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Ameryka kontratakuje
Olej napędowy czy prąd? Ameryka czy Europa? Tylko w mieście, a może też na długie dystanse? 

Kto ma rację? 

Amerykanie, tym razem Tesla, mają kolejną propozycję dla transportu długodystansowego. Cię-

żarówkę w 100% elektryczną z akumulatorami ładowanymi prądem z gniazdka. Zasięg? 800 km! 

Dla Amerykanów to nie pieśń przyszłości, tylko projekt, który ma trafić na rynek w przyszłym 

roku. Tesla Semi przeszła już testy w rzeczywistych warunkach, jeżdżąc w firmie logistycznej, 

a zamówienia na pojazdy cały czas spływają. Podobnie jak w przypadku Nikoli z elektrycznym 

napędem na ogniwa paliwowe, prowadzone są zapisy i zbierane przedpłaty. Za oceanem, nikt nie 

wątpi w powodzenie tego projektu. Do wyobraźni firm przewozowych przemawiają niższe o 60% 

koszty eksploatacji takich pojazdów w porównaniu z ciężarówkami z dieslem. 

Tymczasem w Europie wciąż króluje silnik wysokoprężny i zdaniem największych producentów 

pojazdów użytkowych tak ma pozostać przez długi czas, przynajmniej w ruchu długodystan-

sowym. Wprawdzie 

pojawiają się pojazdy 

elektryczne, ale bardzo 

nieśmiało, raczej w ra-

mach „trzeba to mieć” 

i w segmencie pojazdów 

dostawczych lub lekkiej 

dystrybucji. Ciężki 

pojazd dystrybucyjny 

z napędem bateryjnym 

na 2020 r. zapowiada 

Mercedes, podkreśla-

jąc jednocześnie, że 

ciężarówki elektryczne 

to świetne rozwiązanie 

do miasta, natomiast 

na długie dystanse już 

niekoniecznie. Scania 

idąc w podobnym duchu, 

proponuje ciężarówkę 

elektryczną zasilaną 

bezpośrednio z sieci trakcyjnej – jednak w tym przypadku zasięg pojazdu jest ograniczony 

infrastrukturą. Autobusy elektryczne natomiast mają się coraz lepiej, aczkolwiek popyt na nie 

determinuje w dużym stopniu polityka.

Kto ma rację? Szalona Ameryka? Stateczna Europa? 

Napędy alternatywne są teraz w centrum uwagi. Oczywiście chodzi o ograniczenie zanieczysz-

czenia powietrza i wpływu transportu na środowisko naturalne. Do wyobraźni przedsiębiorców 

jednak bardziej przemawia ekonomia. Bogatsi, mogą postawić na ekologię, zainwestować w no-

woczesną technologię i odzyskiwać zainwestowane środki, dzięki niższym kosztom eksploatacji. 

Pozostali liczą, liczą i nie ryzykują... ▐

Katarzyna Dziewicka
k.dziewicka@truck-van.pl
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Rozwój samochodów jest kosztow-

ny. Skala popytu na ciężarówki jest 

znacznie mniejsza niż na auta osobo-

we, co do pewnego stopnia równoważone 

jest przez wyższą cenę ciężarówek. Mimo 

to zwrot inwestycji wydłuża się, a to skłania 

do wprowadzania koniecznych zmian stop-

niowo. 

W  pierwszym odruchu trudno zaakcep-

tować fakt, że mówiąc o „nowym modelu”, 

producenci ciężarówek prezentują pojazd, 

który dokładniej rzec ujmując, jest „nowy 

w pewnym zakresie”, unowocześniony. Na-

wet z  dawna wyczekiwana nowa Scania to 

przede wszystkim nowa kabina – podwozie 

i jednostki napędowe to znane, sprawdzone 

podzespoły, wielokrotnie modernizowane 

wcześniej w związku z wchodzeniem w ży-

cie kolejnych norm emisji spalin oraz sygna-

łami napływającymi od użytkowników. 

Szkoła mistrzostwa

Najnowsze zmiany w  swoich samocho-

dach DAF podsumowuje hasłem „Pure 

Excellence”, co można przetłumaczyć jako 

„czystą doskonałość”. Rozumiana dosłow-

nie może być co najwyżej chwytliwym 

frazesem. Głębszego sensu nabiera, gdy 

pojmować ją zgodnie z fi lozofi ą kaizen czy 

podejściem dobrego rzemieślnika w  relacji 

mistrz-uczeń. Wówczas chodziłoby o  po-

stulat bezustannego dążenia do doskona-

łości, co znakomicie odzwierciedla zasadę 

działania współczesnych producentów cię-

żarówek, w tym DAF-a. 

Sednem innowacji, które ostatnio objęły 

całą gamę ciężarówek holenderskiej marki 

jest lepsze wykorzystywanie energii i ogra-

niczanie jej zużycia, a także lepsze dopaso-

wanie do określonych warunków eksplo-

atacji. Metodą „drobnych kroków” DAF 

redukuje zużycie paliwa oraz czyni zadość 

rosnącym wymaganiom specjalizującego się 

rynku transportowego. 

CF i XF zostały objęte najwcześniej i naj-

szerszymi zmianami, ponadto dzielą się sil-

nikami i skrzyniami biegów, zatem po rów-

no zostały obdzielone korzyściami. 

Moc bez wysiłku

Silniki serii MX-11 i  MX-13 są obecnie 

mocniejsze, ale najwięcej zyskały na pod-

wyższeniu maksymalnego momentu ob-

rotowego. MX-11 występuje w  wersjach 

o  mocy: 300, 340, 370, 410 i  450 KM, na-

tomiast MX-13: 430, 480 i 530 KM. Maksy-

malny moment obrotowy silnika 530 KM 

wynosi 2500 Nm, a  chwilowo można go 

zwiększyć na najwyższym biegu o 100 Nm. 

Podobna „podwyżka” momentu o  100 lub 

150 Nm w  zależności od typu silnika jest 

możliwa również w  słabszych jednostkach 

z rodziny MX-13, a także w MX-11 w wer-

sjach o  mocy 370, 410 i  450 KM. Dzięki 

temu można ograniczyć liczbę zmian bie-

gów i  zmniejszyć związane z  tym straty 

energii oraz utrzymać osiągi na poziomie 

umożliwiającym sprawną, płynną jazdę. 

Podwyższenie osiągów posłużyło kon-

struktorom przede wszystkim do obniże-

nia obrotów silnika w  typowym zakresie 

prędkości, z jakimi poruszają się ciężarówki 

długodystansowe. Umożliwiło zastosowanie 

„szybkich” przełożeń mostu napędowego, 

z  których najmniejsze ma 2,05:1. Pozwala 

ono jechać z prędkością 85 km/h przy ob-

rotach około 1000 obr/min, niekiedy nawet 

niższych. W  tylnych osiach zastosowano 

olej o niższej lepkości i potrzeba go mniej, 

co zwiększa sprawność przekładni. 

Układ dolotowy został usprawniony 

dzięki zastosowaniu bardziej wydajnej 

turbosprężarki, nowego układu EGR oraz 

zmodyfi kowanego napędu zaworów. Nowe 

tłoki, wtryskiwacze, zmienione fazy wtry-

sku paliwa oraz wyższy stopnień sprężania 

zwiększył sprawność termiczną silników 

MX. Ponadto zastosowano nowe, wydajne 

pompy cieczy chłodzącej, wspomagania 

układu kierowniczego oraz oleju o  zmien-

nej prędkości, co pozwoliło uzyskać najwyż-

szą sprawność mechaniczną. 

W nowych DAF-ach montowane są naj-

nowsze, zautomatyzowane skrzynie biegów 

TraXon fi rmy ZF. Jako standard oferowany 

jest wariant 12-biegowy, a 16-biegowy jako 

opcja. Skrzynia ma większą rozpiętość prze-

łożeń, mniejsze opory tarcia, w  krótszym 

czasie zmienia bieg i  lepiej wykorzystuje 

funkcję EcoRoll. 

Całość układu napędowego wraz z  za-

awansowanymi funkcjami, takimi jak wspo-

mniany EcoRoll i  przewidujący tempomat 

PCC została objęta nową architekturą elek-

tryczną i  elektroniczną lepiej integrującą 

działanie poszczególnych elementów. Suma 

tych i  innych udoskonaleń przyczyniła się 

do zmniejszenia zużycia paliwa nowych CF 

i XF nawet o 7%. 

Zawsze w ruchu

Owe „inne udoskonalenia” to m.in. niż-

szy nieco opór aerodynamiczny uzyskany 

dzięki drobnym korektom w  sylwetce po-

W drodze 
do
doskonałości
Jury konkursu „Truck of the 
Year” po raz pierwszy wybrało 
na zwycięzców dwa modele: 
DAF-a CF i XF. Co się za tym 
kryje? 

DAF XF pozostaje jedną z najchętniej kupowanych ciężarówek 
na polskim rynku. W najnowszej wersji znów zyskał na 
wydajności i komforcie. 
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jazdu oraz ogólnie obniżona o 100 kg masa 

własna DAF-ów CF i XF. Znacząco „schudł” 

układ utylizacji spalin EAS zawierający 

m.in. SCR oraz fi ltr cząstek stałych (DPF). 

W  obecnej postaci ma mniejsze gabaryty 

i waży o około 50 kg mniej niż poprzednio. 

Okresy między przeglądami mogą zostać 

wydłużone w określonych typach przewozów 

ze 150 000 do 200 000 km. Zarazem pomimo 

niedużych rozmiarów nowego układu EAS, 

udało się wydłużyć przebieg pomiędzy czysz-

czeniem fi ltra cząstek stałych do 500 000 km. 

Racjonalne wykorzystywanie fl oty uła-

twia system telematyczny DAF Connect, 

który podaje na bieżąco niezbędne informa-

cje, w tym o zużyciu paliwa przez poszcze-

gólne pojazdy i  kierowców. Użytkownik 

może dostosować pulpit i prezentowane na 

nim dane do własnych potrzeb. 

O  kierowcach również nie zapomniano. 

DAF-y zyskały nowy wystrój wnętrza z no-

wym, bardzo wygodnym układem sterowa-

nia przewietrzaniem i klimatyzacją HVAC. 

Przeprojektowano panel sterowania, aby był 

jeszcze bardziej czytelny. Obecnie podaje 

również dane z tachografu dotyczące czasu 

jazdy i wypoczynku, jaki pozostał kierowcy. 

Przełączniki typu MUX można rozmieścić 

wg własnych preferencji, ułatwiają też zain-

stalowanie sterowania zabudową. 

Do wyposażenia opcjonalnego dołączył 

pakiet Exclusive Line. Zawiera skórzane fo-

tele w odcieniu koniakowym i dopasowaną 

do nich tapicerkę oraz tablicę rozdzielczą. 

Do kompletu należy kierownica ze skórza-

nym obszyciem. 

DAF nie skupił się wyłącznie na pojaz-

dach do dalekiego transportu. W  podwo-

ziach pojawiła się nowa oś wleczona z elek-

trohydraulicznym układem EHS, który jest 

obecnie lżejszy, składa się z mniejszej liczy 

elementów i steruje osią tak, aby zachowu-

jąc pożądane własności trakcyjne, pojazd 

wolniej zużywał ogumienie. Do ciężkich 

zastosowań opracowano nowe, 26-tonowe 

zespoły osi ze zwolnicami. Są lżejsze i oferu-

ją nowe przełożenia pozwalające pracować 

silnikowi na niższych obrotach. Udoskona-

lona metoda mocowania zabudowy BAM 

pozwala na skrócenie czasu przygotowania 

zabudowy. Zmieniona konstrukcja tylnej 

części ramy umożliwia wygodne i  szybkie 

zamocowanie np. windy załadunkowej. 

Specjalne płaskowniki usprawniają montaż 

nadwozi furgonowych czy żurawi. 

Nagradzając jednocześnie dwa modele 

jednej marki, jury zaakceptowało fakt, że 

rozwój samochodów ciężarowych rzadko 

odbywa się skokowo. Do zmian jakościo-

wych częściej dochodzi poprzez nagroma-

dzenie mniejszych i większych usprawnień, 

które „rozlewają się” w całej gamie produ-

centa i  obejmują pokrewne sobie pojazdy. 

Zyskuje na tym nie tylko producent, ale 

również użytkownicy. Nowe rozwiązania 

„narastają” niejako na poprzednich, już 

sprawdzonych w  praktyce, co ułatwia eks-

ploatację i czyni pojazd bardziej niezawod-

nym. Ryzyko „chorób wieku dziecięcego” 

jest znikome, a  to w  samochodach użyt-

kowych ma szczególną wagę. Taki postęp 

w transporcie drogowym jest mało widowi-

skowy, ale bezpieczniejszy dla wszystkich, 

którzy mają z nim do czynienia. ▐

Michał Kij
Fot. DAF

Układ napędowy złożony z silnika MX-13, zautomatyzowanej 
skrzyni Tra Xon i osi napędowych o nowych, ekonomicznych 
przełożeniach odgrywa kluczową rolę w zmniejszeniu zużycia 
paliwa. Nowe DAF-y spalają nawet o 7% oleju napędowego mniej 
niż poprzednicy.  

Kompaktowy układ oczyszczania spalin EAS jest lżejszy 
i ma mniejsze gabaryty. Przyczynia się tak do wzrostu 
ładowności i ułatwia zabudowę specjalistycznym 
nadwoziem. Filtr DPF można w określonych warunkach 
czyścić nawet co pół miliona kilometrów. 

Kabina z pakietem Exclusive 
Line wyróżnia się elegancką 
kolorystyką odwołującą 
się do najnowszych trendów 
w wystroju pojazdów. 

Tytuł „Ciężarówki Roku 2018” dzielony wraz z większym XF jest dla DAF-a CF swego rodzaju 
nobilitacją. Swą decyzją jurorzy przypomnieli, że innowacje są ważne nie tylko w dalekim transporcie, 
ale i innych typach przewozów, gdzie mogą przynosić podobne korzyści. 
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Zcentrów miast można bez ceregieli 

przeganiać prywatne samochody oso-

bowe, ale z  dostawczymi trudniej. Są 

niezbędne, a  ich obecność sprzyja ograni-

czeniu ruchu innych pojazdów. Skoro tak 

wiele spraw da się załatwić przez internet 

i  otrzymać zakupy czy sprzęt po naprawie 

z  dostawą do domu, można zrezygnować 

z  jeżdżenia samochodem i  zaoszczędzony 

czas przeznaczyć na spacer. Tym bardziej, 

że pojazdy takie, jak Daily Blue Power za-

pewniają czyste powietrze w okolicy. 

Jak zawsze, tylko lepiej

Gama Daily Blue Power zadebiutowała 

2 października 2017 r., w  samą porę, aby 

wziąć udział w  ogólnoeuropejskim kon-

kursie na „Vana Roku 2018” i w nim zwy-

ciężyć. Na decyzję jurorów wpłynęły nie-

zwykle dziś pożądane cechy nowej rodziny 

dostawczych Iveco. Składają się na nią trzy 

odmiany różniące się układem napędowym: 

wysokoprężna Daily Euro 6 RDE Ready do-

stosowana do testów RDE, który obejmą sa-

mochody dostawcze od 2020 r., gazowy Na-

tural Power ze skrzynią Hi-Matic oraz Daily 

Electric. Wyróżniają się bardzo niską emisją 

spalin – w  przypadku wersji elektrycznej 

wręcz „zerową” – i  stanowią uzupełnienie 

gamy modelowej Daily o pojazdy doskonale 

przystosowane do jazdy po mieście. Także 

w strefach ograniczeń ruchu wyznaczanych, 

aby polepszyć jakość powietrza i  zmniej-

szyć hałas. Daily Blue Power mogą nie tyko 

jeździć praktycznie wszędzie, ale również 

o każdej porze. Wersja gazowa i elektryczna 

są dostatecznie ciche, aby wykonywać noc-

ne dostawy czy prace porządkowe. 

Czerpią przy tym z  zalet typowych dla 

Daily: wytrzymałej ramy i  bogatej gamy 

wersji, które ułatwiają przystosowanie po-

jazdu do stawianych przed nim zadań. 

Trzy lata przed

Test RDE (Real Driving Emissions 

– emisja w rzeczywistych warunkach jazdy) 

obowiązuje od 1 września 2017 r. samo-

chody osobowe, lekkie użytkowe będą mu 

podlegać od 2020 r. Został opracowany, aby 

lepiej obrazować faktyczną emisję spalin 

przez samochód będący w  ruchu. Dotych-

czas obowiązujące procedury badawcze, 

gdy samochód kontrolowano na stanowi-

sku diagnostycznym, ułatwiały osiąganie 

bardzo niskich wyników emisji szkodli-

wych składników spalin. Na ogół miały one 

jednak niewiele wspólnego z  emisją spalin 

w codziennej eksploatacji. Teraz pojazd bę-

dzie testowany podczas jazdy, co ma lepiej 

odzwierciedlać rzeczywistość. 

Iveco już teraz prezentuje wysokoprężną 

odmianę Daily dostosowaną do nowych 

wymagań, co jak najlepiej świadczy o silni-

kach tej fi rmy. W modelu z gamy Blue Po-

wer stosowany jest diesel F1A o pojemności 

2,3 l. Do oczyszczania spalin wykorzysty-

wany jest m.in. wydajny układ selektyw-

nej redukcji katalitycznej (SCR). Okazuje 

się, że w  obniżeniu ilości niepożądanych 

związków w  spalinach pomaga stosukowo 

Droga wolnaDroga wolna
Nowa gama Daily Blue Power to odpowiedź Iveco na wymagania stawiane pojazdom 
przez nowoczesne miasta i pojawiające się coraz liczniej ograniczenia w ruchu. 

Gama Daily Blue Power obejmuje trzy 
ekologiczne źródła napędu połączone z bogatą 
gamą wersji, w skład której wchodzą również 

podwozia pod zabudowę. 

Daily Natural Power oraz Daily Electric mogą 
być przydatne podczas nocnych dostaw. 
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duża pojemność silnika. Z  pewnością jest 

prostym sposobem zwiększenia osiągów, 

w  tym momentu obrotowego, tak pożąda-

nego w pojazdach mierzących się z ciężkimi 

ładunkami. Jak podaje producent, całkowity 

koszt użytkowania Daily Euro 6 RDE Ready, 

który jest seryjnie wyposażony w układ start 

& stop i opony Michelin Agilis+, wyróżnia-

jące się niskim oporem toczenia, może być 

niższy nawet o 7% w porównaniu z dotych-

czas oferowanym modelem. 

Własności układu napędowego Daily 

Euro 6 RDE Ready zostały potwierdzone 

przez niezależną, holenderską organizację 

TNO (Nederlandse Organisatie voor Toege-

past Natuurwetenschappelijk Onderzoek 

– Holenderska Organizacja na rzecz Stoso-

wanych Badań Naukowych). TNO została 

powołana do życia w 1932 r., a jej głównym 

celem jest zdobywanie i  wykorzystywanie 

wiedzy z  różnych dziedzin do zwiększania 

konkurencyjności przemysłu i  dobrobytu 

społeczeństwa. W ostatnich latach wiąże się 

to przede wszystkim z  wdrażaniem odpo-

wiedzialnych rozwiązań, których Daily Blue 

Power jest przykładem. 

Automat i CNG

Daily Natural Power jest pionierskim sa-

mochodem dostawczym na sprężony gaz 

ziemny (CNG), wyposażonym w  automa-

tyczną skrzynię. Napędzane jest silnikiem F1C 

o pojemności 3 l, który osiąga moc 136 KM 

i  maksymalny moment obrotowy 350 Nm 

– największy w tej klasie pojazdów na rynku. 

Automatyczna, 8-biegowa skrzynia Hi-Matic 

jest nowoczesnym zespołem, dostarczanym 

przez fi rmę ZF. Dzięki elektronicznemu ste-

rowaniu i  blokadzie eliminującej poślizg 

przekładni hydrokinetycznej podczas jazdy, 

Hi-Matic ułatwia maksymalne wykorzystanie 

osiągów silnika i  sprzyja niskiemu spalaniu. 

Zarazem jest bardzo wygodna w  obsłudze, 

trwała, a łagodnie przenosząc moment obro-

towy na koła przy dużym obciążeniu, wydłu-

ża żywotność całego układu napędowego. 

Znakomicie nadaje się do jazdy po mie-

ście, zwalniając kierowcę z obowiązku ręcz-

nej zmiany biegów, niezwykle uciążliwego 

w gęstym ruchu. Łatwiej skoncentrować się 

na jeździe i obserwowaniu otoczenia, co pod-

nosi poziom bezpieczeństwa. Gazowy silnik 

świetnie współgra z  automatyczną skrzynią 

w  terenie zurbanizowanym. Charaktery-

zuje go bardzo niska emisja spalin. Spełnia 

wymogi normy Euro 6/D i  w  porównaniu 

z 3-litrowym dieslem Iveco wydziela o 76% 

mniej cząstek stałych i  12% mniej tlenków 

azotu (NOx). Przy zastosowaniu biogazu jako 

paliwa, emisja CO2 spada o  95%, co może 

być atutem tego pojazdu w  oczach niektó-

rych zleceniodawców transportu 

lub innych prac. Ponieważ silnik 

Daily Natural Power ma zapłon 

iskrowy, jest również cichszy niż 

diesel, a  co godne podkreślenia 

wersja ze skrzynią Hi-Matic zu-

żywa w  jeździe miejskiej około 

2,5% paliwa mniej niż odmiana 

z  ręczną skrzynią biegów. Zwa-

żywszy na różnorodne czynniki, 

w  tym stosunek ceny gazu do 

oleju napędowego i całkowite zu-

życie energii, koszty eksploatacji 

gazowego Daily ze skrzynią Hi-

-Matic mogą być nawet o  35% 

niższe niż wersji wysokoprężnej. 

