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Zbiórka na elektryki 
Ustawa o elektromobilności zakłada, że do 2020 r. w Polsce powstanie 6 tys. punktów ładowania 

energią elektryczną o normalnej mocy i 400 punktów o dużej mocy (obecnie auto elektryczne 

teoretycznie podładować można w 300 miejscach w kraju). Żeby jednak taka infrastruktura 

powstała, potrzebne są pieniądze. Skąd je brać? Wiadomo – od kierowców (transportowców)!

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o biopa-

liwach przygotowany przez Ministerstwo. Według zawartych tam założeń za każdy litr benzyny 

i oleju napędowego zapłacimy 10 gr 

więcej. Będzie to specjalna opłata emi-

syjna, która pozwoli zebrać pieniądze 

na dotacje do aut elektrycznych.

Wbrew nazwie, projekt dotyczy stwo-

rzenia przez resort energii Funduszu 

Niskoemisyjnego Transportu, który ma 

znaleźć źródło finansowania dotacji do 

samochodów o napędzie elektrycznym 

oraz budowy stacji ładowania prądem 

i tankowania gazem ziemnym. Od 

przyszłego roku opłata emisyjna ma 

być doliczana – tak jak akcyza – do 

ceny każdego litra benzyny i oleju 

napędowego. Stawka nowej opłaty ma 

wynieść 80 zł od 1000 litrów, czyli 8 gr 

od litra paliwa. Po doliczeniu podatku 

VAT podbije to cenę detaliczną litra 

paliwa o ponad 10 groszy.

Na konto Funduszu Niskoemisyjnego 

Transportu w ten sposób trafi 15% 

wpływów z nowego podatku od paliw, czyli 255 mln zł. Jak szacuje Ministerstwo Energii, pozo-

stałe 85%, czyli 1,4 mld zł, zasili konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej.

Jakie będą tego konsekwencje? Nie trudno się domyślić. Raczej nie wpłynie to na nagłe zainte-

resowanie samochodami na prąd, a na pewno wpłynie na inflację. Wzrośnie koszt transportu, 

wzrosną więc ceny artykułów, które są transportowane.

Łatwo jest wymyślać i wdrażać nowe pomysły, gdy ma się do dyspozycji niewyczerpalne źródło 

ich finansowania. Wszak zawsze można sięgnąć do czyjejś kieszeni, np. podatnika.

Elektromobilność to słowo dzisiaj bardzo modne. Aż nie wypada myśleć inaczej – „przyszłość 

w prądzie”. Nie idziesz z prądem? Więc pod prąd!

Amerykanie natomiast wszystko skrupulatnie policzyli, spoglądając szeroko na problem 

i już aż tak się nie zachwycają. 

Szczególnie w kraju, w którym energia elektryczna pochodzi z węgla, zachłystywanie się postę-

powymi ideami elektromobilności, wygląda dość śmiesznie, jeśli nie żałośnie. Pojazdy elektrycz-

ne mają przede wszystkim oczyścić nam środowisko. Węgiel skutecznie nam je zanieczyszcza.

Warto być postępowym, co nie oznacza ślepo zapatrzonym w cudze koncepcje. ▐

Katarzyna Dziewicka
k.dziewicka@truck-van.pl
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Zarejestrowano 2297 nowych autobu-

sów o  dmc powyżej 3,5 t, co stanowi 

kolejny rekord ostatnich lat, a  ściślej 

okresu, w  którym gromadzone są dokład-

niejsze dane. Niemniej, niezależnie od me-

tody zbierania informacji, nigdy jeszcze 

w XXI wieku Polska nie wchłonęła w ciągu 

jednego roku ponad 2000 nowych autobu-

sów. Po raz pierwszy również pojedynczy 

segment przekroczył poziom 1000 sztuk. 

Były to autobusy mini, których zarejestro-

wano 1057. 

Ustawa czeka

Wg danych PZPM i JMK-Analizy Rynku 

Transportowego liczba rejestracji wzrosła 

w  stosunku do 2016 ogółem o  15,6%, naj-

bardziej w wątłej ostatnio klasie autobusów 

międzymiastowych – o  50%. Kolejne były 

autobusy mini – wzrost o 23,2%, turystycz-

ne 10,7% i miejskie 6,6%. Wyniki poszcze-

gólnych segmentów nie zmieniły struktury 

rynku. 45,8% udziału mają w nim autobusy 

mini o  dmc poniżej 8 t. Wśród pojazdów 

o dmc 8 t i wyższej nadal dominują autobu-

sy miejskie z udziałem 62,2%, za nimi są tu-

rystyczne – 31% i międzymiastowe – 6,8%. 

Wciąż jesteśmy w  okresie „małej stabili-

zacji”, którego kres wyznaczy zapewne no-

welizacja ustawy o publicznym transporcie 

zbiorowym. Jej wejście w życie przewidzia-

no na 1 stycznia 2019 r. Uporządkuje ona 

rynek przewozów drogowych w  publicz-

nym transporcie zbiorowym, większość 

z nich traktując jako działalność użyteczno-

ści publicznej, a zatem na zamówienie i na 

podstawie umowy z  organizatorem. Tylko 

na trasach międzywojewódzkich możliwe 

będzie prowadzenie przewozów komercyj-

nych. Zarazem organizator ma dokonywać 

wyboru operatora na poszczególne pakiety 

linii komunikacyjnych, a pakiety te powin-

ny zawierać zarówno linie o  dużym, jak 

i  małym potoku pasażerskim. Niezbędna 

będzie wiedza o obciążeniu poszczególnych 

linii, którą nie wszyscy operatorzy obecnie 

dysponują. 

Prawdopodobnie zmiany prawne prze-

łożą się na ożywienie popytu na autobusy 

międzymiastowe, które są nader pojem-

ną kategorią, obejmującą pojazdy różnej 

wielkości i  konstrukcji, z  różnego rodzaju 

udogodnieniami. W  2017 zarejestrowano 

ich 84, najwięcej marki Sor i Isuzu, czyli sto-

sunkowo prostych. 

Miasta biorą

„Złotą erę” wciąż przeżywa transport 

miejski. Inwestycje ożywia dostępność unij-

nych dotacji i idące za tym zainteresowanie 

pojazdami mniej uciążliwymi dla środowi-

ska. Czynniki te skłaniają do przyspieszonej 

modernizacji taboru, przy czym proekolo-

giczne rozwiązania szybciej przyjmują się 

w  dużych ośrodkach miejskich. W  mniej-

szych wystarcza, aby autobus był nowy, co 

jest skądinąd zrozumiałe, zważywszy na 

koszty zakupu autobusów z alternatywnymi 

źródłami napędu oraz idącą za tym niekie-

dy konieczność wybudowania drogiej in-

frastruktury – np. do tankowania gazu czy 

ładowania akumulatorów. Mimo barier licz-

ba „czystych” autobusów wzrasta. W 2016 r. 

zarejestrowano ich 42, w tym 19 gazowych 

na CNG, 17 hybrydowych i  6 elektrycz-

nych, a w 2017 już 156 – w tym 12 na CNG, 

81 hybryd i 63 elektryczne. 

Wszyscy rosną
W 2017 r. sprzedaż nowych autobusów w Polsce wzrosła, 
a przyczyniły się do tego wszystkie segmenty rynku. 

W ubiegłym roku zarejestrowano w Polsce 63 autobusy elektryczne. Choć Solaris 
ma zróżnicowaną ofertę „elektryków”, nie zawsze udaje mu się z nią przebić. 

VDL był trzecią co do popularności 
marką w segmencie autobusów 
turystycznych w Polsce w 2017 r. 

Tuż za Mercedesem uplasowała się Setra. Poszukiwane są autokary 
o dużej liczbie miejsc z licznymi udogodnieniami, których wzorcem może 
być piętrowa S 531 DT TopClass 500. 

W 2017 r. liderem wśród autokarów był 
Mercedes Tourismo. 
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Wśród poszukiwanych autobusów miej-

skich dominują niskopodłogowe, najczę-

ściej najbardziej wszechstronne 12-me-

trowe. Pojazdy niskowejściowe z  płaską 

podłogą bez stopni tylko w przedniej części 

(między pierwszymi i  drugimi drzwiami) 

rzadko znajdują uznanie, choć są tańsze 

i w wielu wypadkach wystarczające. Funk-

cjonalność autobusów niskopodłogowych 

ograniczają wąskie przejścia między środ-

kowymi i  tylnymi drzwiami oraz wysokie 

podesty prowadzące do większości miejsc 

siedzących. Różnica wobec niskowejścio-

wych, które mają „z  przodu nisko, z  tyłu 

wyżej” nie jest więc drastycznie duża. Nie-

mniej dla wielu organizatorów przewozów 

i poddających się ich wymogom przewoź-

ników „nowy” i  „niskopodłogowy” to sy-

nonimy. 

W autobusach miejskich pierwszą pozy-

cję ma Solaris, przy czym wśród niskopo-

dłogowych utrzymuje ją nieprzerwanie od 

15 lat. Ogółem w 2017 zarejestrowano 771 

autobusów miejskich. 

Turyści ładują

Autobusy turystyczne są domeną Mer-

cedesa oraz Setry działającej wraz z  nim 

w  ramach koncernu Daimler. W  2017 r. 

zarejestrowano 144 autokary Mercedes i 69 

Setr. Trzecią pozycję zajął holenderski VDL 

z liczbą 53 pojazdów. W minionym roku za-

rejestrowano 384 autobusy turystyczne. 

Jeszcze przed kilkoma laty tempo zmian 

w tym segmencie dyktowały regularne prze-

wozy na liniach międzynarodowych. Obec-

nie znaczenia nabrały przewozy turystycz-

ne. Przewoźnicy zwracają uwagę na wzrost 

wymagań pasażerów, którzy chcą jeździć 

nowymi, dobrze wyposażonymi pojazda-

mi. Znaczenie ma nie tylko komfort jazdy, 

ale akcesoria umożliwiające korzystanie 

z osobistych urządzeń elektronicznych, np. 

gniazdka, do którego można podłączyć ko-

mórkę czy laptop. Oprócz toalety (funkcjo-

nującej, a nie tylko obecnej!) i barku z zim-

nymi i  gorącymi napojami, mile widziane 

jest wi-fi . 

Wymienione wcześniej kategorie au-

tobusów wyróżnione wg cech funkcjo-

nalnych spotykają się i  mieszają w  lekkiej 

klasie mini (poniżej 8 t dmc). Segment ten 

wciąż rozwija się dynamicznie, co cieszy 

tym bardziej, że w  większości należy do 

polskich fi rm, choć bazą do produkcji mi-

nibusów są pojazdy zachodnie. Pierwsze 

miejsce wśród nich od lat ma Mercedes 

– 770 pojazdów, który dzięki minibusom 

w  2017 r. wiódł prym w  całym, polskim 

rynku autobusowym. Spośród konkuren-

tów największymi sukcesami szczyci się 

Ford, zarejestrowano 175 minibusów tej 

marki. Jest to zasługą „dużego” Transita. 

Zaskakujące, że tak łatwo rywalom ustąpi-

ło miejsca Iveco, którego Daily wyróżnia-

jący się licznymi wersjami, w  tym o  dmc 

przekraczającej 7 t wydaje się bardzo do-

brym materiałem na minibus o dowolnym 

zastosowaniu. 

Popularność klasy mini jest nie tylko 

polskim fenomenem. Pojazdy te są nader 

użyteczne przy zachowaniu niskich kosztów 

eksploatacji, w tym serwisu. Łatwo znajdu-

ją nabywców przy odsprzedaży. Pozwalają 

działać i  zarabiać mniejszym przewoźni-

kom, którzy na ogół najszybciej i najbardziej 

adekwatnie reagują na potrzeby transpor-

towe społeczeństwa, nie tylko w  wymiarze 

lokalnym. Popyt jest stymulowany również 

przez PFRON, dotujący zakup pojazdów 

dla osób niepełnosprawnych. W tej roli mi-

nibusy sprawdzają się znakomicie. 

Rejestracje nowych autobusów 
w Polsce w latach 2016–17 r. 
wg segmentu

 2017 2016
Mini (dmc do 8 t) 1057 858
Miejskie 771 723
Międzymiastowe 84 56
Turystyczne 384 347
Inne 1 3
Suma 2297 1987

Źródło: PZPM i JMK-Analizy Rynku Transportowego na podstawie 
Centralnej Ewidencji Pojazdów

Minibusy powstają u nas najczęściej na podwoziach Mercedesa. Ich produkcją 
zajmują się polskie firmy, gotowe spełnić niemal każde życzenie nabywcy. 

