedział ładunkowy, zależnie od 

rodzaju napędu, ma pojemność od 9,3 do 

11,3 m3. W wersji z długim rozstawem osi po-

jemność ta wzrasta do 13,6 lub 16,1 m3. Długi 

rozstaw osi może być łączony z wydłużonym 

nadwoziem – wzrasta przez to tylny zwis, a ra-

zem z nim pojemność przedziału ładunkowe-

go: do 15,5 lub 18,4 m3. Nowość to furgon 

Plus z oknami w przesuwnych drzwiach oraz 

po przeciwnej stronie nadwozia. Jest to wersja 

sześcioosobowa. Furgon Plus jest oferowany 

z  dachem o  zwykłej wysokości (L3H2) oraz 

z podwyższonym (L3H3 i L4H3).

Wszystkie Craft ery wyposażone w napęd 

na przednie koła mają silniki umieszczone 

poprzecznie z  przodu. Taki pojazd może 

pociągnąć za sobą przyczepę 3 t. Craft ery 

z napędem na przednie koła mają najniższy 

próg załadunkowy, najniższą podłogę i naj-

wyższy przedział ładunkowy.

Modele z przednim napędem są dostępne 

jako Craft er 30 i Craft er 35 ze średnim roz-

stawem osi wynoszącym 3,6 m oraz z nad-

woziem o długości 5,9 m (L3) w połączeniu 

ze zwykłym dachem (2,3 m/L3H2) i  z  da-

chem wysokim (2,6 m/L3H3). Pojemność 

przedziału ładunkowego Craft era L3H2 wy-

nosi 9,9 m3, a Craft era L3H3 – 11,3 m3.

Przednionapędowy Craft er 35 jest również 

oferowany z  dużym rozstawem osi (4,49 m), 

jego długość całkowita wynosi 6,8 m (L4), 

a  wysokość dachu 2,6 m (L4H3). Model ten 

może też mieć rozstaw osi „długi plus”, prze-

dłużony tylny zwis nadwozia, długość całko-

witą wynoszącą 7,4 m i wysoki dach (L5H3), 

a  także dach superwysoki (2,8 m/L5H4). 

Przedział ładunkowy Craft era L4H3 pomieści 

14,4 m3 ładunku, w  wypadku L5H3 jest to 

16,4 m3. W aucie z superwysokim dachem po-

jemność wzrasta do 18,4 m3 – to maksymalna 

wielkość przedziału ładunkowego Craft era.

Craft era z  napędem na tylne koła skon-

struowano na potrzeby fi rm korzystających 

z  przyczepy o  masie całkowitej ponad 3 t 

oraz których dmc przekracza 3,5 t. Nawet 

gdy jest mocno obciążony wyróżnia się 

bardzo dobrą trakcją, największymi możli-

wościami ładunkowymi (do 5 t dmc) i małą 

średnicą zawracania. W modelach z tylnym 

napędem silniki zamontowano wzdłużnie.

Przód, tyłPrzód, tył i 4Motion i 4Motion

Tytuł „International Van of the Year 2017” zobowiązuje. Nowy Crafter ciągle się 
doskonali. Od momentu debiutu w 2016 powiększyła się liczba wersji tonażowych, silników 
i nadwozi. Teraz do napędu na przód doszedł tył i wersja 4×4. 

Crafter jest gotowy na nowe wyzwania. 
W zależności od potrzeb można wybrać zabu-

dowę i dostosować układ napędowy.

W samochodach z podwójnymi kołami na tylnej 
osi oraz wyposażonych w mechaniczną skrzynię bie-
gów Volkswagen oferuje silnik podstawowy o wyższej 
mocy – jest to jednostka TDI osiągająca 122 KM. 
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Ponieważ modele z  tylnym napędem 

są wykorzystywane do ciągnięcia ciężkich 

przyczep oraz same są mocno obciążane, 

Volkswagen proponuje do nich silnik pod-

stawowy o wyższej mocy – jest to jednost-

ka TDI osiągająca 122 KM. Silnik ten jest 

stosowany tylko w samochodach z podwój-

nymi kołami na tylnej osi oraz wyposażo-

nych w mechaniczną skrzynię biegów. Poza 

tym Craft er z  napędem na tylne koła jest 

dostępny z  pojedynczymi kołami na tylnej 

osi, z mechaniczną skrzynią biegów i z sil-

nikiem o  mocy 140 KM. W  tylnonapędo-

wym Craft erze z silnikiem o mocy 177 KM 

można wybrać zarówno mechaniczną, jak 

i automatyczną skrzynię biegów.