Pomocą w  osiągnięciu takie-

go wyniku służy aplikacja Busi-

ness Up, która pozwala w pełni 

czerpać z korzyści pokładowego 

systemu telematycznego. 

Tylko ruch

Daily Electric pojawił się w  gamie Iveco 

już w 2009 r. Od tamtej pory został udosko-

nalony, w obecnej wersji ma zasięg do 200 

km w  warunkach miejskich. Baterie mogą 

być doładowane w szybkim trybie w ciągu 

2 godzin. Uzyskanie optymalnego zasięgu 

ułatwia jazda w trybie Eco-Power i dostoso-

wany do warunków odzysk energii hamo-

wania. 

Walory ekologiczne pojazdu zwiększa-

ją akumulatory, które w  100% poddają się 

recyklingowi. Dla użytkowników nie mniej 

ważna jest bogata gama odmian elektrycz-

nego Daily, która sięga pojazdów o  masie 

całkowitej 5,6 t. 

Pomocą w używaniu elektrycznej fl oty jest 

aplikacja Web Monitoring, która pozwala 

dyspozytorowi lokalizować pojazdy i poznać 

ich aktualne parametry, np. stan naładowania 

baterii. Możliwe jest również wczesne wykry-

wanie potencjalnych źródeł awarii i  prowa-

dzenie obsługi prewencyjnej. Optymalizację 

kosztu eksploatacji zapewniają rozwiązania 

fi nansowe i kontrakty obsługowo-naprawcze 

obejmujące akumulatory. 

„Przed 20 laty zapoczątkowaliśmy roz-

wój alternatywnych układów napędowych 

i  od tamtej pory inwestujemy w  radykal-

ne zmniejszanie emisji naszych silników 

wysokoprężnych. Daily Blue Power jest 

kulminacją naszych prac w  tym zakresie. 

Oferuje naszym klientom wyjątkowy wy-

bór, który zwiększa ich konkurencyjność 

w  nieograniczonym rozwijaniu odpowie-

dzialnego biznesu w  rejonach zurbanizo-

wanych” – powiedział Pierre Lahutte, pre-

zes marki Iveco w dniu debitu nowej gamy 

Daily Blue Power. ▐

Michał Kij
Fot. Iveco

Furgony Daily Blue Power są proponowane w licznych wariantach różniących się długością, wysokością 
i dopuszczalną masą całkowitą. Są wśród nich również pojazdy o dmc 3,5 t z silnikiem na CNG . 

Tomasz Wykrota, 
marketing manager Iveco Poland

„
Alternatywne napędy są 

jednym z kluczowych filarów roz-
woju produktów Iveco. Od ponad 
dwóch dekad inwestujemy 
w technologie mające na celu 
minimalizować wpływ transportu 

drogowego na środowisko naturalne. W ciężkim segmencie 
wielu klientów już zdecydowało się na pojazdy napędzane 
gazem ziemnym. Nowa gama Daily Blue Power jest odpowie-
dzią na potrzeby klientów prowadzących swoją działalność 
w obszarach zurbanizowanych oraz na rosnące wymagania 
co do redukcji emisji spalin i redukcji „zanieczyszczenia” 
hałasem. Cieszy nas fakt, że starania firmy w tym obszarze 
zostały docenione i wyróżnione nadaniem gamie Daily Blue 
Power tytułu International Van Of The Year 2018. Cieszy nas 
podwójnie, ponieważ w tym roku Iveco Daily obchodzi również 
swoje 40. urodziny.
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Podobnie jak Volkswagen Craft er jest 

„średnią” wyciągniętą z  obecnych na 

rynku samochodów dostawczych, tak 

debiutujące właśnie Scanie nowej generacji 

w  wariancie dystrybucyjno-komunalnym 

są kompilacją rozwiązań akceptowanych 

najpowszechniej. Ich siła tkwi w  licznych 

wersjach godzących potrzebę indywiduali-

zacji wg oczekiwań klientów z  wymogami 

produkcji masowej, kładącej nacisk na uni-

fi kację. Tak samo postępują pozostali pro-

ducenci ciężarówek, nie tylko w  Europie. 

Strategia ta pozwala zminimalizować cenę 

pojazdu kosztem niedogodności, które mogą 

mieć znaczenie dla kierowcy, ale nie dla oso-

by decydującej o kształcie fi rmowej fl oty oraz 

nakładach ponoszonych na jej utrzymanie. 

Stopień zróżnicowania

Dowożenie dóbr do placówek han-

dlowych jest zadaniem niewdzięcznym. 

Zmusza do zmagania się z gęstym ruchem, 

nawierzchnią o jakości przeciętnej lub złej 

oraz manewrowania w zdradliwych miej-

scach najeżonych przeszkodami grożą-

cymi uszkodzeniem różnych elementów 

ciężarówki: od ogumienia po dach. Nale-

ży też zważać na niechronionych uczest-

ników ruchu, na których rozsądek i ugo-

dowość nie zawsze można liczyć. Miasto 

jest środowiskiem agresywnym w  wielu 

aspektach. 

Osiągnięcie sukcesu jest możliwe dzięki 

dostosowaniu. Każda okolica ma własną 

specyfi kę. Dlatego większość producentów 

dzieli gamę dystrybucyjną na ciężarówki 

lżejsze i  cięższe. Czasem różnica ta wy-

raża się nie tylko we własnościach ramy, 

rozmiarze ogumienia i  mocy silnika, ale 

również poprzez odmienny typ kabiny. 

Przykładem DAF-y LF i CF, Renault D i D 

Wide czy Volvo FL i  FE. Niektórzy wy-

bierają standaryzację i dostosowują jeden 

projekt kabiny do różnych zadań z maksy-

malnym wykorzystaniem wspólnych ele-

mentów. Tak postępuje MAN oraz Scania. 

Szwedom jest o tyle łatwiej, że z założenia 

proponują pojazdy o dopuszczalnej masie 

całkowitej od 16 t wzwyż. Gama MAN-a

zaczyna się od ciężarówek o  masie 7,5 t

zatem zakres zmian między kabinami 

pojazdów najcięższych i  najlżejszych jest 

większy. 

Tak daleko posunięta unifi kacja kabin 

ma plusy i  minusy. Niedogodnością są 

stosunkowo duże wymiary zewnętrzne. 

Szczególnie dokuczliwa w  mieście może 

być znaczna szerokość kabiny, przez co 

pojazd wydaje się mniej „zwinny” i czasem 

trudniej nim manewrować. Po stronie zalet 

jest wygoda, jaką obszerna kabina daje ja-

dącym. Ponadto łatwiej w jej wnętrzu wy-

gospodarować przestrzeń na duże schowki. 

Można też uzupełnić wyposażenie o  skła-

daną leżankę do krótkiego wypoczynku 

– o ile nabywca zechce w nią zainwestować. 

Istotnym wymogiem jest zapewnienie 

jak najlepszej widoczności. Zaletą nowych 

Schody
Podwozie przeznaczone do dystrybucji 
najłatwiej rozpoznać po nisko zawieszonej 
kabinie. Inne cechy nie są oczywiste. 
Najnowsze konstrukcje niewiele zmieniają 
w tym względzie.

Nowa Scania serii P w wersji z dzienną kabiną o standardo-
wej wysokości oraz nowym silnikiem DC07 o mocy 220 KM 
sprzyjającym obniżeniu masy własnej podwozia. 

Nowa, niskowejściowa kabina L może być 
stosowana również w przewozach dystrybucyjnych. 
Na zdjęciu wariant dzienny z niskim dachem. 

Miejsce kierowcy w nowej kabinie P jest 
dosunięte do przedniego naroża. Standard 
wyposażenia jest wyższy niż poprzednio. 

Nowy silnik DC07 jest zaadaptowaną przez 
Scanię 6-cylindrową jednostką Cummins
z rodziny ISB o pojemności 6,7 l. 
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kabin Scanii jest fotel kierowcy dosunięty 

do przedniego naroża oraz nisko biegną-

ca, dolna krawędź przedniej szyby. W cię-

żarówkach do dystrybucji oferowane jest 

ponadto okno w  drzwiach pasażera, zwa-

ne przez producenta „City Safe Window”. 

Polepsza widoczność w  newralgicznym 

obszarze znajdującym się po przeciwnej 

stronie niż miejsce kierowcy. Analogicz-

ne rozwiązanie – drzwi pasażera „Vision” 

– proponuje od dawna Renault oraz Volvo 

w modelach FL i FE. 

Dodatkowe okno w  Scanii nie jest zbyt 

duże, co być może jest wynikiem świado-

mego kompromisu. Nowe kabiny tej marki 

przeszły z  powodzeniem surowe, szwedz-

kie testy bezpieczeństwa, co byłoby trudne, 

gdyby były zbyt obfi cie „podziurawione”. 

Nisko i co dalej?

Co może przekonać nabywcę oprócz 

praktycznych rozwiązań na rynku tak bo-

gatym, jak europejski? Przede wszystkim 

duża liczba wariantów. Scania postanowiła 

przegonić konkurencję. Do pojazdów dys-

trybucyjnych tradycyjnie proponowane 

są kabiny serii P. W najnowszym wydaniu 

dają do wyboru 6 odmian: krótką, dzienną 

z niskim dachem, dzienną z dachem stan-

dardowym (podwyższonym w  stosunku 

do niskiego), sypialną niską, sypialną z da-

chem standardowym oraz sypialną wysoką 

Highline. Uzupełnienie od góry stanowi se-

ria G, natomiast z dołu debiutująca seria L.

Są to kabiny niskowejściowe z  miejscem 

kierowcy usytuowanym praktycznie rzecz 

biorąc na wysokości wzroku przechod-

nia. Seria L ma 3 odmiany: dzienną niską, 

dzienną z  dachem standardowym oraz 

dzienną z  dachem wysokim. Kabiny te są 

przeznaczone głównie do śmieciarek, ale 

tylko od polityki handlowej producenta 

i  jego przedstawicielstw krajowych zależy, 

czy uda się je zaszczepić również do dystry-

bucji, w  tym np. do przewozu materiałów 

budowlanych w rejonach silnie zurbanizo-

wanych. Mercedes Econic odniósł na tym 

polu pewne sukcesy. Być może pojawienie 

się Scanii L zaostrzy konkurencję, na czym 

skorzystają klienci, którzy będą mogli za-

opatrywać się w  pojazdy lepiej przysto-

sowane do ich oczekiwań pod względem 

funkcjonalnym oraz całkowitego kosztu 

użytkowania. 

Kabiny niskowejściowe znane od dekad, 

wydają się wielką, niewykorzystaną szansą 

w  dystrybucji, jednakże nie są pozbawio-

ne wad. Winę ponosi nie sama idea, a  jej 

praktyczna realizacja. Obniżanie kosztów 

produkcji i  idąca za tym unifi kacja kom-

ponentów gamy samochodów ciężarowych 

sprawia, że powstające pojazdy są wyni-

kiem kompromisu. Silnik ze skrzynią bie-

gów zawsze jest mniej więcej na wysokości 

przedniej osi, co sprawia, że kabina z  ni-

skim wejściem jest wysunięta ku przodo-

wi, czasem dość znacznie. Przez to zajmuje 

dużo miejsca i  skraca użyteczną długość 

podwozia. Jazda taką ciężarówką przypo-

mina prowadzenie autobusu ze wszystkimi 

tego mankamentami wynikającymi z  dłu-

giego przedniego zwisu. 

Tymczasem wystarczyłoby sięgnąć po 

pomysł stosowany przez Büssinga od 

1936 r. i  umieścić silnik poziomo pod 

ramą pomiędzy osiami. Zaoszczędzone 

z przodu miejsce pozwoliłoby skrócić ka-

binę i powiększyć ją. Jednak na tak rady-

kalne i kosztowne zmiany nie zdecyduje 

się obecnie żaden producent. Być może 

otworzy ku nim drogę napęd elektrycz-

ny, którego elementy można z dużą swo-

bodą rozlokować w  różnych miejscach 

pojazdu. 

Napęd na miarę dostaw

Wadą elektrycznych ciężarówek jest 

duża masa własna wynikająca z ciężaru ba-

terii. Można ją obniżyć, wybierając mniej-

szy pakiet akumulatorów i  uzupełniając 

energię na postoju podobnie, jak czyni się 

Renault serii D z wąską kabiną (2,1 m szerokości), stosowaną również 
w Volvo FL i DAF-ie LF. Przykład koncepcji wyraźnie różnicującej formę 
kabiny w zależności od klasy ładowności pojazdu i zastosowania. 

Volvo FM otrzymało w kwietniu 2017 r. nowy, 350-konny silnik. 
Jest przykładem zastosowania szerszej z kabin (2,3 m szerokości) 
montowanych w lekkich Volvo i Renault. 

Wśród nowych kabin Scanii są również 
załogowe w wersji krótkiej i wydłużonej, 
mieszczące do 8 osób. 

Testy praktyczne pojazdów z kabinami serii L
były prowadzone m.in. w Jönköping. 
Widoczne usytuowanie miejsca kierowcy. 

www.truck-van.pl

1/2018 11TruckTruckVanVan&

DYSTRYBUCYJNEDYSTRYBUCYJNERynekRynek



to w autobusach, przykładowo za pomocą 

pantografu. Można też zasilać ciężarówki 

jak trolejbusy, wprost z  sieci, co w  prak-

tyce działało w  Szwajcarii od 1918 r.,

a  we Włoszech w  latach 40. XX wieku. 

Okazją ku temu była budowa zbiorników 

retencyjnych. Później elektryczne cięża-

rówki stosowano głównie do transportu 

urobku w  kopalniach odkrywkowych. 

Elektryczne pojazdy dystrybucyjne to 

wciąż rzadkość, ponieważ są drogie i nie-

praktyczne. 

Tymczasem nawet jedna z tych wad wy-

starczy, aby zdyskwalifi kować ciężarówkę 

w  oczach potencjalnych użytkowników. 

Dlatego śladem rywali Scania wybrała dro-

gę nie tyle „zrównoważonego”, co ostrożne-

go rozwoju. Zdecydowała się wprowadzić 

do pojazdów dystrybucyjnych nowy silnik 

DC07, którego zaletą jest m.in. niska masa, 

mogąca przyczynić się do wzrostu ładow-

ności podwozia, co jest pożądane zawsze 

i wszędzie. Nowa jednostka napędowa ma 

pojemność 6,7 l i osiąga moc 220, 250 lub 

280 KM. Jest przystosowana do zasilania 

HVO. Choć ma 6 cylindrów, jest o 360 kg 

lżejsza od stosowanego od lat przez Scanię 

5-cylindrowego DC09 o pojemności 9,3 l,

który pozostał w  ofercie w  odmianach 

o mocy 280, 320 i 360 KM (dostępny jest 

też wariant gazowy 340-konny). Silnik 

DC07 jest zaadaptowaną do potrzeb Scanii 

jednostką Cummins serii ISB. 

Nie jest to pierwszy przykład, gdy celem 

wzbogacenia gamy producent ciężarówek 

sięga po relatywnie mały silnik wyspecjali-

zowanej fi rmy, którego opracowanie i pro-

dukcja na własną rękę byłyby nieopłacalne, 

zważywszy na spodziewaną wielkość po-

pytu. Volvo stosowało w lekkich modelach 

z lat 2006–13 diesle D7E fi rmy Deutz, któ-

re zastąpiło później jednostkami z  półek 

UD Trucks (dawniej: Nissan Diesel). UD 

Trucks jest własnością Grupy Volvo od 

2007 r. 

Oprócz wspomnianych silników do serii P

proponowany jest 13-litrowy, 6-cylindro-

wy DC13 w wersjach o mocy 370, 410, 450 

i  500 KM. W  serii L dostępne są wyłącz-

nie jednostki 9-litrowe o  mocy 280, 320 

i 360 KM. Jesienią 2018 r. dołączy 280-kon-

ny wariant gazowy. 

Większość silników stosowanych w serii P 

i L jest przystosowana do HVO oraz biodiesla. 

Nowa rodzina ciężarówek dystrybucyj-

nych Scania jest atrakcyjną propozycją na 

tle starszych generacyjnie konkurentów, 

których korzenie sięgają przeważnie lat 

90. XX wieku. Zwięźle podsumowuje pa-

nujące tendencje i  odpowiada na bieżące 

potrzeby nabywców. Zarazem wskazuje, że 

najbardziej innowacyjne pomysły w  dys-

trybucji pozostaną póki co domeną orga-

nizacji przewozów. Kluczem do zmniej-

szenia kosztów transportu w  tej branży 

jest szybka wymiana informacji skutkująca 

optymalizacją planowania dostaw wpływa-

jącą w dłuższym okresie również na wybór 

taboru. Producentom ciężarówek pozosta-

je jedynie wzbogacać ofertę w  nadziei, że 

zainteresuje jak największe grono nabyw-

ców i  pracować nad tym, co zawsze, czyli 

przede wszystkim obniżaniem spalania, 

które w  dystrybucji i  tak zależy w  dużej 

mierze od warunków ruchu. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, DAF, Daimler, MAN, Renault, 

Scania, Volvo

Gazowy Econic NGT przekazany w październiku 2017 r. producentowi rolet, żaluzji i po-
krewnych produktów, firmie Roma AG. Kariera tego modelu wskazuje, że ciężarówek z niskim 
wejściem nie warto szufladkować i mogą służyć nie tylko jako podwozia pod śmieciarki. 

MAN TGM dzieli kabinę o szerokości 2,24 m z lżejszym TGL. 
Ujednolicenie sprawia, że nadal jest to jedna z największych 
kabin spośród stosowanych w ciężarówkach tej klasy. 

Iveco Eurogcargo w wersji o dopuszczalnej masie całkowitej 14 t z 280-konnym, 6-cylindrowym silnikiem 
Tector 7 o pojemności 6,7 l. Eurocargo jest wyjątkowo wszechstronnym modelem, może osiągać masę 
od 6,7 do 19 t. Silnik Tector 7 osiąga moc 220, 250, 280 lub 320 KM. Jest jeszcze 4-cylindrowy Tector 5 o mocy 
160, 190 i 210 KM. Kabina o kompaktowych wymiarach zewnętrznych jest szczególnie przydatna w mieście. 

DAF CF został niedawno zmodernizo-
wany i zdobył wraz z XF tytuł „Truck 
of the Year 2018”. Kabina ma swoje lata, 
ale nadal uchodzi za wygodną. 
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przez MAN-a, a  ponadto z  oprogramowa-

niem: Trimble, TomTom, Transics Agheera, 

Gatehouse, Fleeture, Spedion oraz Gutrix 

(EuroLeasing). 

„Kiedy my, jako producenci pojazdów, 

rozmawiamy o  przesyłaniu danych, mamy 

na myśli zarówno dane z ciągnika, jak i na-

czepy. W  tej sferze wszyscy producenci są 

zobowiązani do zapewnienia swobody prze-

pływu i  możliwości odczytu danych. Wraz 

z Astratą odchodzimy od rozwiązań izolo-

wanych, aby usprawnić łączność i  wzmóc 

wzajemną kompatybilność” – zaznacza Jan 

Hermeling, specjalista ds. Krone Telematics. 

Nowe możliwości systemu telematyczne-

go Krone zostały po raz pierwszy zaprezen-

towane szerokiej publiczności na targach 

Transport CH odbywających się w  Bernie, 

w Szwajcarii w grudniu 2017 r. ▐

Fot. Krone

Na standardowym wyświetlaczu w kabinie kierowcy mogą być teraz 
prezentowane również dane o naczepie dostarczane przez Krone Telematics. 

Dane na tablicy
Informacje o naczepie pochodzące z systemu Krone 
Telematics mogą być teraz widoczne na wyświetlaczu 
na tablicy rozdzielczej ciągnika siodłowego. 

System został opracowany wspól-

nie przez Krone i  holenderską fi rmę 

Astrata Europe, niezależnego dostaw-

cę systemów telematycznych. Dane pozyski-

wane przez Krone Telematics są przesyłane 

do fi rmy Astrata, która selekcjonuje naj-

ważniejsze informacje, a  te są wyświetlane 

na ekranie w  kabinie kierowcy  w  zakładce 

„Trailer Control”. Dzięki temu kierowca 

może szybko zapoznać się z  bieżącym sta-

nem naczepy, wystarczy, że spojrzy na ta-

blicę rozdzielczą. Wśród prezentowanych 

informacji jest np. temperatura zadana oraz 

rzeczywista w  różnych punktach ładowni 

naczepy chłodniczej, informacja o otwarciu 

i zamknięciu drzwi, a także o poziomie pali-

wa w agregacie chłodniczym. 