Fabryka MAN-a w Starachowicach zaopatruje całą Europę w autobusy 
miejskie, także z alternatywnymi układami napędowymi. 

Choć Volvo ma fabrykę we Wrocławiu, nie zajmuje czołowych miejsc w statystykach, podobnie jak 
Scania. Nie oznacza to, że interesy idą słabo – fabryki autobusowe są obciążone zamówieniami tak dalece, 
że do przystąpienia do niektórych przetargów na autobusy dla polskich miast nie ma chętnych. 
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ców była taka, jak w  bogatszych państwach 

Unii Europejskiej. Być może uwidocznią się 

skutki licznych kampanii zachęcających na 

różne sposoby do troski o zdrowie i  środo-

wisko, np. poprzez przesiadkę z samochodu 

do transportu publicznego. Może do reper-

tuaru metod wdrażania „zrównoważonego 

rozwoju”, o którym głośno w każdym, dużym 

zakładzie przemysłowym, niezależnie od 

jego struktury własnościowej, dołączą zapo-

mniane przewozy pracownicze, które zwięk-

szą zapotrzebowanie na nowe autobusy. Na 

razie pracownicy często sami „rozwijają się 

zrównoważenie” i dojeżdżają do zakładu po 

4-5 w jednym samochodzie. 

Polacy i  tak chętnie jeżdżą autobusami, 

zwłaszcza w  dużych miastach, ale popyt 

na transport publiczny może rosnąć wraz 

z  prognozowanym starzeniem się społe-

czeństwa, nawet uwzględniając przewidy-

wany spadek liczby ludności. Przyszłość 

w  tym kształcie może, choć nie musi, 

nadejść. Obecnie ważniejsze jest, aby po-

trzeby przewozowe społeczeństwa zostały 

prawidłowo rozpoznane i  nie zniekształ-

ciły się, przechodząc przez fi ltr polityki 

prowadzonej na szczeblu rządowym i  sa-

morządowym. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, Daimler, MAN, Solaris, Volvo

Polska goni

Wg danych ACEA w całej Europie (kraje 

Unii oraz EFTA) zarejestrowano w  2017 r.

42  573 autobusy o  dmc powyżej 3,5 t. 

Oznacza to spadek o  1,1% w  stosunku do 

2016, gdy zarejestrowano 43  064 pojazdy. 

W unijnej „piętnastce” spadek wyniósł 0,5% 

– z 40 732 w 2016 do 40 515 w 2017. Naj-

więcej autobusów – 7420 zarejestrowano 

w  Wielkiej Brytanii, drugie były Niemcy 

– 6697, trzecia Francja – 6329. Najmniej 

– 156 – zarejestrowano na Islandii, a spośród 

krajów unijnych najsłabiej wypadła Słowe-

nia – 178. Największy przyrost, o 57,4% za-

notowano na Węgrzech (z  408 autobusów 

w 2016 do 642 w 2017), największy spadek 

na Islandii – o  33,6% (z  235 do 156 auto-

busów), a  wśród krajów Unii w  Czechach 

– o 20,6% (z 1013 do 804 autobusów). 

Polska jest na szóstym miejscu, za Hisz-

panią (3527 autobusów) i Włochami (3357 

autobusów). 

Wg prognoz w 2018 r. nasz rynek w dal-

szym ciągu ma się powiększać. Wpłynie na 

to realizacja zamówień ubiegłorocznych oraz 

nowe, duże przetargi na autobusy miejskie. 

W dłuższej perspektywie można spodzie-

wać się wzrostu liczby rejestracji nowych au-

tobusów, aby w stosunku do liczby mieszkań-

Sor i Isuzu osiągnęły najlepszy wynik w autobusach międzymiastowych. 
Obie marki docierają tam, gdzie kiedyś był Autosan. 

Ursus konkuruje z Solarisem w kategorii 
autobusów elektrycznych. 

Autosan znalazł drogę do miast, 
m.in. do Lublina, lecz daleko mu 
do stabilizacji. 

Scania cieszy się ze swoich wyników sprzedaży autobusów w 2017, choć 
nie ma tak mocnej pozycji na tym rynku, jak w ciężarówkach. Karosowany 
w Chinach Touring został ciepło przyjęty i sprawdza się u użytkowników. 

Najpopularniejsze marki nowych  autobusów w Polsce w 2017 r. 
na podstawie liczby rejestracji

 Liczba  udział zmiana
 zarejestrowanych  w rynku w 2017/ 2016
 pojazdów (%) (%)
Mercedes-Benz 1068 46,5 12,3
Solaris 435 18,9 –6,5
Ford 175 7,6 66,7
MAN 110 4,79 175
Iveco 77 3,35 71,1
Setra 53 2,31 –25,4
Inne 379 16,5 22,3
Ogółem 2297 100 15,6

Źródło: PZPM i JMK-Analizy Rynku Transportowego na podstawie Centralnej Ewidencji Pojazdów 
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Kierowca robi różnicę. Od zapobiegania wypadkom przez redukcję emisji aż do poprawy zyskowności firmy.

Kierowca jest sercem całego układu. Umiejętności i kompetencje kierowcy mają zasadnicze znaczenie.

Na tym polega wyzwanie Volvo Trucks Driver Challenge - jednego z najbardziej wymagających konkursów 

dla zawodowych kierowców. 

Sprawdź się na: www.volvochallenge.pl



Rok 2017, w którym Urbino 12 electric 

dzierżył tytuł Bus of the Year, przyniósł 

jego wytwórcy dalsze postępy. Całko-

wita sprzedaż wyniosła 1397 pojazdów, czyli 

o  17 więcej niż w  rekordowym dotąd roku 

2014. Eksport, wtedy też rekordowy (było 

to 1100 szt.) od 3 lat jest niższy, ale stabilny 

i w 2017 r. osiągnął 932 szt. Główną dosta-

wą zagraniczną były 203 Interurbino dla 

rzymskiego Cotralu, w  ramach największej 

w historii Solarisa umowy na wykonanie 360 

autobusów – dotychczas pierwsze miejsce 

zajmowały Ateny z zamówieniem na 320 szt. 

Urbino. Tradycyjny dla fi rmy rynek niemiec-

ki otrzymał łącznie 200 pojazdów, a  więc 

o 25% mniej niż w roku ubiegłym. Do zna-

czących odbiorców klasycznych miejskich 

diesli należały Norwegia (Oslo 104 szt.), 

Łotwa (Ryga 70 szt.) i  Holandia (Conne-

xion 40 szt.). W przypadku Holandii należy 

podkreślić, że jest to nowy rynek dla Solarisa 

podobnie, jak Luksemburg, gdzie po długich 

zabiegach udało się ulokować jedno Urbi-

no 12. Wśród nabywców Trollino liczbowo 

wyróżniły się Łotwa (Ryga 25 szt.), Czechy 

(łącznie 27 szt.) i Rumunia (14 szt.). Najwię-

cej autobusów hybrydowych trafi ło do Bar-

celony (18 szt.), ale istotnym przełomem na 

mapie eksportu jest ulokowanie pierwszych 

11 hybryd w Belgii, co zapoczątkowuje 3-let-

ni kontrakt na dostawę 208 takich pojazdów. 

Przychody fi rmy z Bolechowa rosną sys-

tematycznie – w ub. r. było to 1850 mln zł. 

Sprzedaż krajowa na poziomie 442 szt. po 

raz 15. z rzędu zapewniła Solarisowi pozy-

cję lidera w  segmencie niskopodłogowych 

autobusów miejskich powyżej 8 t dmc 

z 56% udziałów w  rynku. Niewątpliwie do 

najgłośniejszych kontraktów w Polsce w tej 

kategorii pretendują zakupy elektrobusów 

przez MPK w Krakowie i PKM w Jaworznie, 

ale też dostawy hybryd: po 25 do Kielc i do 

Tomaszowa Mazowieckiego. Najwięcej die-

sli trafi ło do Krakowa – 77 szt., Grodziska 

Mazowieckiego – 49 i Sosnowca – 24. 

Wzmacnianie zaplecza

W minionym roku Solaris przeniósł dział 

sprzedaży części zamiennych z  dotychcza-

sowego obiektu w  Murowanej Goślinie do 

nowego Centrum Dystrybucyjnego w Jasinie 

k. Swarzędza. Przenosiny odbyły się w mie-

siącach wakacyjnych bez przerywania obsłu-

gi klientów i  dostawców. Głównym atutem 

nowej siedziby jest sąsiedztwo skrzyżowania 

drogi ekspresowej S5 z  autostradą A2, co 

Sztuka równowagi
Solaris zaczynał od pomysłowej promocji wyróżniającej się stylem marki. Potem 
konsekwentnie tworzył bazę klientów, by następnie dołączyć do grona liderów, 
wytyczających nowe ścieżki rozwoju transportu zbiorowego. Osiągnięty sukces stawia 
obecnie firmę przed kluczowym wyborem dalszej strategii działania.

Produkcja dzienna w Bolechowie utrzymywana jest na poziomie 8 szt., 
aby zachować równowagę między jakością, bilansem płac i prawem pracy.

Finalizowana w tym roku dostawa 360 autobusów dla rzymskiego Cotralu 
to wielka promocja mniej dotąd popularnego modelu – Interurbino 12.

Dwuprzegubowy Trollino 24, planowany na tegoroczną premierę ma być bazą do budowy hybryd i elektryków w systemie 
BRT, wersja spalinowa nie jest przewidziana.

www.truck-van.pl
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sześciokrotnie, czyli do 9 minut skraca czas 

dojazdu do magazynu z  europejskiej sieci 

drogowej. Do dyspozycji jest 6000 m2, wy-

posażonych w 5 doków za- i wyładunkowych 

oraz dodatkową bramę do obsługi gabarytów 

i  przesyłek kurierskich. Najwyższy poziom 

składowania sięga 9,2 m, a stabilną tempera-

turę wewnątrz hal zapewnia podwójna izola-

cja. Mieszczące ponad 25 tys. pozycji części 

zamiennych Centrum połączone jest z siecią 

24 zagranicznych magazynów Solarisa. Prze-

prowadzka z  Murowanej Gośliny czeka też 

Centrum Serwisowe, którego nowa siedziba 

powstaje właśnie w Bolechowie.

Wiosną tego roku ruszy również roz-

budowa zakładu spawalniczego w  Środzie 

Wielkopolskiej. Potrwa 2 lata i ma podwoić 

wydajność w zakresie spawania i lakierowa-

nia pojazdów szynowych. Jest to niezbędne 

dla realizacji zadań powołanej rok temu 

spółki Solaris-Tram (joint-venture Sola-

ris Bus&Coach i  Stadler Polska, stosunek 

udziałów 40/60%), w ramach której w Śro-

dzie oprócz tramwajów Solarisa budowane 

będą pudła kolejowe Stadlera. Montażem 

końcowym zajmie się zakład niemieckiego 

partnera w Siedlcach.

Serwis klienta, zaopatrzenie i  akwizycję 

udziałowcy mają prowadzić wspólnie. Obec-

nie w realizacji jest zamówienie z Lipska na 

23 tramwaje (w opcji do 41), kolejne 7 budo-

wane będzie dla Brunszwiku, a na rok przy-

szły przewidziana jest dostawa 35 (w opcji do 

50) Tramino dla MPK w Krakowie. 

Dużą wagę Solaris przykłada do doboru 

załogi. W szkole zawodowej od 12 lat działają 

2 klasy patronackie w  specjalnościach me-

chatronik i spawacz, w bieżącym roku szkol-

nym powołano też jedną klasę na poziomie 

technikum. Pierwsi absolwenci studiów du-

alnych, prowadzonych we współpracy z Po-

litechniką Poznańską na Wydziale Mecha-

nicznym już pracują w  Bolechowie. Firma 

zakwalifi kowała się też do Top 5% podmio-

tów, oferujących najwyższe wynagrodzenia 

w przemyśle woj. wielkopolskiego. Zatrudnia 

2500 osób i podobnie, jak inni wytwórcy z tej 

branży w regionie, odczuwa defi cyt kandyda-

tów na pracowników.