W  podstawowej konfi guracji Craft er 

z  napędem na tył jest oferowany ze śred-

nim rozstawem osi oraz ze zwykłym (L3H2) 

i  z  wysokim dachem (L3H3). Pojemność 

przedziału ładunkowego wynosi tu 9,3 m3 

(L3H2) lub 10,7 m3 (L3H3).

W  Craft erze z  napędem na cztery koła 

sprzęgło wielopłytkowe zależnie od potrzeb 

rozdziela moment obrotowy pomiędzy 

wszystkie cztery koła. 4Motion zapewnia 

wysoki poziom bezpieczeństwa aktywnego 

i najlepszą trakcję niezależnie od warunków. 

Układ napędowy na cztery koła współpracu-

je z systemami regulacji dynamiki jazdy ESC, 

ASR i  EDS. Craft ery z  napędem na cztery 

koła są szczególnie przydatne w  przedsię-

biorstwach użytkujących auta na placach bu-

dów, gdzie nawierzchnia nie jest utwardzona, 

a  także korzystających z  samochodów pod-

czas złej pogody i w górach. 

W  tej wersji zastosowano jednostki 

o wyższej mocy – 140 KM (z mechaniczną 

skrzynią biegów) oraz 170 KM (skrzynia 

mechaniczna, a  w  opcji – automatyczna). 

Podobnie jak w  modelach z  napędem na 

przednie koła, także tutaj silniki zamonto-

wano poprzecznie.

Kombi z napędem na przednie koła wej-

dzie do sprzedaży w drugiej połowie 2018 r.

Zależnie od konfi guracji, może mieć od 

dwóch do dziewięciu foteli. 

Dla każdego

Craft er z otwartą skrzynią jest modelem 

niezwykle wszechstronnym – znakomicie 

spisuje się na placu budowy, może być sto-

sowany do prac leśnych, ale również w dzia-

łalności rzemieślniczej. Można go zamówić 

z  pojedynczą kabiną, z  trzema miejscami 

siedzącymi oraz z kabiną podwójną i  sied-

mioma miejscami. Długość skrzyni wynosi 

od 2700 do 4700 mm. W Craft erze z kabi-

ną pojedynczą skrzynia ładunkowa może 

mieć powierzchnię 7,1 m2 (średni rozstaw 

osi, długość całkowita 6,2 m), 8,8 m2 (dłu-

gi rozstaw osi, długość całkowita 7,0 m) 

lub 9,6 m2 (rozstaw osi długi plus, długość 

całkowita 7,4 m). Cra-

ft er z  otwartą skrzynią 

ładunkową i  pojedynczą 

kabiną jest oferowany 

z  napędem na przednie, 

tylne i  na cztery koła 

oraz wersjach o  dmc 3,5 

i 5 t, a  później także – 5,5 t

(napęd na tylne koła).

W  Craft erach z  kabiną 

podwójną powierzchnia 

skrzyni ładunkowej wynosi 

5,5 m2 (średni rozstaw osi) 

lub 7,1 m2 (długi rozstaw 

osi). Takie modele są ofe-

rowane w wersjach z napę-

dem na przednie i na cztery 

koła, a  także na koła tylne 

w  autach o  maksymalnej 

masie całkowitej 5 t.

Do Craft era są oferowa-

ne zabudowy otwarte i za-

mknięte. Podwozie jest do-

stępne w  trzech wersjach: 

ze średnim (5,9 m), długim 

(6,8 m) oraz z  rozstawem 

długim plus (7,2 m). Podwozie z  pojedynczą 

kabiną może mieć napęd na koła przednie, tyl-

ne i na cztery koła. Dopuszczalna masa całko-

wita wynosi 3,5 t, a w wersji z napędem na koła 

tylne wzrasta do 5 t. Będzie również odmiana 

o dmc 5,5 t. W pojazdach z podwójną kabiną 

podwozie jest oferowane z napędem na przed-

nie koła (dmc 3,5 t) oraz na tylne (5 t).