System Krone Telematics współpracuje 

z systemami: Fleetboard stosowanym przez 

koncern Daimler oraz RIO używanym 
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Producenci agregatów toczą własne 

zmagania, niezależnie od wytwór-

ców pojazdów. Języczkiem u  wagi są 

czynniki chłodnicze. Najpierw przepisy wy-

eliminowały czynniki zubożające warstwę 

ozonową, a następnie zajęły się czynnikami 

podejrzewanymi o  wzmaganie efektu cie-

plarnianego. Najnowsze regulacje obowią-

zujące w  Unii Europejskiej od początku 

2015 r. wspierają, a czasem wymuszają sto-

sowanie czynników chłodniczych o niskim 

potencjale tworzenia efektu cieplarnianego 

(ang. GWP – Global Potential Warming). 

Czynnik roboczy to jedno, a agregat i jego 

współpraca z pojazdem o „podwyższonych 

walorach ekologicznych” to całkiem co in-

nego. Urządzenia chłodnicze mogą być za-

silane na kilka sposobów, także elektrycz-

nie, a i tak nie ma gwarancji, że będą dobrze 

współdziałać z pojazdami z jednym z alter-

natywnych układów napędowych. Ponadto 

sens używania pojazdu przyjaznego dla śro-

dowiska wrasta, gdy podobnymi zaletami 

wyróżnia się agregat chłodniczy. 

Hybrydowy mróz

Zainteresowanie alternatywnymi na-

pędami jest żywe szczególnie w  miastach, 

które są typowym polem działania pojaz-

dów chłodniczych. Coraz głośniej mówi 

się o  elektryfi kacji transportu miejskiego, 

gdzieniegdzie przewozy zostały w  pew-

nym stopniu „zgazyfi kowane” w  związku 

z  lokalną obfi tością taniego metanu. Na 

długich dystansach promowane jest stoso-

wanie skroplonego gazu ziemnego (LNG). 

Nic dziwnego, że co bardziej świadomi 

użytkownicy pojazdów chłodniczych za-

stanawiają się, jak będą napędzane przyszłe 

agregaty dostosowane do nowych typów 

pojazdów pojawiających się w ruchu. 

Odpowiedź mają w  zanadrzu czoło-

wi producenci urządzeń chłodniczych. 

Na targach Solutrans w  Lyonie odbywa-

jących się pod koniec listopada 2017 r. 

miały premierę naczepowe agregaty SLXi 

Hybrid przygotowane przez działające 

w  ramach Ingersoll Rand fi rmy Th ermo 

King i Frigoblock. Zaprojektowane zosta-

ły z  myślą o  obniżeniu wpływu zestawu 

chłodniczego na środowisko naturalne 

poprzez zmniejszenie emisji hałasu i spa-

lin. Zarazem niższe zużycie paliwa ma 

przyczynić się do zmniejszenia kosztów 

eksploatacji. 

Istota innowacji polega na tym, że agre-

gat SLXi Hybrid, który ma własny silnik 

Diesla, może pracować w  trybie zasilania 

elektrycznego zarówno wtedy, gdy jest 

podłączony do zewnętrznego źródła ener-

gii elektrycznej na postoju, jak i  podczas 

jazdy. Stałe zasilanie i  całkowitą niezależ-

ność od własnego silnika agregatu zapew-

nia EnviroDrive fi rmy Frigoblock, czyli 

generator napędzany przez silnik ciągnika 

siodłowego połączony z instalacją zasilają-

cą z przemiennikiem. 

Praktyczne testy w fi rmie MJ Transport 

GmbH z  Dortmundu wykazały, że agre-

gat SLXi Hybrid wymagał tylko jednego 

tankowania na 8 tygodni. Typowe urzą-

dzenia są tankowane przeciętnie co 10–14 

dni. Jednocześnie zaobserwowano wzrost 

zużycia paliwa przez ciągnik siodłowy 

zaledwie o  0,6 l/100 km. Zestaw przewo-

ził produkty mrożone i  wymagające kon-

trolowanej temperatury produkty świeże 

oraz rośliny na trasach między Niemcami, 

Holandią i  Belgią. Warunki transportu 

wrażliwego ładunku były bardzo dobre. 

Agregat umożliwiał dokładną kontrolę 

temperatury oraz oczekiwaną, wysoką wy-

dajność w pracy ciągłej. 

Agregat z  napędem hybrydowym jest 

dostępny w wariantach jedno- i wielotem-

peraturowym oraz w  cichej wersji z  cer-

Chłód alternatywny
Rozwój nowych układów napędowych, które są mniej uciążliwe 
dla środowiska wpływa na ożywienie popytu na odpowiadające im charakterem 
akcesoria, w tym agregaty chłodnicze. 

Mercedes Econic z opływową zabudową i agregatem Carrier Transicold z serii Iceland jest jedną 
z dwóch ciężarówek testowanych w Wielkiej Brytanii przez firmę Kuehne+Nagel. Agregat Iceland 
zasilany przez silnik pojazdu doskonale nadaje się do pracy w strefach czystego powietrza, które 
mają pojawić się na wyspach w 2020 r. 

Agregat SLXi Hybrid, podobnie jak inne urządzenia 
naczepowe Thermo King występuje w wersji jedno- 
i wielotemperaturowej oraz cichej, posiadającej 
certyfikat PIEK.  
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tyfi katem PIEK. Standardowo stosowany 

jest w nim czynnik R-452A, charakteryzu-

jący się GWP niższym o 45% niż R-404A. 

Elektryczny zespół napędowy EnviroDrive 

może oczywiście współpracować z ciągni-

kiem siodłowym wyposażonym w  dowol-

ny silnik spalinowy, niekoniecznie na olej 

napędowy. 

Gazowy ziąb

Na konferencji prasowej Iveco zorga-

nizowanej na targach Solutrans fi rma 

Transports Jacky Perrenot – jedno z  naj-

większych przedsiębiorstw transportowych 

w  Europie – ofi cjalnie poinformowała 

o złożeniu zamówienia na 250 Stralisów NP.

Prawie 200 z nich będzie wyposażone w no-

we silniki Iveco Cursor 13 NP o  mocy 

460 KM. Wraz z  tą zapowiedzią zadebiu-

towała pierwsza ciężarówka gazowa z agre-

gatem Carrier Transicold na gaz ziemny. 

Tankowanie tylko jednego paliwa oszczę-

dza czas i ułatwia eksploatację pojazdu. 

Wspomniany agregat również miał pre-

mierę w Lyonie i  zdobył targową nagrodę 

Solutrans 2017 „Innovation Award”. Urzą-

dzenie, o którym mowa, należy do rodziny 

agregatów Supra. Do jego napędu zastoso-

wano silnik gazowy, co pozwoliło znacząco 

obniżyć emisję szkodliwych składników 

spalin (cząstek stałych o 95%, tlenków azo-

tu o 70%, CO2 o 20%), a ponadto przyczy-

niło się do zmniejszenia wibracji i hałasu. 

Podobnie jak silniki pojazdów, również ga-

zowa jednostka napędowa agregatu może 

być zasilana biogazem, co dodatkowo pod-

wyższa jej walory ekologiczne. 

Przed ofi cjalną premierą agregat był te-

stowany w fi rmie Petit Forestier, na jej tar-

gowym stoisku można było obejrzeć Iveco 

Eurocargo o masie całkowitej 16 t z gazo-

wym silnikiem i takim agregatem Supra. 

Z  kolei Perrenot przeprowadził prak-

tyczne próby 19-tonowego gazowego Stra-

lisa z gazową Suprą zapewniającego dosta-

wy do sieci Carrefour w  obrębie Paryża. 

W przypadku zestawów z naczepą Perrenot 

łączy natomiast ciągniki na LNG z nacze-

pami chłodzonymi ciekłym azotem. 

W  połowie 2017 r. Kuehne+Nagel roz-

począł w  Wielkiej Brytanii testy dwóch 

ciężarówek wyposażonych w  napędzane 

od silnika pojazdu agregaty Carrier z  se-

rii Iceland. Również to rozwiązanie należy 

uznać za proekologiczne, gdyż wyklucza-

jąc własny silnik agregatu, ogranicza emi-

sję spalin. Kuehne+Nagel wybrał do prób 

18-tonowego Mercedesa Econic z  wygod-

ną w  mieście kabiną niskowejściową oraz 

26-tonowego DAF-a CF. Oba pojazdy wy-

konują przewozy na rzecz Petit Forestier. 

Agregaty zamocowane są pod podłogą 

udoskonalonych aerodynamicznie zabu-

dów i  używają czynnika R-452A. Pojazdy 

są testowane z myślą o przystosowaniu fl o-

ty Kuehne+Nagel do planowanych w Wiel-

kiej Brytanii stref czystego powietrza (Cle-

an Air Zone), w tym pierwszej na świecie 

strefy „Ultra-Low Emission Zone” (ULEZ), 

która ma funkcjonować od 2020 r. 

W gruncie rzeczy wszelkie agregaty bez 

własnego napędu stwarzają możliwość 

zasilania ich w  sposób przyjazny dla oto-

czenia. W  związku z  prognozowanym 

poszerzeniem stosowania pojazdów elek-

trycznych wzrośnie zapewne rola agrega-

tów zasilanych elektrycznie i  pojawią się 

nowe ich odmiany. Branża chłodnicza jest 

gotowa na przyszłość. ▐

Michał Kij
Fot. Carrier Transicold, Thermo King

Agregat SLXi Hybrid jest owocem współpracy firm Thermo King i Frigoblock działających w ramach 
Ingersoll Rand. Ma własny silnik wysokoprężny, ale niezależnie od niego może być zasilany elektrycznie 
zarówno na postoju, jak i w czasie jazdy. Służy do tego napęd EnviroDrive, którego częścią jest 
generator zasilany przez silnik ciągnika siodłowego. 

Firma Elflein Spedition & Transport kupiła 
61 naczep Kögel, w tym 10 Euro Trailer Mega 
Rail oraz 51 2-osiowych Mega. Elflein świadczy 
usługi w zakresie transportu, logistyki i maga-
zynowania oraz outsourcingu usług transporto-
wych i magazynowych. We flocie posiada po-
nad 475 pojazdów. 

W naczepach Euro Trailer Mega Rail mieści 
się 37 europalet, o 4 więcej niż w standardowej 
„medze”. Przekłada się to na korzyści ekolo-
giczne i ekonomiczne: do 10% oszczędności 
paliwa i niższa do 10% emisja CO2, a do tego 
– przy wykorzystaniu na poziomie 80% – co 
dziesiąty przejazd staje się zbędny. Krawędzie 
dla chwytaków wbudowane w ramę, zabezpie-
czenie plandeki przed szczękami chwytaków 

oraz specjalne osie w wersji Rail sprawiają, że 
modele Euro Trailer Mega Rail sprawdzają się 
przy przeładunku kolejowym. Dodatkowo na-
czepy te są objęte certyfikatem zgodności z DIN 
EN 12642 Code XL. Standardowe obrzeże 
ramy Vario-Fix ma 15 par mocowań o nośności 
2000 kg na mocowanie. Naczepy te wyposażo-
no zgodnie z normą Daimler 9.5. Wymaga ona 
m.in. zastosowania ogranicznika palet i podwój-
nej ściany czołowej. Wyposażone zostały m.in. 
w pakiet RoRo do transportu statkiem lub pro-
mem, skrzynki narzędziowe, światła obrysowe 
LED i światła zespolone LED.

Natomiast dwuosiowe naczepy są wyposa-
żone we wzmocnioną ramę dedykowaną dla 
10-tonowych osi. Mają obniżoną masę własną 
i pracują ciszej dzięki większemu rozstawowi 
osi 1810 mm. Niższe są też koszty eksploata-
cji i paliwa. Wysokość wewnętrzna wynosząca 
3 m oraz hydrauliczny mechanizm podnosze-
nia dachu umożliwiają załadunek i rozładu-
nek trzech ustawionych piętrowo metalowych 
skrzyniopalet. Zwiększa to boczną i tylną wyso-
kość przeładunku do ponad 3 m. Standardowa, 
zintegrowana plandeka dachowa dodatkowo 
ułatwia manipulację ładunkami przy otwartym 
dachu. Naczepy te mają certyfikat DIN EN 
12642 kod XL i mogą zostać dostosowane do 
wymagań branży motoryzacyjnej zgodne z nor-
mą Daimler 9.5. ▐

Fot. Kögel

Elflein inwestuje 
w naczepy Kögel
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W indy załadowcze to urządzenia 

o  nieskomplikowanej budowie, za 

to dość trwałe i, mimo zaniedbań, 

zazwyczaj dobrze spełniające swoją rolę. 

Jednak zdarzają się awarie, za brak termi-

nowych przeglądów grozi utrata gwarancji, 

a  Urząd Dozoru Technicznego może źle 

działających urządzeń nie dopuścić do dal-

szego użytkowania.

Pod nadzorem 

Michał Dębski z  Wydziału Urządzeń 

Transportu Bliskiego Urzędu Dozoru 

Technicznego zwraca uwagę, że podesty 

ruchome załadowcze są maszynami podle-

gającymi dyrektywom Nowego Podejścia, 

a  w  szczególności Dyrektywie Maszyno-

wej 2006/42/WE. Producenci tych maszyn 

przed wprowadzeniem ich do obrotu zobo-

wiązani są do zapewnienia zgodności urzą-

dzeń z  zasadniczymi wymaganiami w  za-

kresie ochrony zdrowia i  bezpieczeństwa 

zawartymi w  dyrektywach i  oznaczenia 

urządzeń CE. 

W  praktyce zdarza się, że podesty ru-

chome załadowcze są sprzedawane impor-

terowi lub dystrybutorowi, który na wnio-

sek klienta je modyfi kuje przed pierwszym 

oddaniem ich do użytku. Jeśli modyfi ka-

cje zostały przewidziane lub uzgodnione 

przez producenta i  objęte oceną ryzyka, 

dokumentami i  deklaracją zgodności WE 

producenta, pierwotne oznakowanie CE 

producenta zachowuje ważność. Jeżeli na-

tomiast modyfi kacja jest istotna i  na przy-

kład obejmuje zmianę funkcji lub parame-

trów urządzenia i nie została przewidziana 

ani uzgodniona z  producentem, pierwotne 

oznakowanie CE traci ważność i  musi na-

stąpić ponownie. Podmiot dokonujący ta-

kich modyfi kacji uznawany jest wówczas 

za producenta i  musi spełnić wszystkie 

obowiązki przewidziane jak dla producen-

ta, tzn. zapewnić zgodność z  odpowiedni-

mi zasadniczymi wymaganiami dyrekty-

wy maszynowej, opracować odpowiednią 

dokumentację techniczną oraz instrukcje, 

przeprowadzić procedurę oceny zgodności, 

sporządzić deklarację zgodności i umieścić 

oznakowanie CE.

Podesty ruchome załadowcze objęte są 

dozorem technicznym ograniczonym, w ra-

mach którego na etapie eksploatacji urzą-

dzenia, przeprowadzane są przez UDT ba-

dania doraźne kontrolne co 2 lata.

Zaniedbywane przeglądy

Według wymagań producentów winda 

(podest ruchomy) powinna być konserwo-

wana nie rzadziej niż co 180 dni. Termin 

ten powinien być skrócony przy bardzo 

intensywnej eksploatacji. Takie platformy 

są często intensywnie eksploatowane m.in. 

w pojazdach obsługujących duże sieci skle-

pów. Mimo to dość powszechnie użytkow-

nicy nie przestrzegają nawet standardowych 

terminów. Jest to istotne zwłaszcza w okre-

sie gwarancyjnym. W przypadku zaniedbań 

autoryzowany serwis może odmówić hono-

rowania gwarancji. 

Jak powiedział nam Grzegorz Łącała, 

dyrektor Dhollandia Poland, zdarza się, że 

użytkownicy, po zakupie nowej windy, nie 

robią w ogóle takich przeglądów przez dwa 

lata. Po takim czasie muszą się spotkać z in-

spektorem UDT i uprawnionym konserwa-

torem, żeby przedłużyć dopuszczenie do 

eksploatacji. Jeśli urządzenie jest sprawne, 

nie ma problemu. Inspektor może dopuścić 

je na krótszy okres, co zdarza się rzadko. 

Praktycznie przeprowadzany jest wówczas 

w  autoryzowanym serwisie rozszerzony 

przegląd, co prawda droższy, ale i tak to się 

opłaca użytkownikowi. Niektórzy, chcąc 

zaoszczędzić, nie korzystają z usług autory-

zowanego serwisu, unikając wówczas nawet 

rozszerzonego przeglądu. Uznają, że zwykły 

wystarczy.

Ewelina Rupa, przedstawiciel handlowy 

Bielskiej Fabryki Dźwigów Befard informu-

je, że w przypadku wind załadowczych prze-

prowadzanie regularnych zabiegów konser-

wacyjnych dotyczy w  szczególności stanu 

układu hydraulicznego urządzenia. Jednym 

z najczęstszych problemów technicznych są 

wycieki pojawiające się na nieodpowied-

nio utrzymanych siłownikach hydraulicz-

nych windy. Każdorazowo należy zwrócić 

szczególna uwagę na to, czy uszczelnienia 

siłowników spełniają swoją rolę. Ważne 

jest również regularne sprawdzanie stanu 

gumowych osłon harmonijkowych siłow-

ników. Pracujące poprawnie minimalizu-

ją zagrożenia związane z  mechanicznymi 

uszkodzeniami tłoczysk siłowników oraz 

uszczelnień.

Bagatelizowanie powyższych czynności 

skutkuje nie tylko szybką degradacją tech-

niczną urządzenia, ale również jest najczęst-

szą przyczyną wycieków oleju hydraulicznego. 

Piotr Mańkowski, prezes spółki HLS (wy-

łączny importer wind załadunkowych mar-

ki Palfi nger) zwraca uwagę, że do obowiąz-

ków użytkownika windy, pozwalających na 

utrzymanie urządzenia w nienagannym sta-

nie, należy m.in. przestrzeganie określonego 

udźwigu, środka ciężkości oraz równomier-

nego rozłożenia ładunku, mycie urządzenia, 

zwłaszcza w  okresie jesienno-zimowym, 

częste smarowanie trzpieni i  tulei – raz na 

2 tygodnie oraz wymiana oleju hydraulicz-

nego raz na 12 miesięcy. Niedostateczne 

smarowanie lub jego brak powodują zapie-

kanie się trzpieni i tulei oraz widoczne spo-

wolnienie przy otwieraniu i wykładaniu się 

podestu. 

Użytkownicy nie powinni też pozwalać 

na najeżdżanie na podest wózkiem widło-

wym – dopuszczalny jest tylko wózek pale-

towy. Obciążenie urządzenia zbyt ciężkim 

ładunkiem skutkuje utratą szczelności si-

łowników, możliwością zerwania śrub mo-

cujących, uszkodzeniem ramion podnosze-

nia lub podestu. Konsekwencją najeżdżania 

na podest wózkiem widłowym może być 

pęknięcie podestu wykonanego z  alumi-

nium albo zagłębienia w powierzchni ryfl o-

wanej na podeście wykonanym ze stali.

Jak podkreślają przedstawiciele fi rmy 

Dhollandia, podstawowe czynności przy 

przeglądzie okresowym windy to: kontrola 

poprawności mocowania, kontrola elemen-

tów nośnych, sprawdzenie połączeń elek-

W poniewierce
Coraz więcej pojazdów wyposażanych jest w windy załadunkowe. 
Użytkownicy często nie przykładają dużej wagi do ich właściwej 
eksploatacji i serwisowania oraz zaniedbują ich przeglądy. 
Nadmiernie obciążane urządzenie, niekiedy używane nawet do 
odśnieżania placów, zazwyczaj czeka kosztowna naprawa.

Przeprowadzanie regularnych zabiegów konser-
wacyjnych w przypadku wind załadowczych dotyczy 
w szczególności układu hydraulicznego. 
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trycznych, smarowanie punktów obroto-

wych platformy, ramion i  siłowników oraz 

test poprawności działania wszystkich funk-

cji w  pełnym zakresie. Zalecają raz w  roku 

wymianę oleju w  okresie jesiennym oraz 

smarowanie punktów obrotowych po każ-

dym myciu urządzenia agresywną chemią.

Kiedy UDT 
nie dopuszcza?

Przedstawiciele Urzędu Dozoru Tech-

nicznego unikają podawania przykładów 

z  życia wziętych, kiedy inspektorzy mogą 

nie dopuścić windy do użytku. Maciej Za-

grobelny, rzecznik prasowy UDT infor-

muje, że zgodnie z  przepisami o  dozorze 

technicznym urządzenie przedstawione do 

badań powinno być sprawne technicznie 

i  przygotowane do eksploatacji, zgodnie 

z warunkami określonymi w instrukcji jego 

eksploatacji. 