Z prądem

Wśród sprzedanych w  Polsce autobu-

sów 108 miało napędy alternatywne, w tym 

4 CNG, 56 hybrydowe i  48 elektryczne. 

W eksporcie było to odpowiednio 141 pojaz-

dów, w tym 8 gazowców, 40 hybryd i 15 ele-

ktryków oraz 86 trolejbusów. Począwszy od 

2001 r., kiedy zakład w Bolechowie opuściły 

Infrastruktura dla 20 elektrycznych Solarisów w Krakowie jest nowym spójnym 
systemem obiektów w zajezdni i na trasach w mieście.

Elektryczne Urbino 18 okazało się też 
15-tysięcznym autobusem wyprodukowanym 
przez Solarisa, zasilając tabor MPK w Krakowie.

Wśród dostarczonych do PKM Jaworzno w 2017 r. 
22 elektryków znalazł się 100. egzemplarz 
bezemisyjnego Solarisa – Urbino 18 electric.

safholland.com

²

www.we-think-ahead.de
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Wyważanie proporcji

Biorąc pod uwagę deklarowane przez 

wiele miast w Europie (także polskich) za-

miary sukcesywnego przechodzenia na 

tabor bezemisyjny, fi rma przewiduje, że 

za około 5 lat napędy alternatywne zajmą 

blisko połowę całkowitej sprzedaży. W od-

różnieniu od wersji klasycznych, jako kon-

strukcja wciąż rozwojowa wymagają one 

większych nakładów na B+R, są też bardziej 

pracochłonne w  fi nalnym etapie produkcji 

ze względu na konieczność wykonania cy-

klu prób elektrycznych, co wymaga i odpo-

wiednich pomieszczeń (stanowiska ładowa-

nia, klatka wysokich napięć), i  elektryków 

ze stosownymi uprawnieniami. Z  drugiej 

strony będące już w  realizacji tegoroczne, 

tylko większe zamówienia na diesle sięgają 

339 szt. i  zapewne ten rodzaj napędu nie-

prędko opuści rynek. Zgodnie z  głoszoną 

dewizą „Autobusy szyte na miarę” Solaris 

dużą uwagę przykłada do indywidualizacji 

kontraktów, co procentuje poszerzaniem 

grona odbiorców, ale też stanowi źródło 

problemów z  kompletacją i  obsługą kom-

ponentów wykraczających poza bazowy 

pojazd.

Po 21 latach dynamicznego rozwoju fi rma 

dojrzewa, wzmacniając zaplecze i staranniej 

dobierając zamówienia zarówno pod kątem 

mocy produkcyjnych sytuowanych ok. 1500 

szt. rocznie, jak i  lojalności wobec dotych-

czas pozyskanych klientów. Nie oznacza to 

jednak rezygnacji z  rozszerzania zasięgu. 

Sposobem na to są m.in. przedsięwzięcia 

typu joint-venture: w  takie blisko 2 lata 

temu przekształcił się dział tramwajowy, 

takim jest związek ze Skodą Electric, pod 

której znakiem i  z  której napędami bole-

chowskie trolejbusy występują w Czechach, 

Bułgarii, wybranych miastach Rumunii czy 

w  Rydze. W  2016 r. powstał JBM Solaris 

z 80% udziałem partnera indyjskiego, gdzie 

polska fi rma wnosi podzespoły i know-how, 

zaś gospodarze inwestycji ostateczny kształt 

produktu i obszerny, promujący tabor elek-

tryczny rynek zbytu. Właśnie na początku 

tego roku w Indiach ujrzał światło dzienne 

przedseryjny egzemplarz nowego autobusu. 

Z kolei w zachodniej Europie kooperantami 

Solarisa są: Kiepe Electric, Siemens, Bom-

bardier czy Cegelec. Regionalizacja oferty 

okazuje się skuteczna i na etapie pozyskiwa-

nia klientów (a  tych jest już 600 w 32 kra-

jach), i  w  zakresie późniejszej obsługi ser-

wisowej.

W bieżący rok Solaris wkracza ze skom-

pletowaną gamą Urbino IV generacji: typo-

szeregiem diesli (10,5, 12 i 18 m), elektrobu-

sów (12 i 18 m) oraz CNG, hybryd i Trollino 

(12 i 18 m). Urbino 8,9 LE pozostaje w do-

tychczasowej wersji nadwoziowej jako uzu-

pełnienie typoszeregu diesli i elektryków. Ze 

względu na jednostkowy popyt i wygaśnię-

cie homologacji na zespół napędowy z ofer-

ty ostatecznie znika stylistycznie ponadcza-

sowa Vacanza. W roli ambulansu do poboru 

krwi zastąpi ją… elektryczny Urbino 8,9 LE,

którego 2 egzemplarze szykowane są 

w  Bolechowie dla Regionalnego Centrum 

Krwiodawstwa i  Krwiolecznictwa z  Kato-

wic. Wśród zapewnionych kontraktów fi r-

ma wskazuje szczególnie na największy do-

tąd jednorazowy zakup elektrobusów przez 

STIB w Brukseli, obejmujący 25 Urbino 18 

i 7 Urbino 8,9 LE oraz imponującą umowę 

z VVT w Wilnie na 100 szt. Urbino 12, 50 

szt. Urbino 18 i  41 trolejbusów (na Litwie 

jeździ już 200 pojazdów Solarisa). 

Z prac rozwojowych priorytet będą miały 

autobusy bateryjne: pod kątem zmniejsza-

nia masy i zużycia energii oraz zastosowania 

wodorowych ogniw paliwowych, co może 

zwiększyć ich zasięg do 350 km, a  więc 

umożliwić ograniczenie lub eliminację do-

ładowań na mieście. Efekty mamy poznać 

jesienią w  postaci Urbino 12 Hydrogen. 

W  segmencie konwencjonalnym czekamy 

na kolejne w  historii Solarisa podejście do 

tzw. autobusu budżetowego pod roboczą 

nazwą Urbino 12 LE Lite. ▐

Jan Getter
Fot. Solaris

pierwsze trolejbusy, poprzez wprowadzone 

5 lat później systemy hybrydowe i w końcu 

zaoferowane w  2011 r. autobusy bateryjne, 

Solaris ulokował na rynkach europejskich 

2400 pojazdów kołowych z  napędem elek-

trycznym. Wśród nich 127 elektrobusów, 

350 hybryd i 1166 trolejbusów, przy całko-

witym wolumenie autobusów wyproduko-

wanych przez 21 lat istnienia marki wyno-

szącym 16 tys. szt.

W  Polsce Solaris był pionierem elektry-

fi kacji taboru kołowego, a  w  Europie jest 

w  ścisłej czołówce, co potwierdził przystę-

pując w  ub. r. do Europejskiej Deklaracji 

na Rzecz Wdrożenia Czystych Autobusów. 

Dokument pod egidą Komisji Europejskiej 

podpisali wiodący producenci pojazdów 

oraz operatorzy transportu i  przedstawi-

ciele miast. W ramach klastra Polski Auto-

bus Elektryczny – łańcuch dostaw na rzecz 

elektromobilności, zrzeszającego Solarisa 

i 7 jego kooperantów oraz krakowską Aka-

demię Górniczo-Hutniczą, Politechniki Po-

znańską i Warszawską fi rma złożyła w Naro-

dowym Centrum Badań i Rozwoju wniosek 

o  utworzenie programu sektorowego dla 

autobusów elektrycznych oraz przystąpiła 

do ogłoszonego przez tę instytucję progra-

mu Bezemisyjny Transport Publiczny, który 

stwarza szansę uzyskania z  polskich gmin 

zamówień na kilkuletni cykl produkcyjny. 

Na ten rok z większych dostaw krajowych 

potwierdzone jest po 10 szt. elektryków do 

Rzeszowa, Stalowej Woli i Warszawy, 25 hy-

bryd dla Płocka, 16 dla Szczecina i 10 dla Pa-

bianic oraz 30 trolejbusów do Gdyni. Łącznie 

111 kołowych pojazdów elektrycznych na 

rynek polski, a w eksporcie 153. Tu do wio-

dących zaliczają się: 54 hybrydy w kontynu-

acji oraz 7 elektrobusów dla Brukseli w  ra-

mach nowej umowy z Belgią, 15 elektryków 

do Mediolanu i 11 do Cluj-Napoka, a także 

41 trolejbusów dla Wilna. Tak więc szacunki 

zarządu Solarisa, że przy zakładanym na ten 

rok poziomie produkcji blisko 1500 szt. róż-

ne warianty elektryczne osiągną udział rzędu 

10÷15%, wydają się realne. 

Rodzynek w warszawskim taborze – zakupiony w 2017 r.
przez MZA Interurbino przystosowany do nauki jazdy. 
Dwa pozostałe, sprzedane w Polsce w ub. r. wożą pracowników 
firmy Eko-Okna z Kornic k. Kędzierzyna-Koźla. 

Trollino 18 to ubiegłoroczna podwójna premiera trolejbusu 
przegubowego i IV generacji w tym segmencie pojazdów Solarisa. 
W tym roku zasili tabor PKT w Gdyni, użytkownika wcześniejszych 
modeli trolejbusów tej marki. 
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 Felga polerowana / matowa Felga Dura-Bright® 
Polerowanie Tak, regularne Nie wymaga
Czyszczenie Specjalne środki Środki o pH 2-12
Odporność 
na chemikalia Brak       Tak, wzmocniona powierzchnia przed

     działaniem soli drogowej i chemikaliów

Felgi Dura-Bright® nie wymagają polerowania! Felgi zachowują połysk po myciu wodą z dodatkiem łagodnego 

detergentu. Oto jak w 4 krokach przywrócić kołom blask w zaledwie kilka minut:

1. Opłucz koło wodą.

2. Dodaj do wody łagodnego detergentu (pH 2-12) – np. szamponu DuraBright Wheel Wash.

3. Umyj felgi miękką szczotką (np. Alcoa ALbrush).

4. Dokładnie spłucz felgi czystą wodą i wytrzyj do sucha miękką ściereczką.

Dura-Bright® nie jest powłoką, lecz specjalną techniką obróbki powierzchniowej aluminium, dzięki której 

zewnętrzne wykończenie staje się integralną częścią felgi. Powierzchnia felgi nie jest podatna na odpryskiwanie, 

pękanie, łuszczenie i korozję, jak ma to miejsce w przypadku powłok standardowych. Powłoka na zwykłych 

felgach aluminiowych to zazwyczaj warstwa spiekanego proszku, którą pokrywa się powierzchnię felg. W miejscu 

zadrapania takiej powłoki do metalu przenika woda i sól, co prowadzi do korozji i w efekcie do zniszczenia felgi. 

Opatentowane wykończenie felg Alcoa Dura-Bright® wnika głęboko w aluminium, tworząc warstwę ochronną 

będącą integralną częścią felgi. Wykończenie jest odporne na spękania, łuszczenie i korozję nitkowatą widoczną 

często na felgach ze standardowymi powłokami. 

Dzięki kuciu ziarnista struktura aluminium dostosowuje się do kształtu felgi nawet w tak newralgicznych 

obszarach, jak miejsce styku tarczy felgi z kołnierzem. Wiążą się z tym pewne korzyści dla użytkowników felg 

Alcoa Wheels. 

Obniżenie wagi pojazdu po przejściu z felg stalowych na aluminiowe felgi Alcoa Wheels to z pewnością korzyść 

warta wzięcia pod uwagę. Felga Alcoa Wheels z kutego aluminium jest o 12–19 kg lżejsza od felgi stalowej w tym 

samym rozmiarze. Montaż aluminiowych felg Alcoa w ciągniku siodłowym obniży wagę pojazdu o 93÷100 kg 

w zależności od rozmiaru felg. Dla przyczep z felgami Alcoa 22,5”×11,75” z off setem 120 mm będzie to nawet 

112 kg z zyskiem dla kosztów prowadzenia działalności i dla szybszego zwrotu z inwestycji.

Większość felg Alcoa Wheels posiada powłokę Dura-Bright®. Felgi Alcoa Wheels oraz wszelkie akcesoria 

czyszczące są dostępne w ofercie fi rmy Krysgum, dystrybutora produktów Alcoa Wheels:

tel. + 48 512 72 56 86

e-mail: k.piotrowska@krysgum.com.pl

www.felgikrysgum.pl

Więcej informacji o felgach Alcoa na stronie www.alcoawheels.com.

Dura-Bright® i żadne inne! 
Czy chcesz, aby Twoje pojazdy olśniewały blaskiem? 

Masz już dość wydawania pieniędzy na felgi, które szybko 

tracą swój blask? 

Arconic producent felg Alcoa Wheels ma na to rozwiązanie!

Felgi Dura-Bright® EVO to najbardziej lśniące i najłatwiejsze 

w utrzymaniu felgi dostępne na rynku.