Oprócz zwykłego przeznaczenia kla-

syczne podwozie może też służyć do za-

montowania zabudowy kontenerowej, jako 

wywrotka o  różnej konstrukcji, jako po-

jazd holowniczy, podnośnik hydrauliczny 

czy podstawa do zabudowania nadwozia 

pojazdu rekreacyjnego. Wersje zamknięte 

są oferowane jako pojazdy ratownicze (np. 

samochód straży pożarnej), karetka, podest 

załadowczy, pojazd przystosowany do prze-

wozu elementów budowlanych, np. okien, 

zabudowa kontenerowa czy samochód re-

kreacyjny. Wśród oferowanych zabudów 

są też przeznaczone do użytku przez osoby 

o ograniczonej możliwości poruszania się. 

Craft er jest przemyślanym w najdrobniej-

szych szczegółach wszechstronnym samo-

chodem użytkowym, który spełnia wszelkie 

zadania transportowe. Jest też doskonałą 

bazą do opracowania pojazdów specjalnych 

i  rekreacyjnych. Jak zapowiada producent, 

Craft er będzie dostępny łącznie w  ponad 

70 wersjach nadwoziowych, silnikowych 

i  napędowych. Wszystkie będą powsta-

wać w  nowej fabryce we Wrześni. Rocznie 

można tam produkować 100 000 Craft erów, 

a ponad 70 000 z nich dostosowywać do in-

dywidualnych potrzeb użytkowników. ▐

KD
Fot. VW

L3 (5.9m) L4 (6.8m) L5 (7.4m)

4MOTION

Nowy Crafter – wersje

Nadwozie
Układ napędowy/

Skrzynia biegów

Napęd na przód

Napęd na tył

69 wersji

Podwozie z podwójną 

kabiną

Podwozie z pojedynczą 

kabiną

Furgon

Furgon/ 

Furgon przeszklony
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Furgon przeszklony
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3 rodzaje układów napędowych

▐ napęd na przednie koła i silniki o mocy 102, 140 oraz 177 KM 
do Craftera w wersjach furgon, kombi, z otwartą skrzynią EIKA, 
podwozie EIKA, z otwartą skrzynią DOKA, podwozie DOKA, 
wywrotka (nie z silnikiem 102 KM), zabudowa kontenerowa (nie 
z silnikiem 102 KM)

▐ napęd na tylne koła i silniki o mocy 122, 140 i 177 KM do Crafte-
ra w wersjach furgon, z otwartą skrzynią EIKA, podwozie EIKA

▐ napęd na cztery koła 4Motion z silnikami o mocy 140 i 177 KM
do Craftera w wersjach furgon, z otwartą skrzynią EIKA, pod-
wozie EIKA, podwozie DOKA (tylko z silnikiem 177 KM), wy-
wrotka i zabudowa kontenerowa

Crafter z napędem na cztery koła przyda się, gdy trzeba 
zapuścić się gdzieś w teren. W tej wersji zastosowano silniki 
o wyższej mocy – 140 KM (z manualną skrzynią biegów) 
oraz 170 KM (skrzynia mechaniczna lub automatyczna).

Do wyboru są dwa rozstawy osi 
(3,64 i 4,49 m). Furgon może mieć 
nadwozie o długości 5,9, 6,8 i 7,4 m 
oraz o wysokości 2,3, 2,6 i 2,8 m.
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Najmniejszy z dostawczych modeli Mer-

cedesa jest na rynku od 5 lat. Mimo to 

nadal ma posmak nowości, gdyż nie-

wiele tych aut widuje się na ulicy. Częściowo 

producent sam jest sobie winien. Citan nie 

różni się istotnie ceną czy dostępnym wypo-

sażeniem od pokrewnego mu Renault Kan-

goo. Jednak koszt opcji jest wyższy, a niektóre 

z nich ułatwiają pracę i nabywcy mogą nie-

chętnie z nich rezygnować. Drewniana pod-

łoga kosztuje 990 zł netto w  Renault i  1368 

zł w  Mercedesie, najdroższy system multi-

medialny z  nawigacją R-Link Evolution to 

wydatek 2390 zł w Kangoo, w Citanie zaś na-

wigacja z radiem wymaga dopłacenia 3539 zł. 