Importerzy mówią wprost. Piotr Mań-

kowski (HLS – Palfi nger) zwraca uwagę, 

że inspektor UDT nie zezwala na eksplo-

atację, gdy zauważalne są pęknięcia na 

elementach konstrukcyjnych urządzenia 

– belce nośnej oraz podeście, także gdy 

punkty obrotu, trzpienie i tuleje są za moc-

no wyeksploatowane, gdy elementy układu 

sterowania nie działają właściwie, gdy wi-

doczny jest wyciek z siłowników, węże hy-

drauliczne są sparciałe i zachodzi prawdo-

podobieństwo ich pęknięcia. Kłopot może 

być także wówczas, gdy dokumentacja 

urządzenia budzi wątpliwości, np. numer 

platformy nie odpowiada numerowi VIN 

podwozia lub gdy doszło do samodziel-

nego, nieuprawnionego przemontowania 

urządzenia na inny pojazd.

Maciej Zagrobelny z  UDT potwierdza, 

że przytoczone przykłady uszkodzeń pode-

Obciążenie testowe windy 
na koniec przeglądu.

Jednym z najczęstszych problemów technicznych są wycieki 
pojawiające się na nieodpowiednio utrzymanych siłownikach 
hydraulicznych windy. Na zdjęciu: wymiana uszczelnienia siłownika.

Jedna z czynności podczas prze-
glądu podestu – test sterowania 
ręcznego zaworu bezpieczeństwa.

WŁASNE ODDZIAŁY SERWISOWE
Oddział Gdańsk 
80-518 Gdańsk, ul. Gdańska 21 M
Tel. +48 602 362 326

Oddział Poznań 
62-026 Koziegłowy, ul. Piaskowa 1
Tel. +48 698 822 325

Oddział Warszawa 
05-870 Błonie, ul. Modlińska 10
Tel. +48 694 429 618

Oddział Śląsk 
+48 606 690 545

SPRZEDAŻ WIND:
Tel. +48 602 219 014 
Tel. +48 608 378 183 
Tel. +48 604 642 598

SPRZEDAŻ CZĘŚCI 
ZAMIENNYCH:
Tel. +48 694 239 403

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

Bär Cargolift Polska – od ponad 
20 lat nieprzerwanie na polskim rynku. 
Największa sieć serwisów 
– ponad 80 stacji serwisowych 
w całej Polsce oraz 4 własne 
Centra Serwisowe Wind Hydraulicznych.

Bär Cargolift – Lifting Performance.
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Łącała. – W  wielu przypadkach wystarcza 

telefoniczna pomoc naszego serwisu, aby 

kierowca sam usunął problem. Ręczne ste-

rowanie zaworami pozwala w razie usterki 

rozładować np. szybko psujący się towar, 

bez czekania na pomoc serwisu. Naszym 

fl otowym klientom oferujemy szkolenia 

dla kierowców i osób obsługujących windy 

naszej marki. W  fi rmach, gdzie regularnie 

szkolimy osoby obsługujące nasze urządze-

nia, obserwujemy ponad dwukrotnie mniej 

usterek spowodowanych błędem operatora”.

„Jednym z  głównych ‘grzechów’ obsłu-

gujących windy jest zamykanie urządzenia 

leżącego na podłożu wyłącznie funkcją za-

mykania, bez uruchomienia funkcji pod-

niesienia – ujawnia G. Łącała. – Powoduje 

to brak ciśnienia w siłownikach podnoszą-

cych i tym samym platforma w pozycji do 

jazdy nie jest bezpiecznie zamknięta. Do-

datkowo zamknięcie w  ten sposób uszka-

dza siłowniki przechyłu oraz platformę, 

a  podczas jazdy zużywają się sworznie 

i  panewki, które pracują z  powodu braku 

ciśnienia oleju w  układzie. W  niektórych 

modelach wind zamknięcie urządzenia 

w  ten sposób mechanicznie uszkadza za-

wory na siłownikach, co jest kosztowne 

w naprawie”.

Częstym błędem użytkowników jest blo-

kowanie na stałe głównego wyłącznika prą-

du. Zasilanie wówczas jest na stałe włączone 

i może się zdarzyć, że nawet w wyniku ude-

rzenia kamienia, winda sama się uruchomi. 

Zdarza się też blokowanie na stałe przełącz-

nika zajętości prawej ręki, co zwiększa za-

grożenie wypadkiem, bo operator wówczas 

tylko lewą ręką operuje joystickiem, a pra-

wa może zostać np. przyciśnięta ruchomym 

elementem windy. 

Artur Szpak, szef serwisu Dhollandia 

Poland zwraca uwagę, że zimą windy nie-

rzadko są używane do... odśnieżania par-

kingów firmowych. Kierowca opuszcza 

nisko platformę i, cofając autem, spycha 

śnieg. Jeśli trafi na coś wystającego, stu-

dzienkę czy krawężnik, może poważnie 

uszkodzić platformę, siłowniki czy ramio-

na podnoszące. To jest kosztowne w  na-

prawie.

Artur Szpak dodaje, że kiedyś częściej 

zdarzały się problemy z  eksploatacją wind 

zimą, związane ze stosowaniem oleju, któ-

ry tracił swoje właściwości na mrozie. Od 

jakiegoś czasu stosuje się już jednak olej, 

który pozwala na pracę w niskich tempera-

turach i  dzięki temu znacznie spadła awa-

ryjność urządzeń w tym okresie.

stów mogą stanowić podstawę do wstrzy-

mania eksploatacji urządzeń.

„W czasie wykonywania okresowego ba-

dania po dwóch latach inspektorzy UDT 

mogą dopuścić urządzenie na czas krót-

szy od maksymalnego (2 lata) – uzupełnia 

Grzegorz Łącała (Dhollandia). – Nie mie-

liśmy jednak takiego przypadku. Podczas 

kontroli drogowej brak aktualnego wpisu 

w  dzienniku konserwacji powinien być 

traktowany analogicznie jak brak aktualne-

go badania technicznego pojazdu.

Zanim dojdzie 
do awarii

Aby windy działały sprawnie, ważna 

jest poprawna ich obsługa i  serwisowa-

nie, ale też sama ich konstrukcja może 

być mniej lub bardziej odporna na awa-

rie. Windy Dhollandia cenione są przez 

użytkowników m.in. za to, że są mało 

awaryjne. To zasługa dość prostej kon-

strukcji i  niestosowania elektronicznych 

komponentów.

„Bierzemy przede wszystkim pod uwagę 

to, że z windą pracuje kierowca i musi so-

bie z  nią poradzić w  różnych sytuacjach, 

także w  razie awarii – wyjaśnia Grzegorz 

Sterowanie dodatkowe 
urządzenia jest 
zazwyczaj nożne 
lub za pomocą pilota na 
przewodzie. Wymagają 
one weryfikacji popraw-
ności działania podczas
przeglądów okreso-
wych. Dość często zda-
rzają się uszkodzenia 
mechaniczne 
przewodów spiralnych 
oraz przycisków 
sterowania nożnego.

Użytkownicy nie powinni pozwalać na najeżdżanie 
na podest wózkiem widłowym – dopuszczalny jest 
tylko wózek paletowy

Obsługujący windę powinien pamiętać, aby przygotowując urządzenie 
leżące na podłożu do jazdy, używać nie tylko funkcji zamykania, lecz 
także uruchamiać funkcję podniesienia.

Sterownik zew-
nętrzny, dzięki za-
mykanej pokrywie, 
jest chroniony 
przed zanieczysz-
czeniami. Piktogra-
my są podświetlone 
i nawet po zmroku 
pozwalają na bez-
pieczną pracę. 
W trakcie przeglądu 
istotne jest zwery-
fikowanie popraw-
ności działania.
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Właściwy stan siłowników zapewniają osłony z tworzyw sztucznych. 
Należy kontrolować ich stan i wymieniać, gdy dojdzie do ich zużycia 
lub uszkodzenia. Regularne smarowanie punktów obrotu zapewnia 
właściwą kondycję trzpieni i tulei.

Agregat hydrauliczny umieszczony w belce nośnej, nie jest narażony 
ani na urazy mechaniczne, ani zanieczyszczenia drogowe. Dodatkowo 
szczelne zamkniecie redukuje poziom hałasu podczas pracy. Znajduje się 
tutaj zbiornik oleju, którego wymiany dokonuje się co roku.

Ruletka

Nabywcy podestów borykają się najczęściej 

z problemem zdobycia dokumentacji niezbęd-

nej do pierwszej rejestracji UDT. Grzegorz 

Łącała ujawnia, że w  2017 roku odnotowano 

rekordową liczbę dokumentacji sfałszowanej 

w dość nieudolny sposób. Urządzenia sprowa-

dzane z Francji często są wyłącznie przyspawane 

do ramy głównej pojazdu. Przy rejestracji UDT 

konieczne jest zmodyfi kowanie tego rodzaju 

montażu poprzez dołożenie właściwej liczby 

śrub o odpowiedniej klasie wytrzymałości.

Windy zamontowane na pojazdach spro-

wadzonych z zagranicy są przeważnie w do-

brym stanie. „W przypadku takich urządzeń 

zazwyczaj trzeba zwrócić się do polskiego 

przedstawiciela producenta i  uzyskać de-

klarację zgodności oraz instrukcję eksplo-

atacji w  języku polskim” – wyjaśnia Piotr 

Mańkowski (HLS – Palfi nger). Niechlub-

nym wyjątkiem są jednak pojazdy z  wy-

pożyczalni, których stan pozostawia wiele 

do życzenia.

„Urządzenia, które zostały zdemonto-

wane z  pojazdów trafi ających do Polski, 

to prawdziwa ruletka – dodaje Piotr Mań-

kowski. – Ich prawdziwą kondycję można 

ocenić dopiero po ponownym zamonto-

waniu i uruchomieniu urządzenia. Można 

trafi ć zarówno na platformę w  całkiem 

przyzwoitym stanie, jak i  urządzenie, 

które będzie wymagało kilkutysięcznych 

nakładów fi nansowych na nowe podze-

społy np.: silnik, pompę, siłownik lub 

układ sterownia”.  ▐

Jerzy Wasielewski
Fot. BÄR Cargolift, Dhollandia, Palfinger

www.truck-van.pl

HLS Sp. z o.o.
ul. Obornicka 1B
62-090 Bytkowo
Tel. 61 296 07 62
www.hls.pl 

Platformy załadunkowe
Podwieszane wózki widłowe
Nadwozia do przewozu zwierząt
Systemy wagowe
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Aż czterech na pięciu menedżerów fl ot 

uważa, że presja kosztowa w  trans-

porcie ciężarowym będzie nadal 

rosła, dlatego tak istotne jest wykorzysty-

wanie w  bieżącej pracy zaawansowanych 

technologicznie rozwiązań poprawiających 

efektywność. Właścicieli fl ot szczególnie in-

teresują technologie paliwooszczędne – tak 

wskazało 66% respondentów. Tyle samo an-

kietowanych oczekuje rozwiązań wspierają-

cych kierowcę w codziennej pracy, a niemal 

połowa jest zainteresowana nowoczesnymi 

systemami monitoringu ciśnienia w  opo-

nach. 

Z  kolei trzech na czterech kierowców 

oczekuje nowych rozwiązań, które będą in-

formowały o  strefach odpoczynku, a  69% 

udoskonalonych systemów nawigacji. Dla

67% ankietowanych bardzo istotne są 

funkcje zwiększające wygodę we wnętrzu 

pojazdu. Co szczególnie ważne, aż 57% 

wskazuje na konieczność wykorzystania 

nowoczesnych technologii w  monitoringu 

ciśnienia w ogumieniu. 

Aby sprostać oczekiwaniom fi rm trans-

portowych, Continental już od kilku lat 

opracowuje innowacyjne rozwiązania 

i  systemy, które mają zapewnić optymali-

zację oraz automatyzację procesów związa-

nych z transportem, a także zwiększyć bez-

pieczeństwo kierowców i  przewożonych 

towarów. 

Cięcie kosztów

Obecnie jednym z  wyzwań stojących 

przed fi rmami transportowymi jest ograni-

czenie kosztów funkcjonowania i  tak efek-

tywne zarządzanie stanem technicznym 

pojazdów, aby nie generowały dodatkowych 

kosztów. Operatorzy fl ot transportowych 

doskonale wiedzą, jak ważne jest utrzyma-

nie prawidłowego stanu opon w pojazdach, 

dlatego poszukują rozwiązań, które umoż-

liwią im automatyczne monitorowanie po-

ziomu ciśnienia i temperatury. Continental 

opracował zaawansowane systemy, które 

poprzez dokładne zbieranie i  analizę da-

nych dotyczących opon w znaczący sposób 

poprawiają efektywność fl oty oraz bezpie-

czeństwo jazdy.

ContiPressureCheck, system monito-

rowania stanu ogumienia na wszystkich 

osiach pojazdu, w  sposób ciągły podczas 

jazdy wykorzystuje czujniki do monito-

rowania ciśnienia i  temperatury zamon-

towane wewnątrz opon. Jeżeli ciśnienie 

w oponach odbiega od wartości nominal-

nej, od razu na tablicy rozdzielczej poja-

wia się ostrzeżenie. Umożliwia to kierow-

cy podjęcie natychmiastowych działań, co 

eliminuje ryzyko kosztownych przestojów 

spowodowanych awarią opon, a także ob-

niża koszty funkcjonowania fi rmy. W ra-

Wpływ opon na koszty

Źródło: International studies & own consolidation, 2014 

ZASTOSOWANIE INTELIGENTNYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA OPONAMI
POMAGA OPTYMALIZOWAĆ BLISKO POŁOWĘ KOSZTÓW OPERACYJNYCH FLOTY

Suma kosztów firmy transportowej [%]

PaliwoKierowca
Amortyzacja

pojazdu
Ubezpieczenia,
opłaty drogowe inne

Zarządzanie 
& Administracja

Naprawy 
& utrzymanie

Opony

Monitoring Monitoring non stop  non stop  
Coraz większą popularnością wśród menedżerów flot cieszą się nowoczesne rozwiązania, 
które pomagają optymalizować koszty. Z badań przeprowadzonych przez firmę Continental wynika, 
że właściciele firm przewozowych chętnie zainwestują w innowacje pod warunkiem, 
że będą miały szybką stopę zwrotu. 
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mach bieżącej analizy stanu ogumienia 

zarządca fl oty otrzymuje raporty online 

wraz z  proponowanymi rozwiązaniami 

naprawy. 

ContiPressureCheck to bardzo zaawan-

sowany system, który już teraz dzięki stałej 

kontroli ogumienia pozwala fl otom uzy-

skać znaczne oszczędności eksploatacyjne. 

Testy Continentala wykazały, że zużycie 

paliwa w  pełni załadowanej ciężarówce 

wzrasta o  0,7 l na 100 km, gdy ciśnienie 

w oponach jest o zaledwie 2 bary za niskie, 

dlatego tak istotny jest montaż czujników 

ciśnienia. 

Jeżeli pojazdy regularnie zjeżdżają do 

bazy, można skorzystać ze stacji ContiYard-

Reader, która współpracuje z  czujnikami 

ciśnienia. Zapewnia ona dokładny pomiar 

danych z opony w bazie transportowej, np. 

podczas codziennego przeglądu pojazdu, 

tankowania czy mycia, zawsze tam, gdzie 

wymagany jest postój pojazdu podczas co-

dziennych czynności obsługowych przed 

wyruszeniem w  trasę. Zebrane wartości 

są przekazywane na zewnętrzne serwery 

Continentala. System zarządzania opona-

mi ContiConnect analizuje i  przetwarza 

zgromadzone, surowe dane takie jak czas, 

ciśnienie i  temperaturę opon w  całej fl o-

cie na  podstawie danych zgromadzonych 

przez stacje ContiYardReader. Po tak 

szczegółowej weryfi kacji dane przekazy-

wane są do zarządcy lub mechanika fl oty 

w  formie raportów online wraz z  reko-

mendacją rozwiązań lub też usług napraw-

czych.

Dzięki temu rozwiązaniu ryzyko użytko-

wania ogumienia z nieprawidłowym ciśnie-

niem zostaje znacznie zminimalizowane.

Lepiej zapobiegać

Według Continentala transport w  przy-

szłości będzie opierał się na innowacyjnych, 

cyfrowych technologiach, które ułatwią 

i  znacznie usprawnią bezpieczne transpor-

towanie ładunków i osób, a przede wszyst-

kim podniosą efektywność kosztową pro-

wadzonych operacji logistycznych. 

W przyszłości pojawią się rekomendacje 

napraw we współpracy z partnerskimi ser-

wisami sieci Conti360°. W  ramach Conti-

Connect oferowanych jest wiele konfi gura-

cji ustawień systemu, dzięki czemu można 

objąć kontrolą opony we wszystkich pojaz-

dach fl oty. 

Opony stanowią 5% kosztów transportu. 

Według Raportu Pojazdy Ciężarowe GIPA 

17% wizyt w  warsztacie dotyczy wymiany 

opon. Części z nich można by było uniknąć, 

gdyby pewne nieprawidłowości zostały wy-

chwycone w porę. ▐

KD
Fot. Continental

Przegląd prewencyjny jest najczęstszym 
powodem wizyty, szczególnie dla małych flot

Źródło: Raport Pojazdy Ciężarowe 2016, GIPA

Małe floty Średnie floty Duże floty

40% 35% 33%

17% 17% 16%

mniej niż 6 samochodów
ciężarowych

6-19 samochodów
ciężarowych

20 samochodów
ciężarowych lub więcej

Na 100 odwiedzin Państwa ciężarówek w warsztacie, ile z nich dotyczyło:

(mniej niż 6 samochodów ciężarowych)

Awarii na drodze

Przygotowanie do badania technicznego,
legalizacji tachografów, innych kontroli

Nadwozia, karoserii, szyb

Problemu mechanicznego, układu napędowego

Zużycia części eksploatacyjnych 
(akumulatory, hamulce, wydech, amortyzatory…)

Wymiany Opon

Przeglądu (wymiana oleju, filtry, świece…)

Gdy pojazdy zjeżdżają do bazy, parametry opon mogą być sczytywane za pomocą stacji 
ContiYardReader, która łączy się z czujnikami. O nieprawidłowościach jest informowany 
menedżer floty lub mechanik. W ten sposób można zaoszczędzić mnóstwo czasu. Wystarczy 
chwila i już wszystko wiadomo.

Gdy pojazd jest w ciągłym ruchu, zdalne sczytywanie ciśnienia i temperatury opon wydaje się 
najlepszym rozwiązaniem. ContiPressureCheck natychmiast informuje kierowcę o zmianie 
temperatury lub ciśnienia w oponie. Dzięki temu rozwiązaniu można zaoszczędzić paliwo, wydłużyć 
życie opony, a nawet uniknąć awarii.
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Każdy producent ciężarówek nawołuje, 

wspina się na palce i  szeroko macha 

rękami, aby przekonać wszystkich 

i każdego z osobna, że „najnowsze jest naj-

lepsze”. Kierowcy tymczasem wiedzą, że 

różnie bywa i mają własne przyzwyczajenia. 

Czasem największą zaletą nowoczesnego 

pojazdu jest duża liczba wersji, która po-

zwala zamówić ciężarówkę o cechach, które 

były typowe dla pojazdów z przeszłości. 

Nowa kabina G zajmuje w  ofercie Scanii 

podobną pozycję, co jej poprzedniczka. Za-

wieszona nieco niżej niż R, ale wyżej niż P 

łączy stosunkowo dobry dostęp do wnętrza 

z  komfortem szczególnie odczuwalnym 

w  wersji sypialnej w  najwyższej dostępnej 

odmianie Highline. Ponadto do wyboru jest 

sypialna G z dachem standardowym i niskim 

oraz analogiczne wersje kabiny dziennej. 

Ofertę otwiera krótka kabina G, dobra np. do 

wywrotek o dużej pojemności skrzyni. 

Podest czy stolik?

Do środka kabiny G wiodą tylko trzy stop-

nie. Niskie wejście jest okupione stosunko-

wo wysokim tunelem środkowym. Mimo to 

w  okolicach drzwi kabina ma nieco ponad 

2 m wysokości, a nad tunelem prawie 1,7 m. 

Z pewnością znajdą się fi rmy, które bez chwi-

li wahania wybiorą większy model, co naj-

mniej „erkę”. Wśród kierowców też nie brak-

nie zwolenników obszerniejszej kabiny, ale… 

Nowa Scania G Highline przypomina 

ogólnym kształtem wnętrza ciężarówki uzna-

wane ledwie 20 lat temu za zgoła wzorcowe. 