Czym różnią się zatem od tradycyjnych polerowanych lub matowych felg?



Wprawdzie smog wystę-

puje w  Polsce głównie 

w  sezonie grzewczym, 

ale lenistwo umysłowe i  „sku-

teczny” marketing polityczny 

skłaniały do niedawna do zrzu-

cania odpowiedzialności za jego 

powstawanie głównie na samo-

chody. Teraz jest jednak trudniej. 

Coraz ostrzejsze normy emisji 

spalin obowiązują coraz to nowe 

grupy pojazdów. Bywa, że to, co 

wydostaje się z  rury wydecho-

wej jest „czystsze” niż powietrze 

wokół! 

Oczywiste jest, że starania o ja-

kość powietrza skupiają się na 

transporcie miejskim. Chociaż 

niewiadomych jest wiele, coraz 

częściej silnik Diesla musi ustą-

pić innym źródłom napędu. Od 

lat 90. XX wieku wiele przedsię-

biorstw zajmujących się komuni-

kacją miejską zebrało doświad-

czenie praktyczne z  eksploatacji 

hybryd: równoległych i  szerego-

wych. Te drugie to tak naprawdę 

pojazdy elektryczne zasilane spa-

linowym generatorem. Jeszcze 

dłuższy staż ma napęd gazowy. 

Stosunkowo świeży jest „czysto” 

elektryczny, ale tylko, gdy mowa 

o  obecnej odsłonie z  nowocze-

snymi typami akumulatorów, 

przykładowo litowo-jonowymi 

i  różnymi metodami uzupełnia-

nia energii. Jest bowiem znany 

od XIX wieku i stwarza wciąż te 

same problemy. Nadal nie tyle 

rozwiązuje się je, co omija. Służą 

temu bardziej pojemne baterie 

oraz szybkie systemy ładowania 

za pomocą wtyczki, pantografu 

lub bezprzewodowo. Można użyć 

również „pokładowej elektrow-

ni” pod postacią np. wodorowego 

ogniwa paliwowego. 

Wbrew pozorom Europa nie 

przoduje w  praktycznym stoso-

waniu autobusów z  alternatyw-

nym napędem. Elektryfi kacja 

najsilniej rozwija się w Chinach, 

a  hybrydy i  pojazdy gazowe są 

rozpowszechnione w  Ameryce 

Północnej. 

Rozpoznanie

Ocena wyników przydatno-

ści alternatywnych źródeł na-

pędu zależy w  dużej mierze od 

warunków eksploatacji, a  te są 

specyfi czne zarówno w  skali 

państw i  panującej tam kultury 

technicznej, jak i  w  skali poje-

dynczych miast. Nic dziwnego, 

że Berlin, Londyn czy Warszawa 

samodzielnie badają różne typy 

autobusów. Z  zewnątrz można 

zaczerpnąć jedynie wiedzę ogól-

ną, która nie przekłada się wprost 

na praktykę w  innym miejscu 

i czasie. 

Niemniej dzięki wnioskom 

wyciągniętym gdzie indziej, moż-

na czasem uniknąć wyważania 

otwartych drzwi. W  2009 r. na 

Carnegie Mellon University po-

wołano do życia multidyscypli-

narny zespół badawczy Traffi  c21. 

Jego celem jest „identyfi kowanie, 

defi niowanie i  wdrażanie udo-

skonaleń technologii ‘inteligent-

nego systemu transportowego’ 

w  ramach systemu transporto-

wego aglomeracji pittsburskiej”. 

Traktuje on Pittsburgh i  okolice 

jako swoiste laboratorium, które 

może służyć za wzór innym mia-

stom na całym świecie. 

Pod uwagę brane są różnorod-

ne rozwiązania, obejmujące nie 

tylko alternatywne układy napę-

dowe, ale również pojazdy auto-

nomiczne i  proaktywne systemy 

zarządzania ruchem drogowym. 

Skupmy się jednak na autobu-

sach. 

Traffi  c21 podjął się porówna-

nia najpopularniejszych napę-

dów alternatywnych pod kątem 

ich cech praktycznych, całkowi-

tego kosztu użytkowania oraz 

kosztów ponoszonych przez 

Więcej słońca
Autobusy o znikomej lub „zerowej” emisji jeżdżą ulicami miast 
od dawna. Interesują się nimi coraz to nowi nabywcy, 
co wynika z polityki proekologicznej prowadzonej na szczeblu 
państwowym i samorządowym. Do rozważenia pozostaje jedynie, 
jakie alternatywne źródło napędu wybrać. 

Elektryczna Proterra XR2 ma zasięg do 380 km. 
Dzięki nadwoziu wykonanemu z kompozytu 
wzmacnianego włóknem węglowym ma 
masę własną 13,3 t. Producent daje 12-letnią 
gwarancję na akumulatory. 

Używany w San Francisco 32-stopowy (9,9 m) 
Orion VII HEV należy do starszej generacji hybryd. 
Gama wersji Oriona VII produkowanych w Kanadzie 
w latach 2001–07 zawierała również autobusy 
z silnikiem na olej napędowy i CNG. 
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społeczeństwo, czyli szkód dla 

zdrowia i  środowiska naturalne-

go powodowanych przez emisję 

spalin (gazów cieplarnianych). 

Informacje do porównania ze-

spół zaczerpnął z licznych publi-

kacji podsumowujących wyniki 

eksploatacji autobusów z alterna-

tywnymi układami napędowymi, 

posługujących się przykładem 

konkretnych, amerykańskich 

miast, w tym Pittsburgha. 

Własności praktyczne auto-

busów porównano, odnosząc 

je do długości pojazdu, będącej 

uproszczoną miarą jego po-

jemności pasażerskiej oraz dy-

stansu, jaki może pokonać bez 

uzupełniania zasobów energii, 

a  zatem tankowania lub doła-

dowywania. Koszt eksploatacji 

uwzględniał cenę zakupu, także 

w wariancie, gdy jest dotowany 

ze źródeł zewnętrznych, koszty 

energii dostarczanej pod po-

stacią paliwa lub inaczej oraz 

koszty obsługi i  napraw. Jako 

miarę konsumpcji energii ob-

rano ekwiwalent zużycia paliwa 

wyrażonego w milach na galon 

(odpowiednik europejskich li-

trów na 100 km; 10 mpg = 23,52 

l/100 km, przy czym zależność 

jest odwrotna: im więcej mil 

na galonie, tym niższe zuży-

cie paliwa). Tzw. „diesel gallon 

equivalent” (DGE) wyliczono 

przyjmując, że 37,7 kWh to 

1 DGE. Podstawą stworzenia 

przelicznika była brytyjska jed-

nostka ciepła (Btu), gdzie 1 kW 

to 3412 Btu/h, a  1 galon oleju 

napędowego to 128 488 Btu. 

Koszt energii wyrażono 

w  ekwiwalencie ceny 1 galona 

oleju napędowego w  dolarach 

amerykańskich (USD). 

Powyższe przeliczniki umoż-

liwiły bezpośrednie porównanie 

autobusów z różnymi typami na-

pędu i idącymi za tym sposobami 

dostarczania energii. 

Autobus na kryzys

Nim przejdziemy do wyników, 

warto zorientować się w  obec-

nym kształcie taboru autobuso-

wego w  USA oraz tendencjach, 

jakie go kształtują. Otóż w 2015 r. 

po tamtejszych drogach jeździło 

ponad 71 tys. autobusów miej-

skich, z czego: 36,1 tys. (51%) na-

pędzanych olejem napędowym, 

16,4 tys. (23%) gazem ziemnym 

(CNG i  LNG), 12,3 tys. (17,3%) 

elektrycznych i  hybryd (prak-

tyczni Amerykanie wrzucili je do 

jednego worka), 5,4 tys. (7,6%) 

na biodiesel (w  tym mieszan-

ki z  olejem napędowym) oraz 

niewielka liczba (1,1%) benzy-

nowych. Od 2010 r. liczba diesli 

zmniejszyła się o  blisko 7,5 tys., 

a mniej więcej o tyle samo (z ma-

łym naddatkiem) wzrosła liczba 

elektrycznych i  hybryd. Jedno-

cześnie o  4 tys. wzrosła liczba 

autobusów gazowych. Ogólnie 

liczba autobusów w  eksploatacji 

zwiększyła się o ponad 4,8 tys. 

Trudno stwierdzić, w  jakim 

stopniu nowocześniejszy i  bar-

dziej ekologiczny tabor przyciąga 

pasażerów. Na pewno od początku 

lat 70. liczba podróżnych korzy-

stających z  autobusów nieznacz-

nie zwiększa się. Wyraźniej wzro-

sła liczba użytkowników kolei. 

Na pewno rośnie zainteresowanie 

transportem publicznym jako ta-

kim: od 2004 (100%) zwiększyło 

się do 2013 r. o  około 17%. Za-

razem rosnące od 2004 w  tempie 

około 1% rocznie wykorzystanie 

prywatnych samochodów (mil 

na pojazd) załamało się w  2007 

i  wróciło do poprzedniego po-

ziomu, utrzymując się na nim do 

2013 włącznie. Przy czym popu-

lacja Stanów Zjednoczonych cały 

czas rosła – w omawianym okresie 

2004–13 zwiększyła się o 6%. 

Wygląda na to, że głównym 

czynnikiem zniechęcający do 

jazdy własnym samochodem był 

kryzys. Z  pewnością nie każdy, 

kto odstawił samochód przesiadł 

się do autobusu lub na kolei. 

Niektórzy mogli zrezygnować 

z  jazdy w  ogóle, ponieważ stra-

cili zatrudnienie i  nie mieli już 

dokąd jeździć, inni zapewne byli 

skłonni ograniczyć wyjazdy, aby 

zaoszczędzić na paliwie. 

Zainteresowanie transportem 

publicznym jest stymulowane 

przez rząd federalny, władze sta-

nowe oraz lokalne. Federalne do-

tacje do zakupu autobusów, za-

równo z  napędem tradycyjnym, 

jak i alternatywnym dochodzą do 

80% ich ceny, a wypadku niektó-

rych programów celowych nawet 

więcej. Jak podaje waszyngtoński 

Environmental and Energy Study 

Institute (Instytut Studiów nad 

Środowiskiem i Energią – EESI) 

40-stopowy, czyli 12-metrowy 

autobus hybrydowy kosztuje 

około 500 000 USD, gdy taki sam 

z  silnikiem diesla 300  000 USD. 

Różnica wynosi zatem 200  000 

USD, ale po uwzględnieniu do-

tacji rządowych, hojniejszych dla 

pojazdów z  alternatywnym na-

Trolejbusy jeżdżą w Seattle od 1937 r. Kilka lat temu zaproponowano ich wycofanie, 
ale wywołało to sprzeciw opinii publicznej. Skutkiem tego kończące planowany okres 
eksploatacji przegubowe duobusy (krzyżówka autobusu i trolejbusu) Breda 350 zostały 
przerobione na trolejbusy i współistnieją z hybrydowymi autobusami New Flyer 
DE60LF (na pierwszym planie) z pierwszej dekady XXI wieku i nowszymi pojazdami. 
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Zasięg autobusów 12- i 18-metrowych z różnymi typami napędu. 
Zasięg został określony na podstawie wyliczenia 

uwzględniającego zasoby energii zgromadzonej na pokładzie 
i jej zużycie przez pojazd.
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Całkowity koszt użytkowania autobusu 12- i 18-metrowego 
w zależności od typu napędu, z uwzględnieniem kosztów zmian 

klimatycznych i zatrucia atmosfery. 
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zatrucie powietrza (model AP2) 
zmiany klimatyczne (GWP w okresie 100 lat) 
obsługa i naprawy 
koszt paliwa 
koszty infrastuktury 
koszt pojazdu

Do każdego rodzaju napędu 
przypisane są dwa słupki: 
lewy pokazuje koszt 
z dopłatami, prawy bez dopłat.

Opracowanie zespołu Traffi  c21 

porównuje autobusy z  silnikiem 

wysokoprężnym i  najczęściej 

stosowanymi w praktyce alterna-

tywnymi układami napędowymi, 

nie wdając się jednak w szczegóły 

konstrukcyjne. Klasyfi kuje je na-

stępująco: autobusy elektryczne 

z  szybkim ładowaniem (na tra-

sie), autobusy elektryczne z  po-

wolnym ładowaniem (nocą w za-

jezdni), hybrydy, diesle, biodiesle 

B20, biodiesle B100, CNG i LNG. 