Twardziej

Mimo to jeden z  najbardziej rozpozna-

walnych na świecie, okazały znak fi rmowy 

nie jest ani jedyną, ani główną zaletę Cita-

na. Mercedes ma w  stosunku do Renault 

usztywnione zawieszenie. Długie, szybkie 

przejazdy mogą być jego specjalnością, 

szczególnie w  wersji Mixto, która ma naj-

dłuższy dostępny rozstaw osi, a w związku 

z  tym zachowuje się wyjątkowo stabilnie. 

Adaptive ESP jest w standardzie. 

Wygląd każdy oceni wg własnego gustu, 

ale upodobniony do „rodziny Mercedesa” 

Citan nie jest pozbawiony uroku. Ma miłą 

powierzchowność, cokolwiek konserwa-

tywną w stosunku do Kangoo, co może się 

podobać. 

Miejsce kierowcy nie pozostawia wie-

le do życzenia, a  rozbudowaną obudowę 

wskaźników można postrzegać 

jako oznakę solidności. Podobnie 

jak inne samochody tej wielkości 

w  wersjach służących do pracy, 

Citan Mixto ma twarde tworzywa w środku 

i  choć w  samochodach osobowych, nawet 

niedużych bywa to już powodem do na-

rzekań, w  dostawczych jest akceptowalne, 

zgoła oczekiwane. Przelecisz szmatą i masz 

czysto. Pielęgnacja miękkiego wykończenia 

wymaga ciut więcej uwagi. 

Nie za wiele jest schowków i  skrytek. 

I znów – nie Citan jeden winny. Trzeba za-

pewne poczekać na kolejną generację aut 

dostawczych tej klasy, aby pojawiły się mo-

dele hojniej pod tym względem wyposażone 

przez projektantów. Sytuację w zielonym eg-

zemplarzu ratował zamykany, zaskakująco 

głęboki schowek przed pasażerem z  klapą 

zawierającą małą kieszonkę oraz klips do 

wciskania kwitków, a ponadto szeroka półka 

nad przednią szybą. Na maleńkiej konsoli 

na tunelu było miejsce na kawę. 

Ogólna skromność Citana ma i  dobrą 

stronę. Pokrętła i przyciski są łatwe do opa-

nowania, także po ciemku. Duże pokrętło 

do włączania świateł umieszczone po lewej 

stronie to prawdopodobnie najlepsze roz-

wiązanie, jakie jest obecnie na rynku, tym 

bardziej w  samochodzie roboczym, z  któ-

rym nikt się nie cacka. 

Mieszanie wskazane

Mixto, czyli „towos”. W tej wersji Merce-

des służy i ludziom, i ładunkom. Aby wyko-

nywał swe zadanie najlepiej jak umie, trzeba 

w  niego, niestety co nieco zainwestować. 

W tym wypadku „co nieco” wynosi 3272 zł 

netto. Tyle kosztuje ruchoma ścianka dzia-

łowa z metalowej siatki, składana wraz z tyl-

nym rzędem foteli. Jej obsługa jest prosta 

i wygodna. Złożenie lub rozłożenie radykal-

nie zmienia charakter samochodu. Po zło-

żeniu siatki, oparcia foteli tworzą biegnącą 

lekko po skosie kontynuację podłogi. Wów-

czas ładownia mierzy nieco ponad 2,1 m 

długości, a  jej regularny kształt z  płaskimi 

nadkolami jest ułatwieniem we wkładaniu 

i rozmieszczaniu ładunku. 

ZmianaZmiana i  fajrant i  fajrant
Citan Mixto jest z założenia samochodem uniwersal-
nym. Czy z każdej roli wywiązuje się tak samo dobrze? 

Ładownia ma regularny kształt, a złożenie siatki 
udostępnia podłogę o długości 2,1 m. Przydałoby 
się więcej punktów mocowania ładunku. 
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Dwuskrzydłowe, niesymetryczne tylne 

drzwi uchylają się skokowo o 90 i 180 stopni. 

W  tak małym samochodzie rzadko byłyby 

potrzebne drzwi otwierane o 270 stopni. 

Po rozłożeniu tylnych foteli, wewnątrz jest 

ogółem 5 miejsc. Drugi rząd to płaska kana-

pa z zagłówkami na sztywno umocowanymi 

do siatki ogradzającej ładownię. Przez sze-

rokie drzwi boczne wygodnie jest wsiadać, 

ale podróż może się dłużyć. Nieco komfortu 

przydaje tapicerowane wykończenie dachu 

i słupków, sięgające wysokości tylnej kanapy. 