Nowe, pojawiające się konstrukcje zepchnęły 

je w cień. Lecz tunel tak wysoki, że można go 

traktować albo jak podest, albo jak podręcz-

ny stolik, może się podobać. Wygodnie jest 

z  niego korzystać jak z  „blatu” zarówno ja-

dąc, jak i wypoczywając na leżance. Składając 

oparcie fotela pasażera, uzyskuje się kolejny, 

wygodny „mebel” do pozostawienia gazety, 

laptopa czy przekąski. Komu mało, może 

rozłożyć składany stolik umieszczony przed 

fotelem z  prawej i  przy nim przystąpić do 

konsumpcji kanapki. Kanapki dodajmy bar-

dzo smacznej, choć przygotowanej pięć go-

dzin i 250 kilometrów wcześniej. Pod leżanką 

znajduje się bowiem lodówka. W  stosunku 

do typowej jest spłaszczona, ale dostatecz-

nie duża, aby pomieścić przekąski i  napoje 

na 2–3 dni jazdy. Z obu boków są głębokie 

schowki, z których do lewego można dostać 

się również z zewnątrz. 

Funkcjonalność testowanego pojazdu 

zwiększały duże schowki na tylnej ścianie 

znajdujące się w miejscu tradycyjnie zajmo-

wanym przez górną leżankę. Z takim wypo-

sażeniem Scania G sprawdzi się w przypad-

ku kierowcy jeżdżącego w pojedynkę nawet 

w długie trasy. 

PrzystępnaPrzystępna
Nowa G450 może być miłą niespodzianką dla kierowców, którzy lubią wspominać 
dawne Scanie. Ci, którzy ich nie pamiętają, docenią inne zalety. 

Schowki na tylnej ścianie czynią ze Scanii G 
z kabiną Highline doskonały pojazd na długie 
trasy dla kierowcy jeżdżącego w pojedynkę. 

Poziom wykończenia i wyposażenia serii G
może dorównywać większym kabinom. 
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Wnętrze jest przytulne i  łatwe do zago-

spodarowania. Osadzenie kabiny względnie 

nisko na ramie ma i  tę zaletę, że kierowca 

lepiej widzi otoczenie w  bezpośrednim są-

siedztwie pojazdu. Wygodniej też komuni-

kować się z nim stojąc na zewnątrz i ostrzec 

go przed przeszkodą czy pomóc w manew-

rowaniu. 

Co ważne, choć tunel zajmuje sporo 

miejsca, nie wpływa na komfort prowa-

dzenia Scanii. Duży zakres regulacji fotela 

i kierownicy umożliwiają całkowite „wpaso-

wanie się” w ciągnik i stwarzają warunki do 

wygodnej, niemęczącej jazdy. 

Bliżej ludzi

Ciągnik miał ramę o standardowej wyso-

kości i był napędzany 13-litrowym silnikiem 

o  mocy 450 KM połączonym ze skrzynią 

o  8 przełożeniach ze zautomatyzowanym 

sterowaniem Scania Opticruise, wyposa-

żoną w  retarder R3500. Zważywszy na typ 

kabiny warunkujący zastosowanie pojazdu 

oraz osiągi silnika, w pełni uzasadniony był 

wybór małego przełożenia mostu napędo-

wego 2,35:1. Zestaw rozpędzał się chętnie, 

choć w  oprogramowaniu skrzyni biegów 

przewidziano wyłącznie oszczędzający pa-

liwo tryb ekonomiczny. Na wyposażeniu 

ciągnika znalazły się za to przydatne nie tyl-

ko w długiej drodze systemy wspomagające 

jazdę: przewidujący tempomat Active Pre-

diction oraz Eco-roll. 

W  kabinie G uszy jadących są bliżej sil-

nika niż w  „erce” czy „esce”, ale hałas nie 

dokucza. Silnik pracuje cicho, a  jego od-

głos jest przyjemny. Kabina szybko się na-

grzewa w chłodny dzień, a w gorący można 

zapewne liczyć na schłodzenie jej w  krót-

kim czasie. Ot, kolejna zaleta nieco mniej 

obszernego wnętrza. Poziom wykończenia 

może być równie wysoki, jak w  większych 

kabinach, ale można też zamówić prostszą 

wersję, praktyczniejszą w bardziej „brudzą-

cej” pracy. 

W subiektywnym odczuciu Scania G jest 

bardziej „swojska”. W każdej chwili można 

do niej wskoczyć, a  jadąc, ogląda się świat 

jakby „bardziej z  bliska”, co bez wątpienia 

skutkuje wzmożeniem poczucia kontroli 

nad pojazdem. 

„Szczupły” może więcej

Jako pojazd długodystansowy seria G 

charakteryzuje się względnie małą masą 

własną. Po prostu mniejsza kabina jest lżej-

sza. Dlatego doskonale nadaje się do two-

rzenia lekkich ciągników 

przeznaczonych do współ-

pracy z wywrotkami, cyster-

nami czy silosami. 

Niska masa może zapro-

centować również w  do-

wolnych przewozach w ru-

chu krajowym, do których 

w  polskich warunkach ka-

bina G wydaje się wystar-

czająca. Tym bardziej, że 

na drogach wojewódzkich, 

powiatowych czy gminnych 

niżej położone miejsce kie-

rowcy jest doskonałym 

punktem obserwacyjnym do sondowa-

nia otoczenia, które zmienia się częściej 

i w bardziej zaskakujący sposób niż na au-

tostradzie. 

Jednocześnie w nowej kabinie G kierow-

ca ma dostęp do akcesoriów i  materiałów 

tej klasy, co w pozostałych Scaniach nowej 

generacji. Seria G świetnie dopasuje się 

nie tylko do określonego rodzaju pracy, ale 

też upodobań kierowcy ceniącego tradycję 

w nowoczesnym wydaniu. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Scania G450 A 4×2 NA Euro 6

Dmc (t) ............................................................................... 19
Rozstaw osi (mm) ..........................................................3750
Typ silnika ......................................................DC13 148 L01
Liczba i układ cylindrów .................................................... R6
Pojemność (dm3) ............................................................12,8
Maksymalna moc (KM/kW/obr/min) ................450/331/1900
Maks. mom. obr. (Nm/obr/min) ...................2350/1000÷1300
Skrzynia biegów ..................... zautomatyzowana GRS895R 
  ......................................................................z Opticruise
Przełożenie przekładni głównej ...................................2,35:1
Przeglądy ...................................maksymalnie co 90 tys. km
Gwarancja ..................................................................... 1 rok

Tylko trzy wygodne stopnie, ale wewnątrz dość wysoki tunel silnika. Za to jego 
kształt ułatwia wykorzystywanie go na różne sposoby. 

W porównaniu z serią R kabina G jest wyraźnie niżej 
osadzona i lepiej nadaje się do współpracy ze stosunkowo 
niskimi naczepami: wywrotkami czy cysternami. 

Złożone oparcie fotela pasa-
żera może służyć za podręczny 
stolik podczas wypoczynku. 

Lodówka ma formę głębokiej szuflady. Niżej widoczna praktyczna 
nakładka na płaskim tunelu silnika. Można na niej coś położyć nie 
obawiając się, że spadnie. Ułatwia również sprzątanie. 
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munikacji pojazdy komplekso-

wo wyposażono w  komputery 

pokładowe, dzięki którym poza 

określaniem pozycji pojazdu 

możliwe jest potwierdzenie sta-

tusów realizacji zlecenia, a tak-

że przesłanie dokumentacji 

transportowej. Spółka posiada 

certyfi katy: ISO 9001:2008/ISO 

14001:2004 oraz SQAS (Safety 

& Quality Assessment System). 

700 km 

Uroczystego przekazania ju-

bileuszowej naczepy dokonali 

Natacha i  Dirk Hoff manno-

wie, właściciele  EWT Truck 

& Trailer GmbH & Co. KG, 

wraz z Borisem Billichem, CSO 

Schmitz Cargobull na ręce Mar-

co Rabena i Pawła Trębickiego, 

dyrektora generalnego Raben 

Transport. 

„Szczególnie cieszy nas fakt, 

że to właśnie naszemu długo-

letniemu i lojalnemu klientowi, 

fi rmie Raben Transport prze-

kazujemy 50-tysięczną nacze-

pę marki Schmitz Cargobull, 

dostarczoną na rynek przez 

EWT Polska od początku ist-

nienia, czyli od 1998 roku. Na-

sza współpraca trwa od ponad 

20 lat. Jesteśmy bardzo dumni 

z  dotychczasowych wspólnych 

sukcesów” – podkreślił Dirk 

Hoff mann. 

„Dostarczenie 50-tysięcznej 

naczepy stanowi kamień milo-

wy w historii współpracy EWT 

i  Schmitz oraz aprobatę pro-

duktów Schmitz Cargobull na 

rynku polskim” – dodał Boris 

Billich. 

Tylko przez 8 ostatnich lat 

EWT dostarczyło polskim 

spółkom Grupy Raben 1149 

pojazdów Schmitz Cargobull, 

gdzie plandeki stanowiły 31%, 

a  chłodnie 68%. W  2017 roku 

fi rma Raben zamówiła 138 na-

czep plandekowych SCS Mega 

i 131 chłodni SKO. Wśród nich 

znalazł się jubileuszowy pojazd.

„EWT Truck & Trailer i  Ra-

ben Transport łączy długa 

współpraca z  wieloma sukce-

sami. 1150 naczep to nie mało. 

50 tys. naczep sprzedanych na 

polskim rynku, ustawionych 

jedna za drugą, ciągnęłyby się 

przez prawie 700 km. Trochę 

jeszcze brakuje, żeby opasać 

Efekt dopasowania
W ciągu 20 lat firma EWT Truck & Trailer Polska 
dostarczyła w naszym kraju ponad 50 000 naczep. 
Jubileuszowy, 50-tysięczny egzemplarz trafił na początku 
grudnia do floty jednego z największych klientów – firmy Raben 
Transport, z którą generalny przedstawiciel Schmitz Cargobull 
współpracuje od początku swego istnienia. 

Raben Transport jest 

spółką Grupy Raben, 

specjalizującą się w  ła-

dunkach całopojazdowych: 

międzynarodowych, krajo-

wych oraz intermodalnych. 

Na rynku funkcjonuje od 25 

lat. Usługi świadczone są dla 

klientów z  różnych sektorów 

gospodarki, w tym branży mo-

toryzacyjnej w  systemie just-

-in-time. Firma posiada ponad 

400 zestawów własnych oraz 

fl oty kontraktowej. Wszystkie 

pojazdy własnej fl oty spełnia-

ją wymagania umowy ADR, 

a naczepy mają certyfi kat DIN-

-EN 12642 code XL oraz huc-

kepack. Niezawodność fl oty 

gwarantuje własny, autoryzo-

wany serwis. Dla zapewnienia 

bezpieczeństwa przewożonych 

towarów, efektywnego zarzą-

dzania fl otą oraz sprawnej ko-

Plandeka w przekazanej naczepie S.CS MEGA charakteryzuje się wysoką wytrzymałością zamocowania bocznego. 
W tym przypadku wystarczają dwa rządy łat aluminiowych, co znacznie skraca czas załadunku i rozładunku. 

Uroczyste przekazanie jubileuszowej naczepy. Od lewej: Marco Raben, Dirk i Natacha 
Hoffmannowie – zarząd EWT Truck & Trailer, Boris Billich – CSO Schmitz Cargobull oraz Paweł 
Trębicki – dyrektor generalny Raben Transport.
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całą Polskę, ale tego właśnie 

państwu życzę” – podsumował 

Paweł Trębicki, dyrektor gene-

ralny Raben Transport.

Sprawny rozładunek

Przekazana naczepa kurty-

nowa S.CS MEGA jest stoso-

wana przez Raben Transport 

głównie w  sektorze motoryza-

cyjnym do transportu części 

zamiennych dla Mercedes-

-Benz. To w  tym przypadku 

idealne rozwiązanie, ponieważ 

plandeka charakteryzuje się 

wysoką wytrzymałością zamo-

cowania bocznego. Ponadto 

z  uwagi na możliwość zrezy-

gnowania z  desek burtowych 

w  przypadku tego rodzaju za-

budowy, znacznie skrócony 

zostaje czas załadunku i rozła-

dunku towarów. Użytkownicy, 

szczególnie z  branży automo-

tive, szukają teraz rozwiązań, 

które pozwalają szybko rozła-

dować naczepę z  boku. Obli-

czono, że dwa rzędy łat alumi-

niowych zdejmuje się szybciej 

niż sześć. Takie rozwiązanie 

wymaga zastosowania większej 

liczby łat pionowych, dlatego 

masa pojazdu wzrasta o ok. 150 

kg, za to rozładunek jest spraw-

niejszy. A czas to pieniądz.

Ciągły rozwój

W  minionym roku ogól-

na sprzedaż pojazdów marki 

Schmitz Cargobull przekroczy-

ła 60 tys. egzemplarzy. Jak pod-

kreśla Boris Billichem, najwyż-

sze miejsce w  Europie Schmitz 

zawdzięcza rozbudowanej sieci 

i  kompetentnym partnerom. 

Wśród nich jest również EWT 

Truck & Trailer. „50 tysięcy 

naczep to bardzo dobry wynik 

na rynku polskim. Życzę wam 

następnych 50 tys. w kolejnych 

latach” – podsumował Boris 

Billichem.

W Polsce EWT Truck & Tra-

iler ma 11 punktów sprzedaży, 

w  tym cztery Truck & Trailer 

Center. Plan na miniony rok 

zakładał obrót całej Grupy 

EWT na poziomie 365 mln 

euro, czyli wartość zbliża się do 

najlepszego jak do tej pory pod 

tym względem 2007 r. Wów-

czas obrót grupy wyniósł 369 

mln euro. Na trzech rynkach: 

polskim, czeskim i  słowackim 

w  minionym roku zafakturo-

wano 6916 pojazdów, w  tym 

5200 w Polsce. W sumie do tej 

pory na polskim rynku sprze-

dano już ponad 51 tys. pojaz-

dów marki Schmitz Cargobull. 

W tym roku Schmitz Cargobull 

osiągnął udział w naszym ryn-

ku na poziomie 24,8%. 

Klienci EWT mają do dys-

pozycji 34 serwisy w  Polsce, 

kolejne dwa będą uruchomio-

ne w  tym roku: w  Suwałkach 

i  Kielcach, oraz 16 serwisów 

mobilnych. W  realizacji jest 

rozbudowa sieci serwiso-

wej dedykowanej agregatom 

chłodniczym Schmitz Cargo-

bull. Obecnie w Polsce jest już 

12 takich punktów, w tym roku 

mają do nich dołączyć kolejne 

trzy serwisy. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka

Zoptymalizowane koszty: 
nowa oś SAF Modul 12 t

Już podczas przekazania 50-tysiecznej naczepy liczba sprzedanych 
w naszym kraju przez EWT naczep przekroczyła 51 tysięcy. Jak 
podkreślają przedstawiciele Schmitz Cargobull, sukces sprzedażowy 
to przede wszystkim efekt wysokiej jakości produktów i dobrze 
rozwiniętej sieci sprzedaży.

Nowa oś SAF Modul z hamulcem tarczowym 
o nośności do 12 ton jest idealnym rozwiązaniem 
dla przyczep jednoosiowych w transporcie 
dystrybucyjnym. Zoptymalizowany kosztowo 
nowy produkt od SAF-Holland w przedziale 
22,5” sprawi, że pojazdy użytkowe będą jeszcze 
bardziej ekonomiczne i łatwe w utrzymaniu. 

E lastyczny system modu-

łowy SAF Modul dosto-

sowuje się do każdego 

transportowego zadania: jest 

indywidualnie montowany, dla 

nośności osi od 7 do 14 ton, dla 

przedziału od 17,5” do 22,5”, 

wyposażony w  hamulec tarczo-

wy lub bębnowy. Ten komplet-

ny system oferuje producentom 

pojazdów, leasingodawcom oraz 

przewoźnikom szczególnie eko-

nomiczne rozwiązania. Pneuma-

tyczne zawieszenie dla kół 22,5” 

i  do 12 ton nośności to nowy 

dodatek w tej grupie produktów. 

Jest wyposażony w innowacyjny 

hamulec tarczowy SAF Integral.

Krótszy czas przestoju

Komponenty nowej osi, za-

projektowanej do felg aluminio-

wych i stalowych, są szczególnie 

wytrzymałe i  łatwe w  konser-

wacji. Podczas montażu można 

użyć już istniejących zestawów 

narzędzi, a  regulacja wspor-

ników nie jest już konieczna 

podczas wymiany tarcz. „Dłu-

ga żywotność i  łatwa obsługa 

każdej z  tych części to rzadsze 

wizyty zestawów w  warszta-

tach naprawczych. Wpływa to 

znacząco na redukcję czasu 

postoju” – mówi Roman Seitz, 

dyrektor Service Europe, Mid-

dle East, Africa & India w SAF-

-HOLLAND. Nowy SAF Modul 

z  hamulcem tarczowym będzie 

stosowany przede wszystkim 

w  przyczepach jednoosiowych 

z  niskimi opłatami za przejazd 

w  transporcie wewnątrzmiej-

skim.

Bez przegrzań 

Dzięki innowacyjnej techno-

logii Integral tarcze hamulcowe 

w nowej osi SAF Modul 12 t mają 

znacznie dłuższą żywotność niż 

konwencjonalne tarcze hamulco-

we. Tarcza SAF Integral jest odla-

na na wielowypustowy pierścień 

adaptera o  wysokiej wytrzyma-

łości i  przykręcona do kołnierza 

koła jako jeden element. Zapew-

nia to ścisłe połączenie pierście-

nia z  tarczą. Taki odlew tarczy 

i  adaptera to kluczowa zaleta 

technologii Integral, dysk może 

rozszerzać się promieniowo pod-

czas hamowania i ponownie kur-

czyć podczas chłodzenia. Zapo-

biega to tworzeniu się przegrzań, 

które na konwencjonalnych tar-

czach hamulcowych mogą powo-

dować naprężenia i pęknięcia lub 

nawet całkowite uszkodzenie tar-

czy. Klocki hamulcowe również 

działają znacznie dłużej, ponie-

waż powierzchnie hamujące po-

zostają całkowicie płaskie w każ-

dym stanie roboczym. ▐

Fot. SAF
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W roku 2017 Scania równocześnie ofe-

rowała swoim klientom dwa modele 

pojazdów. Ci, którzy wolą spraw-

dzone rozwiązania, mogli zamawiać jeszcze 

Scanię Streamline, żądni nowości natomiast 

pojazdy nowej generacji. Suma summarum 

Scania cieszyła się sporym powodzeniem. 

Zapewne przysłużył się temu program „Za-

wsze na czele”, w którym przewoźnicy mogą 

w  rzeczywistych warunkach sprawdzić po-

jazdy Scania. W  minionym roku do ich 

dyspozycji oddano Scanie nowej generacji. 

W sumie przejechały one 225 067 km. Przy 

średniej masie zestawu 25,7 t, zużycie paliwa 

wyniosło 22,8 l/100 km. 

Od 2011 roku wszystkie pojazdy opuszcza-

jące linię produkcyjną Scania są wyposażone 

w komunikator, czyli są podłączone do sieci. 

Obecnie w  Polsce jest 18 tys. takich pojaz-

dów. Dzięki temu Scania może rozwijać róż-

nego rodzaju usługi, jak np. coaching, czyli 

szkolenie kierowców na odległość. Przedsię-

biorcy natomiast mogą optymalizować swój 

łańcuch transportowy, wykorzystując FMS. 

Scania w  minionym roku przeprowadziła 

ponad 8000 coachingów. Podczas jedno-

dniowych szkoleń przeszkolonych zostało 

2500 kierowców. Jak zaznacza Paweł Paluch, 

dyrektor marketingu w Scania Polska, obec-

nie każdy samochód sprzedawany jest w pa-

kiecie z jakąś usługą. 

Dwutorowo

Rynek pojazdów ciężarowych o  dmc po-

wyżej 16 t w 2017 roku wzrósł o 3,6%. Sca-

nia w tym czasie sprzedała o 6,5% więcej niż 

w analogicznym okresie roku poprzedniego. 

Jej udział w  rynku wyniósł 18,7%. „Nasz 

udział w  rynku cały czas wzrasta. To nas 

bardzo cieszy, ponieważ świadczy o tym, że 

nasze pojazdy są coraz bardziej doceniane 

przez przewoźników. Miniony rok był dla 

nas szczególny, ponieważ mogliśmy ofero-

wać jednocześnie dwie generacje pojazdów 

Scania. Ostatnie sztuki poprzedniej generacji 

dostarczyliśmy pod koniec ubiegłego roku” – 

podkreśla Tomasz Cwalina, dyrektor sprze-

daży pojazdów ciężarowych Scania Polska. 

Pojazdy poprzedniej generacji mają być pro-

dukowane do końca marca tego roku. 

Czwarty rok z  rzędu Scania jest liderem 

w  sprzedaży podwozi z  udziałem w  rynku 

na poziomie 21,7% – 924 szt., czyli o 14% 

więcej niż przed rokiem. „To wynik naszej 

pracy. Przez ostatnie lata udało nam się wy-

pracować dobrą pozycję w  segmencie pod-

wozi, współpracując z  klientami z  różnych 

branż. Wśród sprzedanych w ubiegłym roku 

pojazdów są zarówno samochody strażackie, 

jak i komunalne, budowlane czy leśne” – ko-

mentuje Tomasz Cwalina. Na wysoki poziom 

sprzedaży w  segmencie ciężkich podwozi 

Scania niewątpliwie miała wpływ reorgani-

zacja działu sprzedaży. Pojazdy te są oferowa-

ne przez wyspecjalizowanych handlowców 

zatrudnionych w centrali fi rmy w Warszawie. 