W  wypadku diesli chodzi za-

pewne o  pojazdy najnowszych 

generacji, o niskiej emisji spalin, 

co można wywnioskować, obser-

wując wyniki porównania i zesta-

wiając je z hybrydami i autobusa-

mi na B20. 

Przyjęta klasyfi kacja jest na-

der praktyczna, gdyż autobusy 

używające pokrewnych lub zgo-

ła tych samych źródeł energii 

(elektryczne o  odmiennych me-

todach ładowania, para biodie-

sli czy CNG i  LNG) różnią się 

nie tylko całkowitym kosztem 

użytkowania, ale wywołują spe-

cyfi czne skutki dla środowiska 

naturalnego i  zdrowia ludzi. 

W ocenie skutków wykorzystano 

współczynniki bazujące na trzech 

modelach. Pierwszym jest AP2, 

czyli model kosztu szkód zdro-

wotnych wynikających z  emisji 

zdefi niowanych zanieczyszczeń 

powietrza (Criteria Air Pollutant 

– CAP) w  jednostkach CAP na 

hrabstwo. Wspomniane zdefi nio-

wane zanieczyszczenia to: tlenki 

azotu (NOx), tlenek węgla (CO), 

lotne związki organiczne (LZO, 

ang. VOCs), cząstki stałe (PM) 

oraz dwutlenek siarki (SO2). Ko-

lejną miarą jest potencjał tworze-

nia efektu cieplarnianego (Glo-

bal Warming Potential – GWP) 

w  okresie 20 i  100 lat. Ostatnia 

wreszcie to szacunkowy wpływ 

zatrucia powietrza na społeczeń-

stwo z użyciem regresji (Estima-

ting Air Pollution Social Impact 

Using Regression – EASIUR), 

który uwzględnia niepożądane 

działanie tlenku węgla, cząstek 

stałych i dwutlenku siarki, wywo-

ływane przez nie zachorowania 

oraz zwiększenie śmiertelności. 

Tło porównania ukazuje, jak 

dalece skomplikowanych zabie-

gów wymagało uzyskanie wyni-

ku, który można uznać za obiek-

tywny, choć nader ogólnikowy. 

Kto by się spodziewał?

Pod uwagę zostały wzięte auto-

busy 40-stopowe (12 m) i 60-sto-

powe (przegubowe 18,3 m). Za-

sięg autobusów z różnymi typami 

układu napędowego był łatwy do 

przewidzenia. Elektryczne z szyb-

kim ładowaniem nie przekraczały 

70 km (dla wygody posługuję się 

przykładem autobusów 40-stopo-

wych, dokładne dane umieszczo-

ne są na wykresie), modele z po-

wolnym ładowaniem osiągały do 

200 km zasięgu. Autobusy CNG 

osiągnęły zasięg 960 km, LNG 

– 1020 km, modele z  dieslem 

zasilanym olejem napędowym 

oraz biopaliwami B20 i  B100 

– 1100 km, a hybrydy – najlepsze 

pod względem zasięgu – 1150 

km. Niewielką różnicę między 

autobusami CNG i  LNG można 

wyjaśnić całkowitą objętością 

stosowanych w USA zbiorników, 

choć w  innych źródłach zasięg 

autobusów na CNG jest szacowa-

ny zwykle na 560÷640 km. 

Pod względem całkowitego 

kosztu eksploatacji, wyrażonego 

w  tysiącach dolarów na autobus 

na rok najlepsze okazują się au-

tobusy elektryczne z  szybkim 

ładowaniem, za nimi te z powol-

nym, a potem hybrydy, ale… Tyl-

ko wtedy, gdy 80% ceny zakupu 

pojazdu pokrywa dotacja! Jeśli 

przedsiębiorstwo nabywa pojazd 

za własne środki, trzy wymienio-

ne grupy są najdroższe w  zesta-

wieniu, a  porównywalny koszt 

użytkownik ponosi w  wypadku 

autobusów na LNG. Najtańszy 

okazuje się autobus z  silnikiem 

diesla lub przystosowanym do 

B20, następnie autobus na B100 

i  na CNG. Dotacje modyfi kują 

relację kosztu różnych rodzajów 

napędu na korzyść autobusów 

elektrycznych i  hybryd, wyso-

pędem, zmniejsza się do 20  000 

USD. Publiczne przedsiębiorstwa 

zapewniające miejskie przewo-

zy mogą dość łatwo wysupłać 

tę kwotę i  dopłacić za bardziej 

ekologiczny pojazd. Autobu-

sy z  ekologicznym napędem są 

przeważnie wyraźnie oznako-

wane, pozytywnie wpływając 

na wizerunek przedsiębiorstwa. 

Zachęcają co bardziej świado-

mych obywateli do przesiadki na 

autobus lub przynajmniej więk-

szej akceptacji dla polityki lokal-

nych władz. Są sygnałem „troski 

o zdrowie” lokalnej społeczności. 

Modele wpływu

Dyskusja o  napędach alter-

natywnych rozkwita, gdyż wiele 

fl ot przygotowuje się do wymia-

ny autobusów na nowe. Typo-

wy w  USA okres eksploatacji 

autobusu miejskiego to 12 lat. 

W mniejszych ośrodkach 
używane są autobusy na 
podwoziach dużych samochodów 
dostawczych, takie jak ten na 
bazie Forda E-450. W tej klasie 
pojazdów można jeszcze czasem 
spotkać silnik benzynowy. 

„Music City Circuit” to dwie darmowe linie 
autobusowe (niebieska i zielona) kursujące po 
śródmieściu Nashville. Obsługiwane są przez 
35-stopowe (10,6 m) autobusy Proterra, które 
pojawiły się w mieście wraz z infrastrukturą 
do ładowania w 2014 r. Zakup został sfinanso-
wany przez federalny grant „Clean Fuels”.
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koprężne i  CNG mieszczą się 

z  grubsza pośrodku, a  LNG jest 

najdroższe w  każdych warun-

kach. Istotny odsetek całkowitego 

kosztu w  przypadku autobusów 

elektrycznych i gazowych stano-

wią koszty infrastruktury. Zara-

zem, koszt energii (paliwa) jest 

najniższy dla elektrycznych, niski 

dla CNG, nieco wyższy dla hy-

bryd, następne są diesle – w tym 

na biopaliwo B20, a  najdroższe 

jest B100 i LNG. 

Najbardziej kosztowne szkody 

dla klimatu (GWP w okresie 100 

lat) przynoszą diesle (z  wyjąt-

kiem B100), hybrydy i  pojazdy 

na LNG. Najmniej – elektrycz-

ne i  wspomniane autobusy na 

B100. Jednocześnie elektryczne 

przynoszą największe szkody 

zdrowotne wynikające z zatrucia 

powietrza! Przynajmniej wg mo-

delu AP2. Porównywalny wynik 

osiągają autobusy na LNG, najle-

piej wypadają hybrydy i autobu-

sy na B100. 

Wg modelu EASIUR i  GWP 

w  okresie 20 lat najmniej szkód 

wywołuje pojazd na B100, na-

stępnie hybryda, B20, elektrycz-

ny z szybkim ładowaniem i diesel 

na olej napędowy. Elektryczny 

z  powolnym ładowaniem, CNG 

i LNG zamykają stawkę. 

Rezultaty autobusów prze-

gubowych są analogiczne, przy 

czym ich zasięg jest niższy, 

a koszty wyższe. 

Zawsze gotowe?

National Renewable Energy 

Laboratory (Narodowe Labo-

ratorium Energii Odnawialnej 

– NREL) przyjrzało się zużyciu 

paliwa wyrażonemu w  ekwiwa-

lencie zużycia paliwa w  milach 

na galon (DGE) w  przedsię-

biorstwach używających auto-

busów z  różnymi typami napę-

du w  West Covina w  Kalifornii 

i  Seattle w  stanie Waszyngton. 

W  Kaliforni wzięto pod uwagę 

okres 2 lat, w Seattle – 8 miesię-

cy. Okazało się, że w  Kalifornii 

35-stopowy (10,6 m) autobus 

elektryczny osiąga „spalanie” od 

16 do 19 mil na DGE (12,4÷14,8 

l/100 km), a 42-stopowy (12,8 m) 

CNG około 5 mil na DGE (44,3 

l/100 km). Wydajność autobusu 

elektrycznego jest wyraźnie wyż-

sza przy „niskich” kalifornijskich 

temperaturach rzędu 18OC, a spa-

da przy temperaturach wysokich, 

rzędu 35°C. NREL zwraca uwagę 

także na wyższy koszt pokonania 

1 mili przez autobus elektryczny 

w porównaniu z CNG, co wynika 

z ceny energii w Kalifornii. 

W  Seattle porównano średnie 

zużycie paliwa (energii) fl ot: elek-

trycznej, hybrydowej i  zasilanej 

olejem napędowym. I  tak: elek-

tryczne osiągały 16,7 mil na DGE 

(14,15 l/100 km), hybrydy 6,4 mil 

na DGE (37 l/100 km), tradycyjne 

diesle 5,4 mil na DGE (43,8 l/100 

km). Tym razem zauważalny był 

spadek wydajności autobusów 

elektrycznych przy niskich tem-

peraturach, rzędu 15°C i mniej. 

Okazało się również, że auto-

busy elektryczne mają zakładaną 

lub lepszą dyspozycyjność (oko-

ło 85%), choć ustępują pod tym 

względem autobusom na CNG 

(w  Kalifornii) oraz dieslowskim 

i  hybrydom (w  Seattle). W  Ka-

lifornii, w  miarę wydłużania się 

okresu eksploatacji zaobserwo-

wano wyraźny spadek liczby 

awarii związanych z  układem 

przechowywania energii w auto-

busach elektrycznych. W  Seattle 

za zauważaną część awarii odpo-

wiadał elektryczny układ napę-

dowy, choć nieregularnie. 

Polska specyfika

Wnioski wcale nie nasuwają 

się same. Może poza rozczaro-

wującym wynikiem stosowania 

LNG, które jest drogie i  obciąża 

środowisko naturalne bardziej 

nawet niż „staromodny” die-

sel (przynajmniej wg kryteriów 

przyjętych przez Traffi  c21). 

Prawdopodobnie chodzi o  ener-

gochłonne metody otrzymywa-

nia LNG i jego przechowywania.

Wyniki obserwacji stosowania 

alternatywnych układów napędo-

wych na rynku amerykańskim po-

twierdzają sens inwestowania w au-

tobusy elektryczne, które wykazują 

się niskim zużyciem stosunkowo 

taniej energii. Inne typy alternatyw-

nych układów napędowych konsu-

mują z grubsza tyle energii co silnik 

diesla na olej napędowy. Spośród 

nich ceną wyłamują się z przecięt-

nej wyraźnie dwa typy: zasilany 

tanim CNG i drogim B100. 

Uwagi o  gotowości taboru do 

pracy także nie wskazują fawory-

ta. Jeśli już, to na potrzebę dalszej 

obserwacji. Symptomatyczny jest 

spadek awarii związanych z  sys-

temem przechowywania energii 

w miarę wydłużania się czasu eks-

ploatacji autobusów elektrycznych 

stwierdzony w  Kalifornii. Nowe 

rozwiązania muszą zostać „oswojo-

ne” przez kierowców i mechaników 

przedsiębiorstw transportowych. 

Interesujące byłoby dokona-

nie podobnej analizy w  warun-

kach polskich. Przykładowo 

warszawskie Miejskie Zakłady 

Autobusowe mają do czynienia 

z  autobusami dieslowskimi, hy-

brydami, elektrycznymi i  LNG. 

Gdyby pokusiły się o  publikację 

ich porównania, interesujący 

byłby nie tylko wynik. Równie 

ciekawe byłyby kryteria brane 

pod uwagę, zwłaszcza w  odnie-

sieniu do amerykańskich metod, 

w tym modeli wieloaspektowego 

wpływu pojazdów na środowisko 

i zdrowie ludzi. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, Proterra 

Autobusy miejskie w USA 
wg źródła napędu w latach 2010–15
  2010 2015
ON 43 585 36 102
CNG/LNG 12 320 16 416
Elektryczne/hybrydy 4637 12 294
Biodiesel 5100 5401
Benzyna 464 781
Suma 66 238 71 136

Źródło: Alternative Fuels Data Center

Do najciekawszych zakątków Baltimore można dojechać darmowymi autobusami przewoźnika 
„Charm City Circulator”. Od 2007 r. są wśród nich hybrydy DesignLine Olymbus. Układ 
napędowy składa się z turbiny Capstone C30 w roli generatora prądu i dwóch silników 
elektrycznych Bosch. Turbina może być zasilana dowolnym niemal paliwem, a praca 
pod stałym obciążeniem korzystnie wpływa na niskie spalanie. Ponadto jest znacznie lżejsza 
od diesla. Po bankructwie nowozelandzko-amerykańska firma DesignLine odrodziła się 
w 2014 r. jako Environmental Performance Vehicles. 