Paradoksalnie, dzięki temu, że jest płaska, na 

dłuższą metę sprzyja wygodzie: pozwala ła-

two zmienić pozycję jadącym – oczywiście, 

jeśli jadą najwyżej dwie osoby. Komfort moż-

na „samemu sobie regulować”. 

Samochód na zdjęciach ma pakiet wypo-

sażenia wnętrza „Chrom” (758 zł) z  meta-

licznymi ozdobami na kierownicy i  tablicy 

rozdzielczej. Dzięki niemu wystrój wnętrza 

jest nieco pogodniejszy. 

Zasada zachowania energii

Mocniejszy silnik 111 CDI wymaga dopła-

cenia 3800 zł w stosunku do podstawowego 

109 CDI. Wydatek ma sens, jeśli samochód 

będzie regularnie pokonywał długie dystanse 

lub pracował pod dużym obciążeniem, wy-

nikającym z ładunku lub ukształtowania te-

renu. Nie tylko w górach większy silnik może 

przynieść oszczędności. 

„Naszym” Citanem odbyliśmy podróż 

liczącą przeszło 2000 km, głównie auto-

stradami, przy niewielkim udziale dróg 

lokalnych i  miejskich ulic. Samochód jest 

komfortowy przy prędkości do 120 km/h. 

Potem staje się głośny, a jego apetyt na pali-

wo rośnie. Pogoda – bezwietrzna, nieupalna 

i  z  rzadka racząca nas deszczem sprzyjała 

oszczędnej jeździe. Jednak utrzymując przy 

pomocy tempomatu (opcja za 1150 zł) wła-

śnie 120 km/h, nie mogliśmy spodziewać 

się, że pobijemy rekord w  jeździe „o  kro-

pelce”. Wg komputera pokładowego przy 

średniej prędkości 85 

km/h Citan spalił 6,2 

l/100 km. 

Jazda była wygod-

na, pomagał długi 

rozstaw osi i  dobrej 

jakości nawierzchnie. 

Mały Mercedes nie 

jest męczący, można 

się w nim dobrze czuć, 

manewrowanie uła-

twiają duże lusterka 

wsteczne oraz czujniki 

parkowania dostęp-

ne w  opcji. Można 

również zamówić ka-

merę cofania. Przede 

wszystkim jednak Mi-

xto z ruchomą ścianką 

działową to prawdzi-

wie uniwersalny sa-

mochód, który można 

zmienić z towarowego 

w osobowy i vice versa 

łatwiej niż zawinąć rę-

kawy koszuli. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Mercedes-Benz Citan 111 CDI Mixto

Dmc (kg) .................................................................................. 2200
Masa własna (kg) .................................................................... 1522
Ładowność (kg) ......................................................................... 678
Objętość ładowni min./maks. (m3) ........................................ 2,4/3,7
Długość ładowni min./maks. (mm) ................................. 1337/2137
Użyteczna szer. ładowni/między nadkolami (mm) ......... 1219/1219
Użyteczna wysokość ładowni (mm) ........................................ 1129
Wysokość podłogi ładowni nad jezdnią (mm) ........................... 609
Wymiary drzwi w świetle: szerokość × wysokość (mm)
 Tylnych ................................................................... 1219 × 1129
 Bocznych ................................................................. 636 × 1130
Rozstaw osi (mm) .................................................................... 3081
Długość/szerokość/wysokość (mm) ...................... 4705/1829/1823
Średnica zawracania (m) .......................................................... 12,4
Liczba miejsc ................................................................................. 5
Silnik ....................................................... 111 CDI OM 607 DE15LA
Liczba cylindrów ............................................................................ 4
Pojemność (cm3) ..................................................................... 1461
Moc maksymalna (KM/kW/obr/min) ............................ 110/81/4000
Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr/min) ........ 240/1750÷2750
Typ skrzyni/liczba biegów ...................................................ręczna/6
Prędkość maksymalna* (km/h) .................................................. 170
Średnie zużycie paliwa* (l/100 km) ............................................ 4,5
Gwarancja ...............................................................................2 lata
Przeglądy ............................. maksymalnie co 40 000 km lub 2 lata
Cena netto wersji 111 CDI Mixto (zł) ..................................75 000**

*wg danych producenta
**109 CDI – 71 200 zł netto

Przeznaczenie Citana Mixto można zmienić niezwykle łatwo, ale dopiero po zamówieniu 
składanej z tylnymi fotelami siatki. Blokadę zwalnia maleńkie, dobrze oznaczone oczko z taśmy. 
Choć niepozorne, działa bez zarzutu. 