Jak podkreśla Tomasz Cwalina, żeby je sprze-

dawać, trzeba mieć szeroką wiedzę rynkową. 

Nie bez znaczenia jest również produkt, któ-

ry zdaje egzamin w terenie. 

W segmencie ciągników Scania zajęła dru-

gą pozycję, odnotowując wzrost o 4,8%. Cały 

rynek natomiast w 2017 r. praktycznie pozo-

stał na poziomie z 2016 r. (+0,1%). 

Trzy filary serwisu

Rok 2017 to również kolejny dobry rok 

dla działu usług serwisowych Scania. Roz-

wój następuje tutaj głównie w  trzech obsza-

rach: kontraktów serwisowych, serwisowania 

naczep i  zabudów oraz likwidacji szkód ko-

munikacyjnych. Oferta kontraktów serwiso-

wych jest ciągle rozszerzana, uwzględniając 

w  szczególności potrzeby przedsiębiorców 

działających w  transporcie międzynarodo-

wym. Wszystkie pakiety usługowo-napraw-

cze zawierają europejski kontrakt na układ 

napędowy, wydechowy i wtryskowy. Oznacza 

to, że bez ponoszenia dodatkowych kosztów 

można w  każdym autoryzowanym serwisie 

w Europie dokonać naprawy w ramach kon-

traktu. W  ofercie pojawiły się również kon-

trakty usługowo-naprawcze dla pojazdów 

używanych. „To rozwiązanie cieszy się coraz 

większą popularnością, szczególnie w  przy-

padku pojazdów relatywnie nowych, które 

wykorzystywane są w transporcie międzyna-

rodowym” – podkreśla Krzysztof Rosół, dy-

rektor ds. usług serwisowych Scania Polska.

Nowością są również kontrakty obsługowe 

oferowane dla naczep. Scania współpracuje 

z czołowymi producentami i w porozumie-

niu z  nimi oferuje również kontrakty usłu-

gowo-naprawcze. To jak podkreśla Krzysztof 

Rosół, wynika z  chęci zaspokojenia oczeki-

wań klientów, którzy chcą w jednym miejscu 

serwisować cały pojazd, a nawet zestaw, łącz-

nie z  agregatem chłodniczym, co znacznie 

skraca czas obsługi. 

W 2016 r. Scania zbudowała Centrum Na-

praw Powypadkowych we Wrocławiu, co do-

ceniło wielu klientów. „Klienci coraz częściej 

oczekują naprawy powypadkowej wysokiej 

jakości. Warto pamiętać, że to ma również 

później wpływ na wartość odsprzedawanego 

pojazdu” – zaznacza Krzysztof Rosół. W tym 

roku podobna inwestycja ma być zrealizowa-

na w Białymstoku.  

Jak podkreśla Krzysztof Rosół obecnie 

serwis staje przed dwoma wyzwaniami. 

Pierwszym jest umiejętna diagnostyka po-

jazdów. Pojazdy są coraz bardziej skompliko-

wane, stosuje się w nich mnóstwo rozwiązań 

opartych na elektronice, coraz bardziej liczy 

Na faliNa fali
Miniony rok był bardzo pracowity dla marki Scania. Zadebiutowały kolejne 
pojazdy nowej generacji, tym razem dla budownictwa i dystrybucji, oraz pojawiły się 
nowe silniki: V8, LNG i CNG.

Program „Zawsze na czele” to najlepsza okazja, żeby sprawdzić, jak w praktyce wypada zarówno Scania, jak i kierowca. 
Ta formuła ma przekonać do marki nieprzekonanych. Jak twierdzą przedstawiciele Scanii – jest skuteczna.
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się czas i  w  związku z  tym coraz mocniej 

stawia się na szybką i  właściwą diagnozę. 

Pojazdy Scania mogą być diagnozowane 

zdalnie. W  trybie on-line mogą być odczy-

tane wszystkie parametry pojazdu, również 

podczas jazdy. Można je również zdalnie 

zmieniać. To rozwiązanie zapewnia dwu-

kierunkową komunikację z pojazdem, która 

znacznie skraca czas diagnostyki i naprawy. 

Drugim wyzwaniem, z  jakim trzeba się 

zmierzyć, jest brak na rynku wykwalifi ko-

wanych mechaników i  elektryków. Żeby 

poradzić sobie z  tym problemem, Scania 

zamierza zacieśnić współpracę ze szkołami 

i uczelniami kształcącymi nowe kadry.

Obecnie Scania dysponuje 38 serwisami 

(w  tym 27 Scania Polska). W tym roku zo-

staną otwarte nowe: w Mykanowie, Mławie, 

Świeciu i Łowiczu.

Używane poszukiwane

Scania w minionym roku sprzedała 80 au-

tobusów, co stanowi zaledwie 6% rynku. Jak 

podkreśla Andrzej Jaworski, dyrektor sprze-

daży autobusów w  Scania Polska, na tym 

rynku jest spora konkurencja. Dlatego, żeby 

zwiększyć wartość rezydualną autobusów 

i poprawić ich odbiór wśród użytkowników, 

postanowiono zająć się sprzedażą autobusów 

używanych. Tego typu autobusy są oferowa-

ne przez Scania Polska od 2 lat. Scania odku-

zgłaszają się fi rmy, które oferują, jak pod-

kreśla Andrzej Jaworski, w  bardzo dobrych 

cenach, autobusy używane. Remont jednego 

autobusu, wartego ok. 160–170 tys. zł, będzie 

kosztował ok. 50 tys. zł i ma być przeprowa-

dzany w Polsce, dzięki czemu, nie tylko Sca-

nia Polska zarabia na korzystnej transakcji, 

ale również serwis na naprawach.

W  segmencie nowych autobusów miej-

skich, Scania wygrała w  minionym roku 

sześć przetargów: 8 autobusów dla Konina, 

4 dla Słupska, 2 Białej Podlaskiej i aż 21 po-

jazdów napędzanych silnikami CNG dla 

Duże wydarzenie miało też miejsce pod-

czas targów Busworld w Kortrijk – Scania po-

kazała tam swój autobus elektryczny. Pierw-

sze 50 sztuk ma trafi ć na rynek w 2019 r.

Bez limitu

W tym roku Scania chce powiększyć liczbą 

pojazdów sprzedanych z  pakietem Ecolution 

by Scania. Przysłużyć ma się temu program 

„Zawsze na czele”. Większe możliwości zapew-

ni liczniejsza fl ota pojazdów, która wzrośnie do 

12 sztuk. W tym roku Scania chce również zor-

ganizować lokalne pokazy samochodów budow-

lanych i tym samym zawalczyć o ten segment. 

Do fi nału zbliża się konkursu dla mechani-

ków Top Team – bierze w nim udział blisko 

5000 mechaników z całego świata. W Polsce 

mamy już zwycięzców – wygrał zespół ze 

Scania Polska Kraków. Teraz przed nimi wal-

ka o przejście do fi nału.

W tym roku rozpoczyna się kolejna edy-

cja konkursu dla kierowców, tym razem pod 

nazwą Scania Driver Competition. Zniesiony 

został limit wieku, co umożliwi start w kon-

kursie tym, którzy do tej pory nie mogli się 

sprawdzić w rywalizacji ze względu na wiek. 

Początek zapowiadany jest na drugą połowę 

roku, a fi nał ma się odbyć w 2019 r.  ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. Scania

Rejestracje pojazdów Scania

Rynek autobusów turystycznych i miejskich

Tarnowa. Niski poziom sprzedaży w tym seg-

mencie to w dużej mierze brak miejsca na li-

nii produkcyjnej w fabryce w Słupsku. Co ma 

się zmienić w najbliższym czasie. Jak zazna-

cza Andrzej Jaworski, do niektórych przetar-

gów, w ogóle Scania nie startowała, ponieważ 

fabryka nie byłaby w stanie wyprodukować 

pojazdów, w razie wygrania przetargu. 

W tym roku ma pojawić się nowość w gamie 

pojazdów turystycznych – 14-metrowy auto-

bus Scania Irizar. W  minionym roku na ry-

nek dostarczono 52 autobusy takiej wielkości. 

pując używane autobusy od klienta, oferuje 

nowy pojazd, który w przyszłości będzie miał 

wyższą wartość rezydualną. W  ciągu ostat-

nich 2 lat Scania sprzedała ponad 200 auto-

busów używanych. Autobusy są skupowane 

zarówno od klientów w Polsce, jak i za gra-

nicą. Po zakupie pojazdy przechodzą prze-

gląd, a  jeśli to konieczne są remontowane, 

a nawet przerabiane z myślą o konkretnych 

wymogach klienta i odsprzedawane, również 

na innych rynkach. W tym roku Scania chce 

sprzedać 145 takich autobusów. Już teraz 

To skłoniło przedstawicieli Scania do szybkiej 

reakcji i dostosowania oferty do potrzeb klien-

tów. Dodatkowo nawiązano współpracę z hisz-

pańską fi rmą Azimut, która ma dostarczać 

pokładowe systemy rozrywki dla pasażerów. 

Będą one montowane w ramach standardowej 

oferty w  cenie autobusu. Pasażer będzie miał 

do dyspozycji pokładowe wifi , nowości kino-

we, muzyczne i książkowe oraz gry. Natomiast 

właściciel autobusu, będzie mógł obserwować, 

co wzbudza największe zainteresowanie wśród 

pasażerów i na tej podstawie oferować możli-

wość odpłatnej reklamy, np. przed emisją fi lmu.

Udział w rynkuScaniaRynek
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F irma Mercedez-Banz Trucks jest czę-

ścią Daimler Trucks, największego na 

świecie producenta pojazdów. W roku 

2016 zarejestrowano 365 tys. ciężarówek 

o dmc powyżej 6 t marek należących do tego 

koncernu. Obroty grupy wyniosły ponad 

33 mld euro, całkowita sprzedaż to 415 tys. 

szt., w  tym 98  475 Mercedes-Banz Trucks, 

145,7 tys. Daimler Trucks w  Północnej 

Ameryce (Western Star i  Freightliner) 

i  125,4 tys. Daimler Trucks w  Azji (Fuso 

i Bharat-Benz). W roku 2017 prognozowa-

na sprzedaż pojazdów Daimler Trucks ma 

dojść do poziomu 456 tys. szt. Z  danych 

rynkowych za jedenaście miesięcy ubiegłe-

go roku wynika, że wzrost wyniósł 12%.

Wzrost w podwoziach

Polska jest dla koncernu czwartym ryn-

kiem w  Europie. Przed nami są Niemcy, 

Wielka Brytania i  Francja. W  minionym 

roku Mercedes uplasował się u nas na piątej 

pozycji pod względem rejestracji nowych 

pojazdów o dmc powyżej 6 t z ponad 14% 

udziałem w  rynku. Jak podkreśla Przemy-

sław Rajewski, dyrektor zarządzający Mer-

cedes-Benz Trucks Polaka, początek 2017 r.

był dla marki słaby, co wynikało z  braku 

miejsca na liniach produkcyjnych. 

Na rynku lekkich podwozi o  dmc od 

6 do 16 t, w  ciągu pierwszych ośmiu mie-

sięcy 2017 roku Mercedes ulokował się na 

drugiej pozycji z  26% udziałem w  rynku. 

Ten segment to zaledwie 4% całego rynku 

pojazdów ciężarowych. Tutaj najczęściej 

sprzedawany jest model Atego w wersji po-

żarniczej lub komunalnej. W naszym kraju 

do transportu ładunków częściej wybierane 

są pojazdy o dmc do 3,5 t, wypierając z ryn-

ku lekkie podwozia. 

Jak zauważa Przemysław Rajewski, na 

rynku pojazdów o dmc powyżej 16 t można 

zaobserwować zmianę trendu, coraz częściej 

zamawiane są ciężkie podwozia kosztem cią-

gników siodłowych. W minionym roku, bio-

rąc pod uwagę pierwszych 8 miesięcy, rynek 

podwozi wzrósł o 22%, w tym czasie rejestra-

cja ciągników siodłowych spadła o ponad 2%. 

Wśród zamawianych ciężkich podwozi 

Mercedesa w  ubiegłym roku dominowały 

pojazdy budowlane oraz zabudowy prze-

strzenne na dwu- i trzyosiowych ciężarów-

kach do transportu międzynarodowego 

w  zestawie z  przyczepą. „W  przypadku ze-

stawów przestrzennych nasze pojazdy cie-

szą się dość dużym zainteresowaniem. Wła-

ściciele fi rm chwalą je przede wszystkim ze 

względu na niskie zużycie paliwa, natomiast 

kierowcy za wygodną, przestronną kabinę” 

– podkreśla Przemysław Rajewski. W  seg-

mencie ciężkich podwozi Mercedes zaj-

mował do sierpnia włącznie drugą pozycję 

z 20-procentowym udziałem w rynku, nato-

miast w ciągnikach siodłowych – piąte miej-

sce z ponad 13-procentowym udziałem. 

Udogodnienia

Z  badań przeprowadzonych przez 

Mercedesa wynika, że samochód cięża-

rowy prawie połowę czasu spędzanego 

w  trasie stoi. Sama jazda to zaledwie 

35%. Reszta to załadunek, wyładunek, 

oczekiwanie i  sprawy administracyjne. 

„Jednym z  kluczowych elementów na-

szego działania, jest zwiększenie czasu 

jazdy pojazdu i  ograniczenie postoju. 

Dlatego uważamy, że samochody powin-

ny być ciągle doskonalone” – podkreśla 

Przemysław Rajewski.

Jednym z  elementów, który ma jak naj-

dłużej utrzymać pojazd na drodze jest sys-

tem telematyczny Fleetboard. Dzięki temu 

rozwiązaniu, wiadomo co się dzieje z samo-

chodem, towarem, przyczepą lub naczepą. 

Za jego pośrednictwem można zarządzać 

kierowcą, przewozem i zdalnie przeprowa-

dzać diagnostykę pojazdu. 

Rozwój technologiczny to również au-

tonomiczne pojazdy i  łączenie ciężarówek 

w konwoje, tzw. platooning. W tych obsza-

rach Daimler ma się też czym pochwalić. 

Pod 
parasolem
Słowo „klient” odmieniane 
przez wszystkie przypadki. 
To główna idea przyświecająca 
Mercedesowi. 
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 Podczas tarów IAA w 2016 roku zadebiutował Urban eTruck, elektryczna ciężarówka 
do ciężkiej dystrybucji. W 2020 roku ma być wprowadzona na rynek. Obecnie jej zasięg 
to 200 km, co wydaje się wystarczające np. przy rozwożeniu towarów w mieście. 
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Pierwsza autonomiczna ciężarówka do-

puszczona do ruchu to Freightliner. Jed-

nak w  Stanach Zjednoczonych przepisy 

i warunki ruchu różnią się od europejskich. 

Highway Pilot jest przygotowany na rynek 

europejski, ale trzeba poczekać na przepisy 

o  pojazdach autonomicznych i  dostosowa-

nie infrastruktury. 

Mercedes wierzy, że napęd elektryczny 

swoje zastosowanie znajdzie jedynie w ru-

chu miejskim, natomiast transport cięż-

ki i  dalekie trasy będą obsługiwane cały 

czas przy zastosowaniu silników Diesla. 

W  minionym roku swoją premierę miał 

Fuso Canter z silnikiem elektrycznym, co 

wpisuje się w  tę fi lozofi ę. Jego zasięg do-

chodzi do 100 km. Do 2020 roku na ry-

nek ma być również wprowadzony Urban 

eTruck do ciężkiego transportu dystrybu-

cyjnego. Jego zasięg ma wynosić 200 km. 

W  Niemczech pojazdy elektryczne mają 

podniesioną dopuszczalną masę całko-

witą, co ma na celu kompensację ciężaru 

akumulatorów. Dzięki temu użytkownicy 

aut ekologicznych nie tracą nic z  ładow-

ności. Można mieć nadzieję, że podobne 

rozwiązania prawne zostaną zastosowane 

w  całej Europie, co zapewne zwiększyło-

by popularność takich pojazdów również 

w Polsce.

Coraz większa skala

Do 2020 roku Mercedes chce się sku-

pić na pięciu głównych obszarach. Jed-

nym z  nich jest rozwój sieci serwisowej. 

Na przestrzeni ostatnich 15 lat liczba re-

jestracji pojazdów ciężarowych wzrosła 

trzykrotnie. Przybywa pojazdów, potrzeba 

więc więcej sprzedawców, punktów serwi-

sowych i mechaników. Mercedes cały czas 

inwestuje w sieć, starając się ją dostosować 

do potrzeb klientów. 

Kolejną dziedziną, na której skupia się 

niemiecki producent samochodów, jest pro-

fesjonalizacja zadań. Powstają nowe zawo-

dy. Fleetboard generuje dane, które trzeba 

opracować. Potrzebni więc są specjaliści 

z zakresu mechatroniki, elektroniki i anali-

zy danych. 

W  ramach opieki posprzedażnej dzia-

łania Mercedesa skupiają się na kierowcy. 

To on jeździ ciężarówką i chodzi o to, żeby 

stworzyć mu jak najlepsze warunki, zarów-

no w  pojeździe, jak i  w  punkcie serwiso-

wym. Standardem stają się pokoje hotelowe 

w  serwisach, które pozwalają kierowcom 

wygodnie przenocować. 

Wprowadzany jest też nowy program 

Truck Parts, oferujący podstawowe części 

i obsługę, w tym pakiety serwisowe dla star-

szych wersji Actrosa (tzw. Actros Classic). 

W  Polsce realizowany jest jako projekt pi-

lotażowy. 

Ważnym tematem jest również rozwój 

telematyki i diagnostyki. Zdarza się, że wła-

ściciele pojazdów nie zawsze dowierzają 

sygnałom płynącym z  samochodu. Dzięki 

systemom telematycznym można dzisiaj 

diagnozować auto na odległość, zanim jesz-

cze dojdzie do usterki. Niestety, nie zawsze 

użytkownicy, zarówno kierowcy, jak i  wła-

ściciele aut reagują prawidłowo na informa-

cję dotyczące nieprawidłowości. To kolejne 

wyzwanie, które stoi przed przedstawiciela-

mi Mercedesa w Polsce.

Następnym punktem jest budowanie 

zaufania użytkowników do pojazdów cię-

żarowych Mercedesa. Od roku Mercedes 

realizuje program Road Efficiency, który 

wykazuje, że pojazdy tej marki mają ni-

ski koszt eksploatacji dzięki zastosowaniu 

układów napędowych nowej generacji 

oraz wykorzystywaniu informacji dostar-

czanych przez system Fleetboard, zapew-

niają wysoki poziom bezpieczeństwa, 

dzięki systemom aktywnego hamowania 

czy wykrywania martwego pola, oraz 

w  maksymalny sposób mogą być wyko-

rzystane, dzięki usłudze Uptime – zdalnej 

diagnostyce oraz modułowi do zarządza-

nia logistyką transportu w  systemie tele-

matycznym.

„Staramy się opiekować klientem przez 

cały czas. Od momentu sprzedaży, poprzez 

fi nansowanie, naprawy samochodów, sprze-

daż części zamiennych, pomoc na drodze aż 

do odkupu samochodu używanego. Opieka 

nad klientem jest dla nas kluczowa” – pod-

kreśla Przemysław Rajewski.  ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. Daimler

Całkowity czas przejazdu trasy
Prawie 50% czasu pojazd ciężarowy 

spędza na postoju

Źródło: Mercedes Truck

50%
1,5%
5,5%
9%

35%
Parkowanie/postój
Jazda
Oczekiwanie
Załadunek/wyładunek
Administracja

W 2017 r. spadła sprzedaż ciągników siodłowych, 
natomiast wzrósł popyt na ciężkie podwozia, co 
również widać w statystykach sprzedaży Mercedesa. 

Mercedes pomyślał również o właścicielach starszych pojazdów. Polska jest krajem pilotażowym 
dla usług TruckParts, które obejmują najbardziej podstawowe pakiety związane z obsługą, wymianą 
części eksploatacyjnych i naprawami powypadkowymi w Actrosach z lat 1996–2013.
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W  najbliższych latach w Europie zna-

cząco ma wzrosnąć liczba stacji, na 

których będzie można zatankować 

pojazd zasilany skroplonym gazem ziem-

nym (LNG). Pomóc mają w tym europejskie 

fundusze. Rozbudowana infrastruktura po-

winna przekonać użytkowników do zakupu 

samochodów ciężarowych z eko-napędem. 

Większość producentów samochodów 

jest już na to przygotowanych. Wśród nich 

Volvo Trucks, które w swojej ofercie ma FH 

i FM z napędem LNG.

Paliwo przyszłości

Pierwsze pojazdy FH i  FM na skroplo-

ny gaz ziemny wyjadą na drogi już w  tym 

roku. Można je również tankować bioga-

zem. „Gaz ziemny jest korzystniejszy dla 

– twierdzi Piotr Werner, menedżer ds. pro-

duktu w Volvo Trucks Poland.