Nieskomplikowane autobusy Blue 
Bird RE (Rear Engine) podczas 
tankowania CNG. Pojazdy 
na paliwa alternatywne są chętnie 
wykorzystywane do obsługi 
atrakcji turystycznych. 

www.truck-van.pl TECHNOLOGIETECHNOLOGIENapędy alternatywneNapędy alternatywne
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cechy i grupy ryzyka. Pod względem stanu 

skupienia wyróżniamy gazy sprężone (np. 

CNG), skroplone (np. LPG), schłodzone 

skroplone (np. LNG), rozpuszczone oraz 

adsorbowane. Pod względem właściwości 

niebezpiecznych gazy zaliczamy do jednej 

z  grup o  oznaczeniach literowych. Podsta-

wowe grupy to gazy palne (F), niepalne, nie-

trujące (A, O) i trujące (T). Oddzielne regu-

lacje dotyczą transportu aerozoli. Wszystkie 

defi nicje i  szczegółowe opisy znajdują się 

w umowie ADR.

Każda fi rma zajmująca się przewozem 

towarów niebezpiecznych ma obowiązek 

współpracować z  certyfi kowanym doradcą 

ADR. Wystawia on zaświadczenia i  doku-

menty przewozowe oraz dokonuje klasyfi -

kacji towarów. Pomaga też w skompletowa-

niu odpowiedniego wyposażenia pojazdów 

oraz ich właściwego oznakowania.

Kierowcy przewożący gazy muszą posia-

dać odpowiednie zaświadczenia. W  zależ-

ności od rodzaju transportu muszą ukoń-

czyć odpowiedni kurs ADR zakończony 

egzaminem, podstawowy przy przewozie 

w  butlach (sztuki przesyłki) lub specja-

listyczny obejmujący przewozy towarów 

niebezpiecznych w  cysternach. Oprócz za-

świadczenia, podczas transportu kierowca 

musi posiadać dokument przewozowy oraz 

odpowiednie instrukcje pisemne. Oddziel-

ne szkolenia są potrzebne, jeśli kierowca ma 

się zajmować załadunkiem i  rozładunkiem 

gazu, bowiem wiąże się z nimi odpowiednia 

procedura.

Pojazd przewożący gaz musi być ozna-

kowany specjalnymi tablicami barwy po-

marańczowej. Jeśli przewozi sztuki prze-

syłki, czyli np. gaz w butlach, lub aerozole 

w opakowaniach, na tablicach nie umiesz-

cza się oznaczeń literowych. Jeśli gaz trans-

Niewidoczny ładunek
Transportem gazów wymaga od przedsiębiorcy odpowiedniego sprzętu, przeszkolenia 
kierowców, ale też wzięcia pod uwagę specyfiki tej gałęzi transportu. Pogodzenie tego np. 
z inną działalnością transportową wcale nie jest łatwe, nawet w przypadku, gdy pozornie 
dysponujemy choćby częścią potrzebnego sprzętu.

Posiadając doświadczenie np. w trans-

porcie międzynarodowym, wejście na 

rynek przewozu gazów może okazać 

się dla fi rmy nie lada wyzwaniem. Często 

przewóz gazów odbywa się na określonym 

terenie i ma charakter podobny do dystry-

bucji. Pojazdy zazwyczaj osiągają przebiegi 

rzędu 60÷90 tys. km rocznie, ale charakter 

ich użytkowania nie jest lekki. 

Podczas załadunku i  rozładunku silnik 

samochodu cały czas pracuje, wprawiając 

w ruch pompę gazu, zatem czas pracy w mo-

togodzinach, jak i zużycie paliwa odbiegają 

od tego, czego można spodziewać się przy 

przewozach innych towarów. Do tego kie-

rowcy muszą być odpowiednio przeszko-

leni, co przy dzisiejszych problemach z  ich 

pozyskaniem i  częstą rotacją pracowników 

może powodować dodatkowe przestoje.

Cysterna, czyli ADR

Transport gazu musi odbywać się na za-

sadach ADR, czyli przepisach określających 

zasady przewozu materiałów niebezpiecz-

nych. W chwili obecnej ADR dotyczy około 

10% ogólnej liczby towarów, z  czego 20% 

stanowią mieszaniny węglowodorów gazo-

wych, w tym popularny gaz LPG.

Gazy należą wg ADR do klasy 2. Dzieli-

my je na szereg sposobów opisujących ich 

Gaz LNG nie jest jeszcze popularny w transporcie drogowym, ale bardzo dobrze nadaje 
się do zasilania silników jednostek pływających. Transport LNG może odbywać się w wy-
miennych kontenerach-cysternach, z których jest bezpośrednio tankowany w porcie.

Kontenery-cysterny przystosowane są do transportu 
morskiego. Mocna rama powoduje, że można je przenosić 
w stanie napełnionym.

Odejmowalna cysterna do przewozu LPG zamon-
towana na podwoziu Scanii. Po rozładunku można ją 
zdjąć z pojazdu, montując na nim inne nadwozie.

www.truck-van.pl
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portowany jest w cysternie, w górnej części 

tablicy umieszcza się numer rozpoznaw-

czy zagrożenia, w  dolnej zaś czterocyfro-

wy numer UN identyfi kujący przewożoną 

substancję. Z boku cysterny powinny znaj-

dować się nalepki ostrzegawcze. Przy prze-

wozie różnych substancji każda cysterna, 

lub jej komora, musi być oznakowana od-

dzielnie.

(Nie)zwykłe pojazdy

Jeśli fi rma nie zamierza rezygnować 

całkowicie z  dotychczasowej działalności 

transportowej, a  przewóz gazu ma być 

dodatkowym zajęciem, warto rozważyć 

zakup pojazdów z  wymienną zabudową. 

Łatwiej w  takim przypadku dostosowy-

wać się do zmieniającej się koniunktu-

ry, czyli ewentualnych rzadszych zleceń. 

To rozwiązanie ma jeszcze jedną zaletę. 

Wymiana taboru nie musi pokrywać się 

z wymianą bardzo kosztownej zabudowy, 

którą można wykorzystywać przez dłuż-

szy czas, niż wynosi okres eksploatacji 

jednego pojazdu.

Wymogi stawiane przed pojazdami ADR 

uzależnione są od rodzaju pojazdu oraz 

jego dopuszczalnej masy całkowitej. Nowe 

przepisy dają czas na dostosowanie parku 

do pojawiających się regulacji. Zatem sta-

re pojazdy, nawet jeśli były homologowane 

pod kątem transportu ADR, mogą ich już 

nie spełniać. Jeśli jednak pojazd posiada 

tzw. Czerwony Pasek wydany przez TDT, 

dalsza eksploatacja jest jak najbardziej 

możliwa.

Samochody ciężarowe służące do prze-

wozu materiałów niebezpiecznych muszą 

spełniać dodatkowe wymagania technicz-

ne uzależnione od dopuszczalnej masy cał-

kowitej oraz dotyczące dodatkowego wy-

posażenia. Przy transporcie gazów pojazd 

musi posiadać m.in. co najmniej dwie ga-

śnice, dwa stojące znaki ostrzegawcze, klin 

dla każdego pojazdu oraz kamizelkę odbla-

skową, latarkę, rękawice i okulary ochron-

ne dla każdego członka załogi. Dla gazów 

trujących lista jest rozszerzona o specjalne 

maski ochronne.

Cysterny do przewozu gazów różnią się 

od pozostałych cystern, wykorzystywanych 

np. do transportu cieczy. W  zależności od 

tego, jakie gazy zamierzamy transporto-

wać, konieczne jest dobranie odpowiednich 

rodzajów cystern spełniających określone 

wymagania. Są one podane w tabelach ADR 

dla każdego materiału niebezpiecznego od-

dzielnie. Ważne, by pojazdy posiadały od-

powiednie certyfi katy potwierdzające moż-

liwość ich użycia do transportu określonych 

towarów. Ich lista jest podana w specyfi kacji 

cysterny.

Przepisy ADR są na tyle szczegółowe, 

że zawierają dokładne wytyczne odnośnie 

samej konstrukcji cystern. Istotne są też 

badania okresowe. Cysterny sprawdzane są 

wówczas pod kątem stanu technicznego, 

szczelności, wytrzymałości ciśnieniowej 

oraz kalibracji przepływomierzy.

Stałe i wymienne

Cysterny stałe to najpopularniejszy ro-

dzaj cystern występujących w  transporcie 

gazu na polskich drogach, w tym gazu LPG. 

Konstrukcja jest na stałe związana z podwo-

ziem. Na nim osadzona jest jednokomoro-

wa cysterna o  kształcie cylindryczno-stoż-

kowym wykonana ze stali niskostopowej 

o  podwyższonej wytrzymałości. Wnętrze 

cysterny podzielone jest za pomocą specjal-

nych przegród i falochronów. W przypadku 

przewozu niektórych gazów, w tym LPG, na 

szczycie cysterny często umieszcza się do-

datkowe osłony przeciwdziałające nadmier-

nemu nagrzewaniu się cysterny podczas 

letnich upałów. Największą popularnością 

w naszym kraju cieszą się naczepy cysterny 

Cysterny do transportu LNG mają specjalną konstrukcję pozwalającą na utrzymywanie niskiej 
temperatury gazu przez pewien czas. Mogą też służyć jako przenośne stacje tankowania po podłączeniu 
do odpowiedniego dystrybutora.

Podczas przewozu materiałów niebezpiecznych konieczne są odpowiednie 
tablice identyfikujące grupę zagrożenia i numer przyporządkowany danemu 
materiałowi, zarówno na pojeździe, jak i na cysternie.
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strzenna o rozmiarach kontenera, zazwyczaj 

dwudziestostopowego. Znormalizowane wy-

miary zewnętrzne umożliwiają ich trans-

port drogą morską, kolejową i  drogową, 

czyniąc przeładunek stosunkowo prostym. 

Rama kontenerowa pozwala na składowa-

nie piętrowe cystern.

Nie tylko cysterny

Do transportu drogowego CNG, ale też 

helu, azotu i wodoru wykorzystuje się po-

jazdy-baterie, na których na stałe zamonto-

wane są baterie zbiorników o  pojemności 

co najmniej 450 l każdy lub pojazdy przy-

stosowane do przewożenia kontenerów 

MEGC (Multi Element Gas Container), 

w których umieszczone są na stałe ciasno 

upakowane i  odpowiednio zabezpieczone 

butle. Różnica polega głównie na tym, że 

w  pojeździe-baterii butle zamontowane 

są na stałe do podwozia, zaś kontenery 

MEGC przystosowane są do rozładunku 

w stanie napełnionym. To drugie rozwiąza-

nie jest o tyle wygodne, że pozwala np. na 

rozładunek całych kontenerów i udanie się 

po kolejną ich transzę, jako że przepompo-

wanie samego gazu potrafi  zająć nawet jed-

ną dobę. Pozwala też na transport drogowy 

i  morski z  bezproblemowym przeładun-

kiem. Butle w  kontenerach MEGC mogą 

być wykonane ze stali lub z  kompozytów, 

co znacząco zmniejsza masę kontenerów. 

W zależności od materiału i  rodzaju kon-

strukcji pojemność całkowita może wy-

nieść ponad 17 m3. Same kontenery mają 

znormalizowane wymiary.

Gazy należą do klasy 2, z czego wynikają 

wymagania dotyczące przewozu w sztukach 

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

w  butlach 11 kg. Jeśli łączna masa towaru 

nie przekracza 333 kg brutto, nie podlega 

przepisom ADR. W związku z  tym pojazd 

nie musi być oznakowany, od kierowcy nie 

wymaga się posiadania zaświadczenia ADR, 

zaś wyposażenie ma obejmować jedynie 

gaśnicę ABC zawierającą co najmniej 2 kg 

środka gaśniczego.

Jeśli masa przewożonego gazu przekracza 

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

z propan-butanem, to transport podlega już 

przepisom ADR. Konieczne jest oznakowa-

nie pojazdu dwoma tablicami barwy poma-

rańczowej, wyposażenie co najmniej w dwie 

gaśnice, a kierowca musi posiadać przynaj-

mniej podstawowe przeszkolenie.