Szersze drzwi są z lewej. Wygodnie 
można sięgnąć do ładowni od strony chodnika 
i wyciągnąć duży przedmiot. 

Pakiet „Chrom” ze wstawkami o wyglądzie metalu rozjaśnia wnętrze. Zamykany schowek 
jest głęboki i ma praktyczną klapę. Na jedną kawkę miejsce jest zawsze. 
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F irma Star San Duo ze Starachowic po-

wstała w  2002 r., rozwijając niejako 

tradycje rodzinne – w latach 90. ubie-

głego wieku ojciec jej właściciela prowadził 

hurtownię części zamiennych do Stara i Au-

tosana pod nazwą Star San. Firma stopniowo 

budowała swoją renomę, przechodząc od na-

praw głównych zespołów i podzespołów do 

zaawansowanych modernizacji oraz budowy 

i dostawy pojazdów specjalistycznych.

Realizacje militarne

Zaczęły się w 2010 r., gdy MON weszło 

na rynek zamówień publicznych. Ich za-

kres jest szeroki – od typowych napraw 

osobowych i ciężarowych terenówek, a tak-

że autobusów do remontów i modernizacji 

sprzętu budowlanego (zwanego w  wojsku 

inżynieryjnym) oraz transporterów koło-

wych i  pojazdów gąsienicowych. W  polu 

działania są nie tylko produkty polskie, 

ale też rosyjskie, czeskie i  tzw. zachodnie. 

Firma podjęła również naprawy zabudów, 

szczególnie żurawi samojezdnych i  prze-

nośnych oraz cystern samochodowych 

i  naczepowych. Wśród tych ostatnich są 

zarówno cysterny paliwowe, jak i  moder-

nizacja instalacji rozlewczej IRS-2M na 

podwoziu Stara 266.

W 2013 r. Star San Duo zaprezentowało na 

MSPO własny projekt modernizacji Stara 266. 

Zasadza się on na zastosowaniu nowej odchyla-

nej kabiny typu MAN pozyskanej już w 2012 r. 

i produkowanej w Chinach w fi rmie Sinotruk, 

w której MAN ma 25% udziałów tejże marki 

silnika (R6, 6,9 l, 220 KM) ze skrzynią 

biegów ZF o  6 przełożeniach lub silni-

ka Iveco Tector F4AE0491 (R4, 3,9 l, 

170 KM, 560 Nm) z 6-biegową skrzynią Eaton 

FS 5206B. Pozostałe elementy są klasyczne.

Szeroki zakres podejmowanych prac 

jest możliwy dzięki rozbudowanemu za-

pleczu: kadra techniczna (wywodząca się 

z doświadczonych pracowników Zakładów 

Terenowe cywilne i wojskowe
Technologia Stara, wygaszona przez MAN-a na początku tego wieku, jest wciąż obecna 
w okręgu starachowickim. Jej, jak się okazuje ciągle żywy potencjał kadrowy i techniczny, 
twórczo wykorzystują firmy remontowe i modernizacyjne.

Specjalnością Star San Duo są zabudowy dla energetyki na bazie Stara 266M: dostosowane do potrzeb 
zleceniodawcy kabiny brygadowe (wydzielone jak na zdjęciu lub integralne) oraz samochody skrzyniowe 
z żurawiami marki HMF, HIAB i Palfinger, opcjonalnie doposażonymi w kosz. 

We współpracy z Bonexem wytwarzającym zabudowy gaśnicze 
Star San Duo modernizuje użytkowane w OSP Stary 266. 

W ramach zleceń wojskowych wykonywane są 
m.in. kompleksowe remonty Honkerów. 
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Starachowickich), 3 hale na terenie miasta, 

wykupiona z  Zakładów Starachowickich 

hamownia silnikowa, komory śrutowania 

i lakiernicza.