Swoje parametry gazowe Volvo zawdzię-

czają innowacyjnym rozwiązaniom za-

stosowanym w  jednostkach napędowych. 

Samochody w  ok. 95% zasilane są skro-

plonym gazem ziemnym, a  w  5% olejem 

napędowym. Dzięki temu pracują w takim 

samym cyklu, jak silniki Diesla i  generują 

osiągi znacznie lepsze niż konkurencyjne 

pojazdy z pełnym napędem LNG. Co waż-

ne, emitują przy tym o ok. 20% mniej dwu-

tlenku węgla niż bliźniacze modele zasilane 

ropą. „Zmniejszenie emisji o 20% to wielki 

sukces, ale naszym kolejnym celem jest jej 

całkowite wyeliminowanie. Stanie się to 

możliwe, gdy LNG zastąpi biogaz. To paliwo 

przyszłości, które już za kilka, maksymalnie 

kilkanaście lat, wraz z  rozwojem technolo-

gii może stać się jednym z  podstawowych 

i najbardziej ekologicznych źródeł napędu. 

Volvo Trucks już dziś jest przygotowane na 

Coraz bliżej LNG
Największą barierą na drodze 
do ekologicznego transportu 
jest brak infrastruktury 
do tankowania alternatywnych 
paliw. Sytuacja ta jednak 
ma się zmienić. 

Wilhelm Rożewski, 
menedżer ds. marketingu i komunikacji 
w Volvo Trucks Poland

„
Biogaz to paliwo przyszłości, które 

wraz z rozwojem technologii może stać 
się jednym z podstawowych i najbardziej 
ekologicznych źródeł napędu”

klimatu, a  w  większości krajów ma także 

bardzo konkurencyjną cenę. Ponadto jest to 

surowiec łatwo dostępny, co uzasadnia jego 

stosowanie na dużą skalę” – tłumaczy Wil-

helm Rożewski, menedżer ds. marketingu 

i komunikacji w Volvo Trucks Poland.

Modele FH LNG i FM LNG, wyposażo-

ne w 13-litrowe silniki, osiągają moc od 420 

do 460 KM i moment obrotowy w zakresie 

2100÷2300 Nm. „Nasze nowe modele to 

pierwsze seryjne pojazdy na rynku z zasila-

niem LNG, które bez problemu radzą sobie 

z 40-tonowym, a nawet znacznie większym 

zestawem. Ich walory użytkowe są w pełni 

porównywalne z samochodami z silnikiem 

Diesla, a  w  wielu sytuacjach, np. w  czasie 

ruszania pod górę, pojazd na gaz charakte-

ryzuje się nawet większą dynamiką niż jego 

odpowiednik zasilany olejem napędowym” 

Volvo FH i FM LNG zasilane jest dwupaliwowo: w 95% skroplonym gazem ziemnym, a w 5% 
olejem napędowym, co komplikuje budowę układu napędowego. Z drugiej strony nie polepsza 
to zasięgu, gdyż przy zastosowaniu największych zbiorników dochodzi on do 1000 km.  
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jego efektywne zastosowanie” – tłumaczy 

Wilhelm Rożewski.

Tonę więcej

Aby rynek pojazdów zasilanych skroplo-

nym gazem ziemnym mógł się dynamicznie 

rozwijać, konieczne są jednak dalsze inwe-

stycje w rozwój infrastruktury. Według naj-

nowszych danych NGVA Europe (European 

Natural and Bio Gas Vehicles Association 

– Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz 

Pojazdów Zasilanych Gazem Ziemnym 

i Biogazem) w Unii Europejskiej jest obecnie 

108 punktów, w których można zatankować 

pojazdy z napędem LNG. W najbliższych la-

tach ich liczba ma znacząco wzrosnąć. 

Wszystko za sprawą dyrektywy Parla-

mentu Europejskiego i  Rady Unii Euro-

pejskiej w  sprawie rozwoju infrastruktury 

paliw alternatywnych, która zakłada, że od 

2025 r. odległość między dwiema stacjami 

ze skroplonym gazem ziemnym będzie mo-

gła wynosić maksymalnie 400 km. Benefi -

cjentem nowych zapisów stanie się również 

Polska. W  naszym kraju już od przyszłego 

roku w  rozwój infrastruktury stacji LNG 

chce inwestować Polskie Górnictwo Naft o-

we i Gazownictwo. Nowe obiekty w pierw-

szej kolejności mają powstawać wzdłuż 

odcinków szlaków tranzytowych trans-

europejskiej sieci transportowej (TEN-T 

– Trans-European Transport Networks).

Perspektywa rozwoju infrastruktury i ryn-

ku pojazdów z napędem LNG to także dobra 

wiadomość dla właścicieli fi rm transporto-

wych, ponieważ wykorzystanie skroplonego 

gazu ziemnego jako paliwa pozwoli im zna-

cząco obniżyć koszty działalności. Kilogram 

LNG kosztuje mniej niż litr oleju napędo-

wego, a  jest przy tym o blisko 40% bardziej 

wydajny. Do zakupu pojazdów napędzanych 

LNG przewoźników zachęcić mogą także 

ulgi fi nansowe. „W Hiszpanii, Włoszech czy 

Holandii właściciele pojazdów napędzanych 

LNG korzystają z ulg podatkowych. Z kolei 

w Finlandii samochód na skroplony gaz może 

być załadowany dodatkową toną ładunku. 

W dłuższej perspektywie znacznie zwiększy 

to efektywność przewozów i w konsekwencji 

obniży koszty działalności” – wskazuje Piotr 

Ziemniak, menedżer ds. produktu w  Volvo 

Trucks Baltic Sea Market.

Egzamin na celująco

Zarówno dla producentów, jak i  dla sa-

mych kierowców kluczowym aspektem przy 

Piotr Werner, 
menedżer ds. produktu 
w Volvo Trucks Poland 

„
W wielu sytuacjach, np. w czasie 

ruszania pod górę, pojazd na gaz charak-
teryzuje się większą dynamiką niż jego 
odpowiednik zasilany olejem napędowym”

wyborze pojazdu pozostaje jednak bezpie-

czeństwo. O  tym Volvo Trucks też pomy-

ślało. Nowe samochody zostały poddane 

niezwykle rygorystycznym testom. „Prze-

prowadziliśmy wiele prób zderzeniowych, 

sprawdzaliśmy, jak zbiornik ze skroplo-

nym gazem zachowa się w bardzo wysokiej 

temperaturze i  jaka jest jego odporność na 

wstrząsy. Zgodnie z  naszymi oczekiwania-

Piotr Ziemniak, 
menedżer ds. produktu w Volvo Trucks 
Baltic Sea Market  

„
Mając świadomość, że nasze 

pojazdy są w 100% bezpieczne, możemy 
spokojnie skupić się na dalszym udosko-
nalaniu ich parametrów technicznych 
i pracować nad kolejnymi ograniczeniami 
emisji”

mi konstrukcja zdała egzamin celująco. 

Teraz, mając świadomość, że nasze pojazdy 

są w  100% bezpieczne, możemy spokojnie 

skupić się na dalszym udoskonalaniu ich 

parametrów technicznych i  pracować nad 

kolejnymi ograniczeniami emisji” – podsu-

mowuje Piotr Ziemniak.

Modele FM i FH LNG trafi ą do sprzedaży 

w 2018 r. Będzie można kupić zarówno kla-

syczne ciągniki siodłowe, jak i same podwo-

zia, dostępne w wersji z dwiema lub trzema 

osiami. ▐

Fot. Volvo

Decydując się na pojazdy Volvo z napędem na skroplony gaz ziemny, można zamówić zarówno ciągnik, jak i podwozie o konfiguracji osi 4×2, 6×2 lub 6×4.
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„Dostarczyliśmy naszym klien-

tom w  Europie Fuso eCantera 

– pierwszy w  pełni elektryczny, 

produkowany seryjnie samochód ciężaro-

wy. Ponad 90 000 km praktycznych testów 

gwarantuje, że to niezawodny i ekonomicz-

ny pojazd. Fuso eCanter sprawi, że nasi 

klienci nie tylko będą poruszać się po cen-

trach miast cicho i bez lokalnej emisji CO2, 

ale też wyraźnie obniżą koszty eksploatacji. 

Oto jest przyszłość miejskiego transportu 

dystrybucyjnego” – powiedział Marc Llisto-

sella, szef Daimler Trucks Asia.

Różne zadania

Zastosowanie nowych pojazdów elek-

trycznych może być bardzo zróżnicowane. 

Przekazane pojazdy będą wykorzystywane 

do zadań, które do tej pory realizowane 

były przy użyciu konwencjonalnych napę-

dów. O  nabyciu Fuso eCantera zadecydo-

wały różne czynniki, m.in.: redukcja hałasu 

i emisji szkodliwych substancji, wzrost eko-

logiczności fl oty, ale również względy  czysto 

ekonomiczne. 

Kierowcy Fuso eCantera przeszli specjal-

ne szkolenie z  obsługi i  prowadzenia po-

jazdu. Elektryczne Fuso będą użytkowane 

w  ramach 24-miesięcznego najmu długo-

terminowego w fi rmie CharterWay należą-

cej do koncernu Daimler AG.

Dwa pojazdy w Deutsche Post DHL w ra-

mach DHL Freight będą pracować dla od-

działu Berlin Centrum przy obsłudze klien-

tów biznesowych i prywatnych, dostarczając 

m.in. ciężkie przesyłki drobnicowe, takie jak 

sprzęt RTV i AGD. Cztery pozostałe samo-

chody trafi ą do DHL Paket, gdzie będą ob-

sługiwać dostawy do fi rm i dużych klientów 

w centrum Berlina. Elektryczne ciężarówki 

zostaną przy tym w  pełni zintegrowane 

z procesami fi rmy i zastąpią pojazdy z napę-

dem konwencjonalnym.

Fuso eCantera daje DB Schenker możli-

wość dogłębnego przetestowania seryjnej 

ciężarówki elektrycznej w miejskiej logisty-

ce i w realnych warunkach produkcyjnych. 

Jeden z  trzech nabywanych pojazdów bę-

dzie uczestniczył w doręczaniu i odbieraniu 

przesyłek drobnicowych w centrum Berlina.

W  przypadku Grupy Rhenus, trzy nowe 

eCantery zasilą jednostkę Home Delivery. 

Uwe Brinks, CEO DHL Freight

„
Stosowanie alternatywnych napędów, takich jak w elektrycznym Fuso eCanterze, odgrywa istotną 

rolę w dążeniu do naszego koncernowego celu, jakim jest zredukowanie do 2050 roku do zera wszyst-
kich emisji związanych z logistyką. Firma DHL Freight zdecydowała się wnieść istotny wkład do osiągnię-
cia tego celu. Z pomocą eCantera chcielibyśmy w naszym transporcie spedycyjnym zredukować lokalną 
emisję substancji szkodliwych, ograniczając zarówno nasz własny ślad CO2, jak i ten naszych klientów”.

Ewald Kaiser, COO DB Schenker AG

„
W DB Schenker od wielu lat konsekwentnie pracujemy nad tym, by dla naszych klientów stać 

się wiodącym światowym operatorem w dziedzinie zielonej logistyki. Dlatego zastosowanie nowego 
eCantera jest dla nas kolejnym logicznym krokiem, mającym na celu dalszą rozbudowę istniejących 
już ekologicznych rozwiązań w transporcie lądowym, tak aby osiągnąć wyznaczony cel, jakim jest 
redukcja bilansu CO2 naszego całego łańcucha logistycznego o 30%”.

Przyszłość miejskiej dystrybucji
W połowie grudnia minionego roku do europejskich klientów trafiły pierwsze 
egzemplarze w pełni elektrycznego Fuso eCantera. Lekkie ciężarówki rozpoczęły pracę 
u czołowych firm logistycznych. Teraz dostarczają przesyłki obsługiwane przez DHL, 
DB Schenker, Rhenus i Dachser. 

Z  magazynu centralnego w  Hoppegarten 

elektryczne ciężarówki będą dostarczać me-

ble, duże AGD, elektronikę użytkową oraz 

duży sprzęt sportowy do klientów w  cen-

trum Berlina. 

Dwa eCantery jeżdżące dla fi rmy spedy-

cyjnej Dachser będą natomiast dostarczać 

drobnicę na ostatniej mili, czyli palety z to-

warami przemysłowymi do mikrohubów 

lub bezpośrednio do klientów, a  także od-

bierać towary od klientów i dostarczać je do 

oddziałów Dachsera. Pojazdy będą ładowa-

ne prądem na stacjach, które oddziały zbu-

dowały na swoim terenie. 
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Efekt lat pracy

Seryjna produkcja Fuso eCanter rozpo-

częła się w lipcu 2017 r. w zakładzie w Tra-

magal (Portugalia). To tam wytwarzane są 

wszystkie eCantery na rynek europejski 

i  amerykański. W  ciągu kilku najbliższych 

lat do wybranych klientów ma trafi ć 500 

takich pojazdów. Rozpoczęcie produkcji 

wielkoseryjnej przewidziano na rok 2019. 

W  Stanach Zjednoczonych nowe Fuso 

eCantery będą wkrótce jeździć dla fi rmy lo-

gistycznej UPS, natomiast w  Japonii po 25 

eCanterów trafi  do fl ot sieci supermarketów 

Seven-Eleven Co., Ltd. oraz fi rmy Yamato 

Transport.

Marka Fuso ma wieloletnie doświadcze-

nie związane z  napędami hybrydowymi 

i  elektrycznymi. Od 2005 roku sprzedaje 

w Europie i Azji Cantera Eco-Hybrid, czyli 

lekką ciężarówkę z napędem hybrydowym. 

W  2010 roku podczas IAA w  Hanowerze 

zaprezentowano pierwszy prototyp elek-

trycznego Cantera. Przy opracowywa-

niu nowej, seryjnej wersji wykorzystano 

wszystkie doświadczenia i  wnioski wy-

ciągnięte z  rozmaitych testów klienckich, 

prowadzonych w  Portugalii i  Niemczech 

w  latach 2014–2017 przy użyciu pojazdu 

przedseryjnego.

W  zależności od zabudowy nośność 

podwozia eCantera może wynosić mak-

symalnie 4,5 tony. Elektryczny układ 

napędowy pojazdu zasilany jest z  sze-

ściu wysokonapięciowych akumulato-

rów litowo-jonowych o  parametrach 

420  V/13,8  kWh każdy. Zamiast konwen-

cjonalnego silnika wysokoprężnego zasto-

sowano silnik elektryczny z  magnesami 

stałymi o  mocy 129  kW (180  KM), połą-

czony z  jednostopniową przekładnią na 

osi tylnej. 285 Nm momentu obrotowego 

dostępnego już od pierwszej sekundy jazdy 

sprawia, że ważąca 7,49 tony ciężarówka 

przyspiesza niemal jak samochód osobo-

wy. Prędkość maksymalna eCantera jest 

ograniczona do 80 km/h, jak we wszyst-

kich innych pojazdach tej klasy tonażowej. 

Ważące około 600 kg akumulatory zapew-

niają zasięg powyżej 100 km, co w  wielu 

przypadkach przekracza dystans pokony-

wany dziennie w  lekkim transporcie dys-

trybucyjnym.

W pełni elektryczna, lekka ciężarówka to 

reakcja na stale rosnącą potrzebę cichego 

i bezemisyjnego transportu dystrybucyjne-

go w centrach miast. eCanter jest przy tym 

nie tylko przyjazny dla środowiska natural-

nego, ale też nadzwyczaj oszczędny i ekono-

miczny. Jak podaje Mercedes, w  porówna-

niu z wersją z konwencjonalnym silnikiem 

wysokoprężnym możliwe jest obniżenie 

kosztów eksploatacji nawet o 1000 euro na 

każde 10 000 przejechanych km.

Nicolas Rottmann, szef Rhenus Home Delivery

„
W ramach Rhenus Home Delivery konsekwentnie realizujemy strategię ekologicznego przedsię-

biorstwa. Oprócz wycofania papierowych dokumentów z procesu dostaw od dłuższego czasu zajmujemy 
się tematem alternatywnych, ekologicznych napędów. eCanter daje nam możliwość dogłębnego przete-
stowania przydatności w pełni elektrycznych pojazdów w naszej flocie. Ze względu na niewielką odległość 
między naszym magazynem centralnym w Hoppegarten a naszymi klientami końcowymi zastosowanie 
ekologicznego pojazdu elektrycznego na obszarze miasta Berlina wydaje się bardzo dobrym pomysłem”.

Stefan Hohm, dyrektor korporacyjny ds. rozwiązań korporacyjnych, 
badań i rozwoju Dachser SE

„
Pojazdy są ważnymi elementami naszego projektu City Distribution. Uzupełniają naszą inno-

wacyjną i ekologiczną koncepcję zaopatrywania klientów w centrach dużych miast. Chodzi nam 
o to, aby dla każdego miasta zestawić optymalną kombinację pojazdów i połączyć ją z rozmieszczo-
nymi w śródmieściu mikrohubami. Zdecydowaliśmy się na Fuso eCantera, ponieważ jest to pierw-
sza elektryczna ciężarówka produkowana seryjnie, która z pewnością da silny impuls do rozwoju 
tej klasy pojazdów użytkowych. Poza tym Daimler CharterWay jest naszym długoletnim partnerem 
flotowym, na którym możemy polegać również w kwestii przyszłej logistyki miejskiej”. 

W jednym ręku

Podczas wystawy Tokyo Motor Show 

zapowiedziano pełną elektryfi kację wszyst-

kich ciężarówek i  autobusów marki Fuso 

(E-Fuso). Wprowadzenie tych modeli na 

rynek będzie zależeć od technicznych moż-

liwości realizacji oraz uwarunkowań ekono-

micznych.

W  procesie elektryfi kacji swoich po-

jazdów Fuso będzie korzystać z  doświad-

czeń i  technologii koncernu Daimler. 

W  akumulatory pojazdy ciężarowe E-Fu-

so zaopatrzy fi rma Deutsche Accumotive 

– również należąca do koncernu Daimler. 

Z kolei Mercedes-Benz Energy – specjali-

sta od stacjonarnych systemów magazyno-

wania energii – opracuje rozwiązania za-

pewniające tym akumulatorom drugi cykl 

życia. Daimler ma ponadto udziały w fi r-

mie ChargePoint, największym na świecie 

dostawcy stacji ładowania i  przynależnej 

infrastruktury, a  także w  spółce StoreDot 

– izraelskim start-upie, rozwijającym no-

we technologie szybkiego ładowania aku-

mulatorów. ▐

KD
Fot. Daimler
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 Wewnętrzny Wewnętrzny  
liftinglifting

Sama sylwetka i  ogólna koncepcja za-

prezentowanego w  2012 roku Custo-

ma nie ulega zmianie, bowiem wciąż 

wygląda nowocześnie, a  przede wszystkim 

jest funkcjonalna i sprawdza się w codzien-

nym użytkowaniu. Najlepszym tego dowo-

dem jest fakt, że Transit Custom od 2015 

pozostaje najlepiej sprzedającym się samo-

chodem dostawczym segmentu ładowności 

1 tony w Europie. Pierwsze egzemplarze od-

świeżonej wersji mają trafi ć na rynek jeszcze 

w styczniu. 

Transit Custom wciąż oferowany będzie 

w  dwóch opcjach rozstawu osi i  dwóch 

wysokościach dachu jako van, kombi i van 

z podwójną kabiną. Przy dopuszczalnej ma-

sie całkowitej od 2,6 do 3,4 tony zapewnia 

ładowność do 1450 kg. Źródłem napędu, 

w miejsce jednostki o pojemności 2,2 litra, 

będzie znany silnik wysokoprężny EcoBlue 

o  pojemności 2 litrów, o  mocy 105, 130 

i 170 KM. Mimo mniejszej pojemności za-

pewnia on 20% większy moment obrotowy, 

przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia 

paliwa o  ok. 10%. Opcjonalnie dostępna 

będzie 6-biegowa skrzynia automatyczna 

SelectShift . 

W serii 300 z krótkim rozstawem osi do-

stępna będzie też wersja specjalna ECOne-

tic, mająca zapewnić jak najniższe koszty 

eksploatacyjne. Łączy ona silnik o  mocy 

105 KM z  funkcją Auto-Stop-Start, opony 

o niskim oporze toczenia oraz funkcję kon-

troli przyspieszania wraz z ogranicznikiem 

prędkości do 100 km/h.

Jak w biurze

Zmiany zewnętrzne objęły głównie 

przedni pas nadwozia. Odświeżona linia 

refl ektorów, maski czy osłony chłodnicy 

wyraźniej upodabniają Customa do aktu-

alnie obowiązującej stylistyki Forda. Od 

wersji wyposażenia Trend wzwyż refl ekto-

ry zespolone wyposażone są w ksenonowe 

Pięć lat po premierze przyszedł czas na lekkie Pięć lat po premierze przyszedł czas na lekkie 
„przypudrowanie noska”, udoskonalenie wnętrza „przypudrowanie noska”, udoskonalenie wnętrza 
i dorzucenie kilku przydatnych rozwiązań. Bez i dorzucenie kilku przydatnych rozwiązań. Bez 
rewolucji, bo i nie są one konieczne w przypadku rewolucji, bo i nie są one konieczne w przypadku 
tego modelu.tego modelu.
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lampy główne oraz charakterystyczne dla 

tej marki światła dzienne w  formie pier-

ścieni LEDowych. 