Transport gazu to specyfi czna pozornie 

łatwa działalność, ale w rzeczywistości wy-

magająca zarówno odpowiedniego sprzętu 

zgodnego z umową ADR, przeszkolonej za-

łogi, jak i znajomości zagadnień związanych 

z  przewozem materiałów niebezpiecznych. 

Bez odpowiedniego doświadczenia ciężko 

jest w  niej zaistnieć zwłaszcza, jeśli ma to 

być jedynie działalność dodatkowa. Zanim 

zdecydujemy się na inwestycję w odpowied-

ni sprzęt, warto dokładnie przeanalizować, 

czy podjęty trud będzie miał szansę przy-

nieść spodziewane zyski. ▐

Marcin Lewandowski
Fot. AIDA Cruisers, BC LDS, Cryogas, 

Scania, Vanhool, VDS, 

o pojemnościach od 45 do 50 m3 o ładow-

ności dochodzącej do ok. 23 ton.

Przewóz popularnego gazu LPG jest sto-

sunkowo prosty. Sprawa komplikuje się, gdy 

zamierzamy transportować np. LNG, czyli 

skroplony gaz ziemny. Do jego transportu 

potrzebne są specjalne cysterny kriogenicz-

ne z próżniową izolacją cieplną pozwalające 

na utrzymanie wewnątrz komory bardzo ni-

skiej temperatury (–162°C). Takie cysterny 

przewożą zazwyczaj ok. 18 ton LNG, co po 

regazyfi kacji daje ok. 25 600 m3 paliwa.

Cysterny odejmowalne różnią się od sta-

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

woziem. Montuje się je na specjalnej ramie, 

do której zamontowany jest też osprzęt. 

W  związku z  tym istnieje możliwość wy-

miany nadwozia. To ewidentna zaleta, są 

jednak ograniczenia tego rozwiązania. Cy-

sterny odejmowalne mają zazwyczaj nieco 

mniejsze pojemności, niektóre mogą być 

przenoszone jedynie w stanie opróżnionym, 

a  dodatkowa rama zwiększa masę własną 

pojazdu.

Kontener-cysterna jest szczególnym ro-

dzajem cystern przenośnych. Jak nietrud-

no się domyślić, podstawą jest rama prze-

Przewóz gazu w butlach, np. propan-butan, odbywa się na zasadach ADR, 
gdy łączna masa gazu przekracza 333 kg.

Kontenery MEGC mogą mieć kształt podłużnych butli zamontowanych na stałe 
w przenośnym kontenerze o znormalizowanej długości. Pozwala to na transport 
drogowy za pomocą naczep kontenerowych oraz transport morski.

Cysterny do przewozu gazu mają odmienną konstrukcję w porów-
naniu do cystern służących np. do transportowania paliw płynnych. 
Wynika to z wysokiego ciśnienia panującego w zbiornikach.

3/201820 TruckTruckVanVan&

www.truck-van.plTECHNIKATECHNIKA Transport gazuTransport gazu



Wycieraczki i oświetlenie 
Bosch do ciężarówek

Sprawdzona w milionach egzem plarzy 
jakość wycieraczek i techniki oświetle-
niowej Bosch gwarantuje odpowiednią 
widoczność podczas jazdy nawet 
w najtrud niejszych warunkach.

Dobra widoczność 
to bezpieczeństwo i komfort jazdy

www.motobosch.pl

Inspiruje nas
   BEZPIECZEŃSTWO



P rzyszłości nie da się oszu-

kać. Nadchodzi era paliw 

alternatywnych, czy nam 

się to podoba, czy nie. Działania 

proekologiczne poszczególnych 

rządów mogą przyspieszyć pro-

ces przechodzenia na inne źródła 

zasilania, ale fi nalnie i  bez tego 

czeka nas pogodzenie się z  fak-

tem, że ropy naft owej nie przy-

bywa, a znane zasoby starczą już 

tylko na kilka dziesięcioleci. Za-

nim jednak zaufamy pojazdom 

elektrycznym lub postawimy na 

wodór i  ogniwa paliwowe, mu-

simy szukać niedrogich i  opła-

calnych dla sektora prywatnego 

sposobów ograniczenia emisji 

szkodliwych substancji pocho-

dzących z  transportu. Z  tych 

powodów właściciele niektórych 

fi rm postanowili już dziś prze-

stawić się na bardziej ekologicz-

ne paliwo, a  przy tym relatyw-

nie niedrogie w  zakupie. Mowa 

o  CNG, czyli sprężonym gazie 

ziemnym. Jego zasoby mają star-

czyć na dłuższy czas, nie wlicza-

jąc w to zasobów wydobywanych 

z łupków. Cena jeszcze jakiś czas 

temu była bardzo atrakcyjna, 

więc inwestycja szybko się zwra-

cała. A jak jest dzisiaj?

Nie jest różowo

Popularność gazu ziemnego 

w  transporcie jest w  Europie 

zróżnicowana. Bardzo dużo sta-

cji znajduje się m.in. w  Niem-

czech (868), Szwecji (170), 

Austrii (169), Holandii (162) 

i  w  Czechach (161). Absolut-

nym liderem rynku CNG są 

natomiast Włochy, gdzie gaz ten 

można zatankować na 1049 sta-

cjach zlokalizowanych głównie 

w  północnej uprzemysłowionej 

części półwyspu iberyjskiego. Na 

drugim końcu skali znajduje się 

Wielka Brytania, gdzie stacji jest 

zaledwie sześć, a wśród naszych 

bezpośrednich sąsiadów Litwa 

posiadająca tylko trzy stacje.

My nie jesteśmy w ogonie Eu-

ropy, ale sieć stacji CNG w Pol-

sce i  tak jest bardzo skromna. 

Obecnie działa ich 27, ale ta 

lista wkrótce może się jeszcze 

skrócić, gdyż PGNiG, właściciel 

20 z  nich planuje zamknięcie 

kolejnych dwóch: w  Pawłowi-

cach Śląskich i  Dzierżoniowie. 

To nie pierwsza tego typu decy-

zja o  zmniejszeniu liczby stacji 

CNG podjęta przez naszego 

monopolistę gazowego. Za-

mknięcie paru stacji przed kilku 

laty wywoływało nawet protesty 

wśród lokalnych przedsiębior-

ców pozostawionych na lodzie 

i  szczerze mówiąc trudno im 

się dziwić. Niestety, sytuacja 

jest w tej chwili dość trudna, bo 

klienci nie kupują samochodów 

zasilanych CNG przez brak sta-

Ulotna oszczędność
Liczba stacji pozwalających na zatankowanie pojazdu gazem ziemnym jest w Polsce nader skąpa. 
Decydując się na flotę aut zasilanych CNG, warto rozważyć własny dystrybutor. Albo stację...

do zrealizowania, jednak cieszyć 

się będzie można, gdy pierwsze 

z nich zostaną oddane do użytku.

Kolejnym powodem do zmar-

twień jest cena. Jeszcze kilka lat 

temu koszt zakupu jednego me-

tra sześciennego gazu ziemnego 

wynosił niewiele ponad dwa 

złote. Od tamtej pory wiele się 

zmieniło, a jego cena sukcesyw-

nie rośnie. Dziś na większości 

stacji trzeba zapłacić 3,3 zł/Nm3 

(Nm – metr sześcienny liczony 

w warunkach naturalnych), a są 

takie, które liczą sobie ponad 

4,5 zł/Nm3. Jednak i  w  tym 

Państwowy monopolista powinien rozwijać sieć stacji tankowania CNG, jednak ostatnio częściej słychać komunikaty o zamykaniu 
nierentownych obiektów. Trudno uznać to za zachętę do inwestowania w pojazdy zasilane gazem ziemnym.

Dystrybutor do tankowania CNG jest prosty w obsłudze, 
ale w Polsce do korzystania z niego wciąż konieczne 
jest odpowiednie szkolenie TDT. W Niemczech nie jest 
ono wymagane, co sprzyja popularyzacji gazu ziemnego 
jako paliwa alternatywnego.

cji, zaś koncerny paliwowe nie 

budują dystrybutorów ze wzglę-

du na brak klientów.

Szansą na zmianę sytuacji jest 

podpisana 5 lutego przez pre-

zydenta Andrzeja Dudę usta-

wa o  elektromobilności i  pali-

wach alternatywnych. Zgodnie 

z  zawartymi w  niej założenia-

mi do 2020 roku ma powstać 

70 nowych punktów tankowania 

CNG zlokalizowanych w  dużych 

miastach, przy głównych dro-

gach tranzytowych i na terenach 

o dużej gęstości zaludnienia. Cel 

szczytny i jak najbardziej możliwy 
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przypadku zmiana jest już na 

horyzoncie. Ministerstwo Fi-

nansów przesłało do konsultacji 

międzyresortowych projekt no-

welizacji ustawy o podatku ak-

cyzowym. Przewiduje ona zero-

wą stawkę dla paliwa CNG. Jeśli 

zapisy te nie znikną z projektu, 

już od 1 czerwca tego roku gaz 

CNG będzie wyraźnie tańszy. 

Obecnie podatek akcyzowy za-

warty w  cenie jednego metra 

sześciennego wynosi 34 gr.

Wybić się na niezależność

Perspektywy dla gazu ziem-

nego jako paliwa nie są złe, ale 

na efekty rozporządzeń trzeba 

jeszcze poczekać. Aktualna licz-

ba stacji jest jednak dość skąpa, 

dlatego planując zakup pojazdów 

zasilanych CNG, należy rozważyć 

inwestycję we własny dystrybutor.

Rozwiązania problemu tan-

kowania gazu ziemnego są za-

leżne od tego, jakiego rodzaju 

fl otą pojazdów dysponujemy. 

Ważna jest liczba samochodów, 

ich wielkość i czas, jaki jesteśmy 

w  stanie poświęcić na tanko-

wanie. Najprostsze rozwiązania 

obejmują postawienie na tere-

nie fi rmy kompresora wyposa-

żonego w  prosty dystrybutor. 

W  zależności od modelu, na 

jaki się zdecydujemy, możemy 

za jego pomocą tankować od 

jednego pojazdu osobowego, 

do kilku dostawczych. Jednym 

z  najważniejszych parametrów 

jest oczywiście sprężanie ma-

jące bezpośrednie przełoże-

nie na szybkość napełniania 

zbiorników. Niestety tego typu 

konstrukcje są bardzo powol-

ne, przez co czas tankowania 

wynosi nawet 12 godzin. Z tego 

względu niewielkie kompre-

sory dedykowane są fi rmom, 

których pojazdy nie muszą być 

tankowane w ciągu dnia i nie są 

użytkowane w  systemie dwu-

zmianowym.

Najprostsze kompresory nie 

są zagrożone wybuchem, więc 

można je postawić w dowolnym 

miejscu. Jednak nie obędzie się 

bez pozwoleń. Aby dokonać 

montażu, potrzebny jest projekt 

budowlany. Dodatkowo trzeba 

też przygotować przyłącze ga-

zowe. Mając je gotowe, można 

zamówić montaż kompresora. 

Najprostsze modele jednosta-

nowiskowe o wydajności 1÷1,5 

Nm3/h to wydatek ok. 15 tys. zł. 

Dla większej fl oty koszty będą 

odpowiednio wyższe. Przykła-

Stacje tankowania gazu ziemnego stawiane są na potrzeby zakładów komunikacji miej-
skiej, ale korzystają z nich także kierowcy pojazdów prywatnych i flot zasilanych CNG.

Montaż kompresora do tankowania CNG 
we własnym zakresie nie jest skompli-
kowany, jednak same urządzenia są drogie. 
Przed zakupem należy zlecić przygotowanie 
odpowiedniego złącza gazowego.
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m.in. Fiata Ducato, Iveco Daily 

czy Mercedesa Sprintera. Za-

montowane w  nich zbiorniki 

gazu ograniczają ładowność 

o  ok. 200 kg. Po stronie wad 

znajdziemy też okrojoną ofertę 

nadwoziową i wyższą cenę. Do-

płata do nowego dostawczaka 

zasilanego CNG względem wer-

sji wysokoprężnej o  podobnej 

mocy wynosi ok. 20–30 tys. zł. 

Doliczając do tego kwotę ok. 

15 tys. zł na jeden pojazd, jaką 

musimy wydać na własny punkt 

tankowania, oznacza, że pojazd 

dostawczy w podstawowej wer-

sji drożeje już niemal o połowę. 