Certyfikaty

Widoczna w perspektywie lat skutecz-

ność i  rozmach zaowocowały uzyska-

niem szeregu tak pożądanych obecnie 

certyfikacji. W 2012 r. została przyznana 

koncesja MSW na wytwarzanie i  obrót 

wyrobami i technologią o przeznaczeniu 

wojskowym lub policyjnym. Regularnie 

aktualizowane są certyfikaty Systemu 

Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 

i  AQAP 2110:2009 w  zakresie projekto-

wania, wytwarzania, modernizacji i han-

dlu pojazdami, sprzętem inżynieryjnym 

i  techniki wojskowej. Wojskowy Dozór 

Techniczny uprawnił zaś Star San Duo 

do napraw i  modernizacji żurawi prze-

nośnych i  samojezdnych, dźwigników 

pojazdowych, podestów ruchomych oraz 

zbiorników do przewozu materiałów 

niebezpiecznych i  urządzeń do ich na-

pełniania i opróżniania. 

Szeroki front

Samochody terenowe, choć jak w  przy-

padku Stara 266 konstruowane z  myślą 

o  wojsku, mają też inne zastosowania, 

a kontrakty MON po górce z początku de-

kady obecnie nie angażują w  pełni mocy 

przerobowych Star San Duo. Toteż dru-

gim kluczowym odbiorcą jej usług jest 

energetyka. W  zależności od specyfi kacji 

zamówienia na zmodernizowanych lub 

wyremontowanych podwoziach 266 insta-

lowane są całkowicie nowe lub poddane 

tylko niezbędnym naprawom podnośniki 

koszowe, żurawie i  wiertnice bądź opra-

cowane w Star San Duo zabudowy będące 

kombinacją tych funkcji.

Czas płynie i  mimo swych niezaprze-

czalnych zalet Star 266 powoli odchodzi 

z  rynku. Dlatego Star San Duo wchodzi 

w  obrót używanymi pojazdami marek za-

chodnich. W ofercie są samochody gotowe, 

sprowadzane na zamówienie, jak i moder-

nizacje. Ruch odbywa się i  w  drugą stro-

nę – w ubiegłym roku żuraw na podwoziu 

Iveco trafi ł m.in. do Islandii. W tym roku 

taki sam m.in. do Szwecji, a do Emiratów 

Arabskich powędrował premierowy pojazd 

dwudrożny.

Ogółem rok 2017 zamknie się dużo po-

nad setką większych prac: modernizacjami 

BRDM-ów, IRS-ów, naprawami głównymi 

Honkerów, remontami koparek i  nadwozi 

warsztatowych w ramach kontraktów MON 

oraz budową i remontami specjalistycznych 

pojazdów dla energetyki i modernizacjami 

Starów pożarniczych i innych.

W  planach na 2018 jest produkcja 

następnych pojazdów dwudrożnych, 

budowa kolejnej pary komór do śru-

towania i lakierowania oraz nowej hali 

remontowej. ▐

Jan Getter
Fot. M. Kij, M. Marczuk

Skrzyniowy Star dla energetyki może 
być też uzbrojony w tzw. mulczer do 
mielenia gałęzi i korzeni zalegających 
pod linią przesyłową.

Star San Duo dba o więzi z rodzinnym 
miastem. Wykonał pomnik Stara 266 w cen-
trum Starachowic, a także remont Stara 
Dakar dla Muzeum Przyrody i Techniki

Premiera na targach kolejowych TRAKO 2017 r. Wielofunkcyjny pojazd dwudrożny, 
przystosowany do jazdy po szynach z użyciem napędu hydrostatycznego 
z platformą do napraw trakcji elektrycznej, podnośnikiem koszowym i żurawiem. 
Tu na bazie Iveco Trakkera 4×4, ale jest i wariant na podwoziu Stara 266.

Dostosowując się do trendów w transporcie cywilnym Star San Duo podjął adaptację 
i sprzedaż używanych pojazdów specjalistycznych czołowych producentów.  