Dużo większe zmiany zaszły wewnątrz 

kabiny, która została zaprojektowana prak-

tycznie od nowa. Głównym założeniem 

było zapewnienie jeszcze lepszej wygody 

pracy, choćby poprzez dodanie kolejnych 

schowków, tak przydatnych w samochodzie 

dostawczym, a  także wyraźniejsze skiero-

wanie ku kierowcy elementów sterowania 

oraz dodatkowych elementów, jak smartfon 

czy tablet, coraz częściej wykorzystywanych 

w codziennej pracy. Te ostatnie urządzenia 

można zresztą łatwo powiązać z pojazdem, 

wykorzystując w tym celu system multime-

dialny SYNC 3, który dostępny jest jako wy-

posażenie opcjonalne. Wówczas centralną 

część tablicy rozdzielczej zdominuje 4- lub 

8-calowy wyświetlacz dotykowy, obsługi-

wany również głosowo oraz gestami. Dzięki 

zgodności ze standardami Apple CarPlay 

i Android Auto możliwe jest zintegrowanie 

smartfona z  systemem pokładowym i  np. 

uruchamianie zainstalowanych w  smartfo-

nie aplikacji wprost na ekranie głównym. 

Urządzenia zewnętrzne można podłączyć 

do jednego z kilku gniazd USB oraz gniazd 

ładowania, które umieszczono zarówno 

w części środkowej, jak i w górnej części de-

ski rozdzielczej, przed kierowcą.

Odnowione wnętrze zyskało kilka 

schowków, w  tym trzy pojemne półki 

w  górnej części tablicy rozdzielczej oraz 

schowek na dokumenty i kilka mniejszych 

kieszonek na drobne przedmioty. Na nowo 

zaprojektowane zostały boczki drzwiowe, 

które również wykorzystano do ostatnie-

go centymetra, lokując tam trzy schowki 

i  miejsce na butelkę z  wodą. Wygodę co-

dziennej pracy zwiększają ulepszone fotele 

oraz bardziej wytrzymałe tkaniny poszycia 

i inne materiały wykończenia wnętrza, ma-

jące zapewnić większą odporność na ście-

ranie i zabrudzenia.

Z pomocą radarów

W  odnowionym Customie pojawia się 

kilka przydatnych rozwiązań elektronicz-

nych, wspierających pracę kierowcy w opar-

ciu o  dane z  kilku czujników radarowych 

i  kamer. Tzw. inteligentny ogranicznik 

prędkości rozpoznaje znaki drogowe ogra-

niczenia prędkości oraz zakazu wyprzedza-

nia i przy pełnej aktywacji uniemożliwia jej 

przekroczenie nawet wtedy, gdy kierowca 

ustawił tempomat na wyższą wartość. 

Kierowcę wspiera system informacji o obiek-

tach znajdujących się w martwym polu widze-

nia. Najnowszej generacji czujniki radarowe, 

ulokowane w tylnej części nadwozia, mają dużo 

większy zasięg i rozdzielczość (wykrywają mo-

tocykle). Wyświetlają ostrzeżenie w  lusterku 

bocznym odpowiednio wcześniej, uwzględnia-

jąc prędkość zbliżania sąsiedniego pojazdu.

Czujniki radarowe pełnią też rolę ostrze-

gania o  ruchu poprzecznym (Cross Traffi  c 

Alert). System aktywuje się przy włącze-

niu biegu wstecznego i  ostrzega kierowcę 

wycofującego samochód z  miejsca parkin-

gowego o  innych pojazdach (w  tym nawet 

rowerach), które poruszają się główną drogą 

i mogą być na kursie kolizyjnym z wycofy-

wanym pojazdem. To rozwiązanie po raz 

pierwszy zastosowane w aucie dostawczym 

i  bardzo przydatne, bowiem to właśnie 

w długich vanach widoczność do tyłu i na 

boki podczas opuszczania miejsca parkin-

gowego jest bardzo ograniczona.

Nowy Transit Custom dysponuje także 

większymi możliwościami systemu ochrony 

przed kolizjami z funkcją wykrywania pie-

szych, współpracującym z systemem hamo-

wania awaryjnego. Nowa generacja systemu 

wykrywa pieszych również w nocy, gdy zo-

staną oświetleni przez refl ektory pojazdu.

Czas na prąd

Za nieco ponad rok ofertę Transita Cu-

stom ma wzbogacić wersja Plug-in Hybrid 

(PHEV). W sytuacjach, gdy pojemność ba-

terii okaże się niewystarczająca, zasięg po-

jazdu zwiększy tradycyjny silnik benzyno-

wy EcoBoost o pojemności 1 litra. Pierwsze 

testy tego pojazdu w normalnej eksploatacji 

rozpoczynają się właśnie teraz u grupy lon-

dyńskich klientów. 

Nowy Transit Custom (oraz jego pasa-

żerska wersja Tourneo Custom) powstają 

w tureckiej fabryce w Kocaeli. Zwiększenie 

mocy produkcyjnych do poziomu 330 tys. 

pojazdów rocznie ma pozwolić na pełne za-

spokojenie rosnącego popytu, by odświeżo-

ny Custom mógł szybko trafi ać do klientów 

i  utrzymywać pozycję europejskiego lidera 

segmentu. ▐

Mirosław Ganiec
Fot. M. Ganiec

Koncepcja fordowskiej 1-tonówki sprawdziła się. 
Transit Custom pozostaje od 2015 roku liderem 
sprzedaży tego segmentu w Europie. Odświeżona 
wersja dalej oferowana jest w dwóch rozstawach osi
i dwóch wysokościach dachu z dmc od 2,6 do
3,4 tony. Ładowność może sięgnąć nawet 1450 kg. 

Prosto, ale przyjemnie dla oka i przede 
wszystkim funkcjonalnie – to założenia 
zaprojektowanej na nowo kabiny kierowcy. 
Ulepszone fotele zyskały też nową tapicerkę, 
odporniejszą i łatwiejszą w utrzymaniu 
w czystości.

W samochodzie użytkowym każdy 
centymetr przestrzeni jest cenny. 
Nowe boczki drzwi z funkcjonalnymi 
i pojemnymi kieszeniami pomieszczą 
sporo drobiazgów.

Odświeżony po 5 latach model zyskał całkiem nowe wnętrze. 
Kokpit uzupełniono o wiele funkcjonalnych schowków, 
a jego środek wypełnił 8-calowy wyświetlacz systemu 
SYNC 3, czyli multimedialne centrum dowodzenia pojazdem, 
współpracujące ze smartfonem lub tabletem kierowcy.
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na Tesla Semi (od angielskiego określenia 

„semi truck” oznaczającego ciągnik sio-

dłowy). Jak zwykle u Elona Muska, współ-

założyciela Tesli, ciężarówka jest tyleż two-

rem fi zycznym, co skromnym wyrazem 

wielkiej idei stojącej za nią. Żadnych, bliż-

szych danych technicznych, w  tym mocy 

układu napędowego i  masy własnej, nie 

podano. 

Dwa miesiące wcześniej miał premierę 

nowy Mack Anthem, mocno stąpające po 

gruncie przeciwieństwo Tesli. Ciężarów-

ka odwołująca się do tradycji i „siły bul-

doga”. „Anthem” po angielsku oznacza 

„hymn”. 

800 kilometrów?

Tesla Semi jest zasilana przez zestaw aku-

mulatorów, co odróżnia ją od Nicoli, która 

czerpie energię elektryczną w przeważającej 

mierze z wodorowego ogniwa paliwowego. 

Musk pochwalił się przede wszystkim osią-

gami swojego ciągnika. Zestaw o masie cał-

kowitej 80 000 funtów (36 t) ma rozpędzać 

się do 60 mph (96 km/h) w ciągu 20 sekund. 

Na wzniesieniu 5% powinien bez trudu 

utrzymywać prędkość 55 mph (88 km/h). 

Deklarowany przez producenta maksymal-

ny zasięg bez ładowania to 500 mil (800 

km). Szybkie, półgodzinne ładowanie ma 

zapewniać zasięg do 400 mil (640 km). Na 

przebycie 1 mili (1,6 km) potrzeba 2 kWh 

energii. 

Pierwszy użytkownik testujący prototypy 

Tesli przez półtora roku, fi rma XPO Logi-

stics potwierdza, że osiągi na wzniesieniu 

i  czas ładowania są zgodne z  podawanymi 

przez producenta, a  ładowność odpowiada 

tej, jaką mają tradycyjne zestawy. Danych 

o zasięgu jednak nie skomentował. 

Tesla Semi jest napędzana 4 silnika-

mi elektrycznymi umieszczonymi przy 

kołach tylnych osi. Do standardowego 

wyposażenia należy Enhanced Autopi-

lot (udoskonalony autopilot), który jak 

ostrożnie podaje Tesla, „pomaga unikać 

kolizji”. Jest to najnowsza wersja znanego 

z  osobowych Tesli systemu umożliwiają-

cego samochodom jazdę autonomiczną 

w pełnym zakresie. 

Miejsce kierowcy umieszczono pośrodku. 

Nisko położony środek ciężkości przeciw-

działa wywróceniu się ciężarówki. Gładka, 

opływowa sylwetka ma współczynnik opo-

ru powietrza Cx równy 0,36, czyli taki jak 

przeciętny, współczesny samochód osobo-

wy. Dla ciężarówki to bardzo dobry wynik. 

Tesla Semi z  pakietem akumulatorów 

umożliwiającym przebycie 300 mil (480 

km) ma kosztować 150  000 USD, model 

o zasięgu 500 mil (800 km) – 180 000 USD. 

Koszt pionierskiej „Founders Series” to 

200 000 USD. 

Konkret i plan
Amerykański transport drogowy jest 
na rozdrożu. Najnowsze premiery wskazują 
na dwa możliwe scenariusze. 

Mack Anthem jest najnowszym modelem, za pomocą którego firma liczy na odzyskanie 
dobrej pozycji na rynku ciężarówek długodystansowych.  

P rzed rokiem pisaliśmy o  nowym 

elektrycznym ciągniku siodłowym 

klasy 8 nazwanym Nicola One oraz 

jego lżejszym odpowiedniku Nicola Two 

(Truck & Van 12/2016). Tymczasem 16 li-

stopada 2017 r. zadebiutowała elektrycz-
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Jak wylicza Rohlig Suus… 

Podobnie jak Nicola, tak i  Tesla ma być 

znacznie bardziej oszczędna w eksploatacji 

niż ciągnik z  dieslem. Różnica opiera się 

głównie na kosztach energii potrzebnej do 

napędzania zestawu, ale nie tylko. Polski 

operator logistyczny Rohlig Suus wyliczył 

z  grubsza opłacalność inwestycji w  Teslę 

Semi, przyjmując dla uproszczenia, że jest 

to pojazd posiadający niezbędne homologa-

cje i pod każdym względem przystosowany 

do eksploatacji na naszych drogach. Teslę 

porównano z  typową u  nas ciężarówką do 

ruchu na długich dystansach. Wprawdzie 

Tesla jest droższa o przeszło połowę (przy-

jęto cenę zakupu 737  200 zł dla Tesli oraz 

470 000 zł dla „popularnej ciężarówki” plus 

koszty leasingu i wykupu), ale koszty pali-

wa, czy raczej energii, oszacowano na 62% 

niższe, zaś obsługi serwisowej o 18% niższe. 

„Przejechanie dystansu 100 km elektrycz-

ną ciężarówką jest ponad 60% tańsze i wyno-

si 42,50 zł, a zwykłym samochodem 112 zł” 

– mówi Piotr Iwo Chmielewski, dyrektor ds. 

rozwoju w Rohlig Suus. – „Biorąc pod uwagę 

średnie stawki frachtowe za transport krajo-

wy, okres spłaty przy zakupie popularnych 

samochodów ciężarowych, szacowany jest 

na około 11–13 lat. Oszczędności generowa-

ne przez ciężarówkę elektryczną Tesli mogą 

skrócić ten okres do niespełna 8 lat. Nawet 

nie biorąc pod uwagę dodatkowych ulg po-

datkowych, których można się spodziewać ze 

strony rządu czy UE na zakup pojazdów elek-

trycznych” – ocenia Piotr Iwo Chmielewski. 

Shashank Sripad i  Venkatasubramanian 

Viswanatha z  wydziału budowy maszyn 

Carnegie Mellon University w  Pittsburghu 

zajęli się technicznym aspektem konstrukcji 

Tesli, pomijanym przez producenta, a  ma-

jącym kluczowe znaczenie dla ciężarówki. 

Przyjrzeli się zależności między zasięgiem 

pojazdu, a  masą akumulatorów oraz wy-

nikającą z  tego ładownością zestawu. Przy 

użyciu obecnie dostępnych baterii litowo-

-jonowych zestaw naczepowy z  elektrycz-

nym ciągnikiem o zasięgu 300 mil (480 km) 

miałby ładowność 19 t. Wariant z  akumu-

latorami wystarczającymi na 600 mil (960 

km) – 11 ton. Nowy, doskonalszy typ baterii 

mógłby zdaniem twórców raportu zapewnić 

pojazdowi 300-milowemu ładowność 23,5 t, 

a 600-milowemu – 19 t. 

Jeśli porównać ciągnik elektryczny wprost 

z przeciętną, amerykańską ciężarówką z sil-

nikiem Diesla, która bez tankowania przejeż-

dża 900 mil (1450 km) i ma ładowność 20 t

(masa całkowita 36 t), wynik jest mało za-

chęcający. Przy zastosowaniu baterii o  lep-

szych parametrach, jakie zapewne pojawią 

się w przyszłości, zestaw elektryczny zdolny 

przebyć 900 mil będzie miał ładowność 15 t. 

Jeśli zaś poprzestać na obecnie produkowa-

nych litowo-jonowych – ładowność wynie-

sie zaledwie 4 t. 

Jest i  jaśniejsza strona wyliczenia. 

W  praktyce ciągniki osiągają przebieg od 

300 do 600 mil na dobę, zatem pakiety aku-

mulatorów na 300 lub 500 mil, o  których 

mówi Tesla mogą okazać się wystarczające 

i zapewnić ładowność możliwą do zaakcep-

towania w wielu typach przewozów. 

Hymn dla tradycji

Mack Anthem ma tradycyjny układ na-

pędowy i  sylwetkę odległą od futurystycz-

nej racjonalności Tesli. Stylizacja nawiązuje 

do najnowszych, amerykańskich pikapów 

i podkreśla „twardy charakter”. Mack może 

tworzyć zestawy o masie całkowitej od 36 t 

wzwyż. Jest napędzany 11-litrowymi silni-

kami serii MP7 o mocy od 325 do 425 KM 

lub 13-litrowymi MP8 i MP8-TC o mocy od 

415 do 505 KM. W  układzie przeniesienia 

napędu stosowane jest kilka typów skrzyń 

biegów. Wśród ręcznych interesująca jest 

Maxitorque ES, dwuzakresowa skrzynka 

z trzema wałkami pośrednimi wyróżniająca 

się trwałością i wygodą obsługi. Firma pro-

ponuje ją w  odmianach liczących od 6 do 

18 przełożeń. Ponadto w Anthem dostępna 

jest ręczna skrzynka Eaton-Fuller, zautoma-

tyzowana 12-biegowa mDrive oraz 13- lub 

14-biegowa mDrive HD, a  także automa-

tyczna Allison serii 4000. 

Układ napędowy nowego Macka jest 

w znaczniej mierze znany europejskim kie-

rowcom, gdyż ma odbicie w  ofercie Volvo 

Trucks. Silnik MP7 to kuzyn D11, a  MP8 

Wnętrze ma nowoczesny, „maszynowy” styl. Po raz pierwszy w amerykańskiej ciężarówce 
zastosowano kierownicę „ściętą” z dołu. 

Najdłuższy wariant kabiny Macka Anthem ma 70 cali (178 cm). Dzięki umieszczeniu 
silnika z przodu, amerykańskie ciężarówki mają jednocześnie niskie wejście i płaską podłogę. 
W europejskich ciężarówkach zalety te wykluczają się. 
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matyczne Twin Y z  ramionami w  formie 

litery „Y” wykonanymi ze stali o  wysokiej 

wytrzymałości Domex (patrz: Truck & Van 

12/2013). Zawieszenie takie wyróżnia niską 

masą i  dobrą charakterystyką. Wcześniej 

stosowane było w serii Pinnacle. 

Ciekawostką jest użyta po raz pierwszy 

w amerykańskiej ciężarówce kierownica spłasz-

czona u dołu. Mimo to jej wygląd, tak jak całe-

go wnętrza jest dość surowy i „bardzo traker-

ski”. Łączna pojemność schowków w odmianie 

z największą, 70-calową kabiną sypialną (mowa 

o długości) dochodzi do 27 stóp sześciennych, 

czyli 745 litrów i  Mack zapewnia, że jest naj-

większa na amerykańskim rynku. 

Dwa bieguny

Podobnie jak Nicola, Tesla zbiera rezer-

wacje na swój elektryczny ciągnik. Na wstę-

pie sama została własnym klientem, gdyż 

będzie przewozić Teslami Semi ładunki 

między Nevadą, gdzie znajduje się fabryka 

akumulatorów, a  zakładem produkującym 

samochody we Fremont w  Kalifornii. Inni 

składają rezerwacje. Koszt rezerwacji wyno-

sił początkowo 5000 USD, po czym został 

podniesiony do 20 000 USD. Pragnąc wejść 

w  posiadanie „Founders Series” należy 

z góry wpłacić całe 200 000 USD. 

Chętnych nie brakuje. Dzień po premie-

rze zamówienie na 15 sztuk złożyła sieć 

Walmart. Jeszcze w  listopadzie pojawili się 

następni klienci, a  wśród nich DHL, który 

zamówił 10 ciągników. W grudniu dołączył 

Budweiser z  40 sztukami, Sysco z  50 oraz 

PepsiCo, które zadeklarowało zakup 100 

Tesli. Tydzień później, 19 grudnia pojawi-

ła się informacja, że UPS zamówił ich 125. 

Następnego dnia Tesla zaczęła zbieranie 

zamówień w  Europie, gdzie jej pierwszym 

klientem została norweska sieć hurtowni 

spożywczych ASKO. Zamówiła 10 sztuk. 

Tymczasem Mack zanotował 73-procen-

towy wzrost zamówień w trzecim kwartale 

2017 w porównaniu do analogicznego okre-

su 2016. W tym roku zdobył 6763 zamówie-

nia, gdy w 2016 – 3903. Nowy Anthem miał 

na to pewien wpływ, ale przyczyną skoku 

była głównie dobra koniunktura na rynku 

obejmująca również pojazdy budowlane, 

wśród których Mack jest liderem. Anthem 

ma pomóc mu powrócić do segmentu cię-

żarówek długodystansowych, na którym 

ostatnio radził sobie nie najlepiej. Znacznie 

większym powodzeniem cieszyło się Volvo. 

Produkcja Macka Anthem rusza pełną 

parą w  tym roku. Tesla Semi zapowiadana 

jest na 2019, Nicola One i  Two na 2021 r. 

Samo to daje powody, by sądzić, że pozycja 

ciągników z  silnikami spalinowymi pozo-

stanie mocna jeszcze przez co najmniej de-

kadę. Prawdopodobnie elektryczne ciągnik 

znajdą dla siebie niszę, której wielkość bę-

dzie zależeć od doświadczeń użytkowników 

oraz postępu, jaki dokona się w gromadze-

niu energii w pojazdach. Jednak nie chodzi 

tylko o technologię napędu. Mack Anthem 

i  Tesla Semi reprezentują dwie, odmienne 

wizje świata, których starcie obserwujemy 

ostatnio na każdym niemal polu ludzkiej 

działalności. ▐

Michał Kij
Fot. Mack, Tesla

– D13. Z  kolei skrzynka mDrive jest od-

powiednikiem I-Shift  z  oprogramowaniem 

dostosowanym do jednostek napędowych 

i  warunków eksploatacji w  Ameryce Pół-

nocnej. Silniki i  skrzynie biegów Macka są 

produkowane w USA. 

Firma proponuje osie własne lub fi rm 

Meritor i Dana. Poza zawieszeniem mecha-

nicznym na resorach piórowych propono-

wane jest dla tylnych osi nowatorskie, pneu-

Miejsce kierowcy w Tesli jest umieszczone pośrodku kabiny. Ciągnik jest seryjnie wyposażony 
w „Enhanced Autopilot” umożliwiający autonomiczną jazdę. 

Elektryczna Tesla Semi ma być produkowana od 2019 r. Zamówienia złożyły już m.in. 
PepsiCo, DHL, UPS oraz norweska firma ASKO. 
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