Jedną ze specjalizacji dla MON jest modernizacja 
wozu rozpoznania skażeń BRDM 2 RS. 
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Bosch mając pełną wiedzą w  zakresie 

układów kierowniczych do samocho-

dów osobowych, przenosi opracowa-

ne rozwiązania do pojazdów użytkowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Servotwin fi rmy Bosch jest przekładnią 

kierowniczą ze wspomaganiem elektrohy-

draulicznym do ciężkich pojazdów użytko-

wych i autobusów. Przekładnia ta jest bardziej 

efektywna niż poprzednie układy kierownicze 

dzięki nakładaniu się momentu obrotowego 

(od wspomagania hydraulicznego i elektrycz-

nego). Umożliwia również realizację funkcji 

wspomagania kierowcy, które sprawiają, że 

jazda autobusem jest bezpieczniejsza i  ła-

twiejsza. Jedną z  tych funkcji na bazie prze-

kładni Servotwin jest asystent utrzymywania 

pasa ruchu, który ostrzega kierowcę, gdy tyl-

ko nieumyślnie zjedzie z pasa. Jeśli kierowca 

nie zareaguje, system interweniuje, kierując 

autobus z powrotem na pas ruchu. 

Elektryczne wspomaganie kierownicy 

pomaga również w  czasie powolnej jazdy 

lub w  korku, a  także automatycznie utrzy-

muje odpowiedni dystans do poprzedzają-

cego pojazdu. Kierowca monitoruje działa-

nie systemu i może w każdej chwili przejąć 

kontrolę. Inną sytuacją, w  której przekład-

nia Servotwin staje się dla kierowcy pomoc-

na, jest nagły podmuch boczny, który może 

być niebezpieczny dla autobusu ze względu 

na jego wielkość. Układ kierowniczy kom-

pensuje podmuchy wiatru i wprowadza ko-

rekty położenia kierownicy, uruchamiając 

silnik elektryczny. 

Moc na żądanie

Bosch opracował też nową koncepcję 

elektrohydraulicznego układu skręcania 

kół osi tylnej, dzięki czemu łatwiej jest ma-

newrować ciężkimi pojazdami użytkowymi. 

Szczególnie przydatne jest to w autobusach 

z  dużym rozstawem osi, ponieważ układ 

ten zmniejsza promień skrętu. Wzrost ma-

newrowości wyjątkowo sprawdza się w ru-

chu miejskim. Ponadto układ skręcania kół 

poprawia stabilność pojazdu przy dużych 

prędkościach, a  tym samym sprawia, że 

zmiana pasa ruchu na autostradzie staje się 

bardziej bezpieczna i łatwiejsza. 

Działa to w następujący sposób: elektro-

hydrauliczny układ skręcania kół jest nieza-

leżnym układem typu „power-on-demand“ 

(działającym zgodnie z  aktualnym zapo-

trzebowaniem), działającym na oś poprze-

dzającą lub nadążną w  dużych ciężarów-

kach i  autobusach. To, co wyróżnia układ, 

jest innowacyjnym połączeniem siłownika 

hydraulicznego i  elektronicznego zespołu 

napędowego. Oznacza to, że skręcanie kół 

jest sterowane elektronicznie, napędzane 

elektrycznie i  nie wymaga mechanicznego 

ani hydraulicznego połączenia między osią 

przednią i  tylną. Dzięki funkcji „power-

-on-demand” energia jest wymagana tylko 

wtedy, gdy skręcanie jest faktycznie aktyw-

ne. Silnik elektryczny napędza pompę, która 

za pomocą siłownika głównego wytwarza 

ciśnienie hydrauliczne i przenosi go do tyl-

nej osi. W porównaniu z konwencjonalnymi 

układami kierowniczymi, rozwiązanie to za-

pewnia oszczędność 0,6 l paliwa na 100 km. 

Elektrohydrauliczny układ skręcania kół osi 

tylnej Boscha jest przystosowany zarówno 

do integracji w  pojazdach na linii produk-

cyjnej, jak i w przypadku modernizacji poza 

fabryką. Wszystkie parametry geometryczne 

pojazdu, takie jak rozstaw kół i kąt skrętu, są 

programowane indywidualnie w sterowniku 

układu kierowniczego. ▐

Fot. Bosch

Przekładnia kierownicza Servotwin firmy 
Bosch ma wspomaganie elektrohydrauliczne. 

Jest bardziej efektywna niż poprzednie układy kierownicze 
dzięki nakładaniu się momentu obrotowego.

Inteligentne wsparcie
Układ kierowniczy z elektrycznym wspomaganiem zyskuje popularność. Jako niezbędny 
element systemów wspomagania kierowcy, takich jak utrzymanie pasa ruchu czy pomoc 
w parkowaniu, jest coraz częściej oferowany w ramach standardowego wyposażenia. 
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