Niestety nie można liczyć na 

to, że odzyskamy choć część 

tych środków przy odsprzeda-

ży. Utrata wartości pojazdów 

napędzanych gazem ziemnym 

jest większa i po kilku latach ich 

wartość na rynku wtórnym nie 

odbiega od wartości porówny-

walnych pojazdów z  silnikami 

Diesla. Z  tego powodu bardzo 

dużo samochodów na metan, 

tych osobowych i dostawczych, 

zarejestrowanych w  Polsce po-

chodzi z  importu indywidual-

nego. Za rozsądne pieniądze 

można bowiem nabyć samo-

chód z  rynku włoskiego, nie-

mieckiego czy holenderskiego 

i  cieszyć się tanim paliwem. 

Warunkiem jest jednak po-

siadanie w  pobliżu bazy stacji 

CNG, najlepiej obsługującej lo-

kalny tabor komunikacji miej-

skiej lub komunalnej.

Drogie zalety

Na popularność paliwa LPG 

wpłynęło w  Polsce kilka czyn-

ników. Po pierwsze cena paliwa, 

znacznie tańszego od benzyny 

i  oleju napędowego. Po drugie 

względnie niedrogie instalacje, 

w końcu gęsta sieć stacji tanko-

wania. CNG ma dużo trudniej. 

Jego cena sukcesywnie rośnie, 

w  zachodniej Europie osiąga-

jąc nawet 1,2 euro za m3, czyli 

kosztuje tam tyle co litr ben-

zyny. Nowe samochody przy-

stosowane do zasilania gazem 

ziemnym są wyraźnie droższe 

od tych samych aut zasilanych 

olejem napędowym, w  końcu 

sama sieć stacji w naszym kra-

ju nie pozwala na swobodne 

poruszanie się wyłącznie na 

gazie. Własny punkt ładowania 

może być receptą na brak infra-

struktury w  najbliższej okolicy, 

lecz jest to spora inwestycja, 

która przy różnicy ok. 1,2 zł 

za m3 CNG względem litra ole-

ju napędowego może okazać się 

niedochodowa.

Zaczynając zbierać informacje 

do powyższego artykułu sądzi-

łem, że opłacalność posiadania 

pojazdów zasilanych CNG jest 

większa, a  inwestycja we wła-

sny dystrybutor, a  nawet stację 

ma szansę zwrócić się w  prze-

widywalnym czasie. Wnioski 

po zapoznaniu się z  tematem 

nie są jednak pocieszające i  to 

mimo tego, że rząd w  końcu 

dostrzegł w  tym paliwie szansę 

na poprawę jakości powietrza, 

która jest już bardzo poważnym 

problemem w skali całego kraju. 

Szkoda, bo CNG to paliwo eko-

logiczne, emituje do atmosfery 

znacznie mniej szkodliwych 

substancji i wciąż jest relatywnie 

niedrogie w zakupie. ▐

Marcin Lewandowski
Fot. brcfuelmaker.pl, Górnośląski 

Zakład Obsługi Gazownictwa, 
Fiat, Iveco, PGNiG, Tatsuno

dowo posiadając cztery samo-

chody dostawcze, potrzebujemy 

urządzenia zdolnego do tan-

kowania ich wszystkich naraz. 

Koszt sprężarki o  wydajności 

12÷14 Nm3/h wraz z jej monta-

żem to ok. 50÷60 tys. zł.

Przygotowując przyłącze pod 

kompresor, trzeba zadeklaro-

wać spodziewany pobór gazu 

i liczyć się ze zmianą stawek. Je-

śli gaz wykorzystywany jest do 

tankowania pojazdów, będzie 

droższy. To oczywiście z powo-

du doliczanej akcyzy.

Dobry interes?

Dysponując odpowiednio 

dużą fl otą, np. pojazdów cięża-

rowych lub autobusów operują-

cych w niezbyt dużej odległości 

od bazy, można zastanowić się 

nad własną stacją CNG. Jednak 

zanim zaczniemy liczyć koszty 

jej postawienia, musimy zdać 

sobie sprawę z kilku faktów. Po 

pierwsze, jaka jest fl ota samo-

chodów zasilanych CNG w na-

szej okolicy, czyli na jaki pod-

stawowy wolumen pojazdów 

możemy liczyć oprócz własnego 

taboru. Po drugie, czy jeden 

z  koncernów paliwowych nie 

planuje budowy terminala CNG 

w pobliżu. Jest to o tyle zasadne, 

że Lotos nie ukrywa chęci inwe-

stowania w sprzedaż gazu ziem-

nego na swoich stacjach, co 

z pewnością wpisuje się w plan 

potrojenia obecnego stanu 

punktów tankowania zawarty 

w  ustawie o  elektromobilności. 

Po trzecie, warto poczekać na 

zniesienie akcyzy na CNG, co 

podniesie rentowność posiada-

nia zasilanych nim pojazdów. 

Po czwarte, warto też zwrócić 

Zasilanie CNG wymaga zainstalowania w pojeździe ciężkich 
zbiorników. Zmniejsza to ładowność samochodu, ale przestrzeń 
ładunkowa jest identyczna, jak w odmianach wysokoprężnych.

Włoskie Iveco jest jedną z firm oferujących na polskim rynku 
samochody dostawcze zasilane CNG. Dopłata do porównywalnej 
wersji z silnikiem wysokoprężnym wynosi ok. 30 tys. zł.

uwagę, że otwarcie dystrybutora 

wymaga posiadania przeszkolo-

nej kadry pracowniczej. Polskie 

przepisy wciąż wymagają, by 

tankowaniem zajmował się wy-

łącznie pracownik posiadający 

szkolenie TDT. To także pewne 

utrudnienie, którego nie ma np. 

u naszych zachodnich sąsiadów. 

W  Niemczech kierowca może 

sam zatankować „erdgaz” na 

każdej stacji. 

Jeśli uwzględnimy powyższe 

uwagi i  wciąż nie jesteśmy zra-

żeni, możemy przystąpić do pla-

nowania inwestycji. W Polsce nie 

ma gotowych rozwiązań, co bio-

rąc pod uwagę liczbę stacji, nie 

powinno dziwić. W zależności od 

klasy sprężarek, dystrybutorów 

i  wielkości zbiorników, co ma 

wpływ na szybkość tankowania 

i „przepustowość” stacji, szacun-

kowy koszt może wahać się od 

ok. 200 tys. zł za przyzakładową 

stację obsługującą 20 pojazdów 

dostawczych lub 10 ciężaro-

wych, do kilku milionów złotych 

w przypadku profesjonalnej stacji 

CNG, na której w minutę można 

zatankować 14 Nm3 gazu (840 

Nm3/h). Sam kompresor naj-

wyższej klasy pozwalający na tak 

szybkie tankowanie potrafi  kosz-

tować ok. 2 mln zł, zaś zbiorniki 

pozwalające na przechowywanie 

sprężonego gazu mogą koszto-

wać od 200 do 500 tys. zł.

Skromna oferta

Niewielka popularność sa-

mochodów zasilanych CNG 

w  Polsce powoduje, że produ-

cenci niechętnie decydują się 

na ich sprzedaż. Wśród samo-

chodów dostawczych zasila-

nych tym paliwem znajdziemy 
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reduktor, automatyczna skrzynia biegów,  
manualna skrzynia biegów, moduł hybrydowy

amortyzatory, 
elementy podwozia,
systemy amortyzacji osi

klocki, tarcze, zaciski

sprzęgło dwutarczowe, 
dwumasowe koła 
zamachowe, XTend, 
zestawy sprzęgła

drążki i końcówki 
drążków kierowniczych, 

pompy wspomagania, 
przekładnie kierownicze

pasy bezpieczeństwa,
koła kierownicy

pompy wspomagania, kolumny 
kierownicze, ReAX, przekładnie kierownicze 

sterowniki,  
systemy wspomagania kierowcy, 

zautomatyzowane i mechatroniczne 
systemy zmiany biegów



szonym tolerancjom i  większą 

różnorodnością materiałów. 

Aerodynamiczna stylistyka wie-

lu projektów samochodowych, 

z  bardzo nielicznymi autami 

posiadającymi np. odpowied-

nie wloty powietrza, znacznie 

zredukowała ilość powietrza 

chłodzącego silnik. Przedni na-

pęd i  zwiększone zastosowanie 

urządzeń napędzanych przez 

silnik, takich jak wspomaganie 

kierownicy, wspomaganie ha-

Oleje 
silnikowe 
wciąż 
będą 
potrzebne

mulców i  klimatyzacja, spowo-

dowało zredukowanie wolnej 

przestrzeni pod maską do mi-

nimum, w efekcie czego silniki 

pracują zazwyczaj w dużo wyż-

szych temperaturach niż jeszcze 

10–15 lat temu.

Od silników wymaga się, aby 

działały dłużej w związku z wy-

dłużonymi okresami między-

przeglądowymi, co z kolei wpły-

wa na to, że oleje muszą dłużej 

utrzymywać silnik w  opty-

ga zastosowania paliw i  olejów 

smarowych o  coraz lepszych 

parametrach jakościowych.

Obecnie dostępne oleje do 

silników wysokoprężnych mu-

szą efektywnie funkcjonować

przez dłuższy okres czasu 

i  w  bardziej surowych warun-

kach pracy niż kiedykolwiek 

przedtem. Silniki stały się bar-

dziej kompaktowe, z  większą 

liczbą części skonstruowanych 

tak, aby odpowiadać zmniej-

Co obecnie determinuje 

przemysł smarny do zmian? 

Dynamiczny rozwój kon-

strukcji szerokiej gamy silni-

ków do samochodów ciężaro-

wych, autobusów oraz maszyn 

i  urządzeń przemysłowych 

wywołany rosnącymi wyma-

ganiami ochrony środowiska 

(normy emisyjne, recykling), 

energooszczędną pracą urzą-

dzeń (fuel economy) i obniżoną 

materiałochłonnością, wyma-

Czy oleje mają 
przyszłość? Śrubowane 
normy emisji spalin 
skłaniają do zmian 
w pojazdach. Wizja 
przyszłości to pojazd 
elektryczny. Jak w tych 
warunkach zmieniają 
się wymagania co do 
produktów smarnych 
i czego możemy się 
jeszcze spodziewać, 
pytamy Katarzynę 
Starzec, specjalistkę 
ds. rozwoju produktów 
w Orlen Oil Sp. z o.o.
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malnych warunkach pracy. 

W związku z coraz bardziej re-

strykcyjnymi przepisami ochro-

ny środowiska, producenci

(OEM) muszą również być 

w  stanie szybko modyfi kować 

modele (silniki i układ przenie-

sienia napędu), by dostosować 

swoje pojazdy i  urządzenia do 

tych regulacji. By spełniać prze-

pisy w  zakresie emisji i  ekono-

miki paliwowej, oczekują oni 

współpracy ze strony dostaw-

ców paliw i olejów smarowych.

Strategie zastosowane przez 

OEM w celu spełnienia wyma-

gań ze strony odbiorców obej-

mują: niższy ciężar pojazdu, 

aerodynamikę, udoskonalony 

projekt silnika, wyższe tempe-

lepkości olejów, przejście z klas 

o  wyższej lepkości typu 20W-

50, 15W-40 (oleje mineralne) 

na klasy 10W-30, 10W-40 (ole-

je półsyntetyczne) oraz 5W-30 

(oleje syntetyczne). Zastoso-

wanie oleju o  niższej lepkości 

przynosi wyraźne korzyści 

zwłaszcza w  zimie. W  niskich 

temperaturach oleje o niższych 

klasach lepkości potrzebują 

znacznie mniej czasu, aby do-

płynąć do wszystkich węzłów 

tarcia, co z  pewnością bardzo 

korzystnie wpływa nie tylko 

na lepszą ochronę silnika, ale 

także zmniejszenie zużycia pa-

liwa, poprzez redukcję tarcia 

wewnętrznego, co przynosi 

wymierne korzyści ekonomicz-

spodziewać się spadku cen po-

szczególnych podzespołów. In-

nym czynnikiem wpływającym 

na popularyzację samochodów 

elektrycznych jest dostępność 

infrastruktury punktów łado-

wania oraz dopłaty do zakupu 

tego typu pojazdów. Jednym 

z  wyzwań dla rozwoju rynku 

pojazdów elektrycznych jest ich 

zasięg, dlatego też rozmiesz-

czenie punktów ładowania od-

grywa kluczową rolę przy po-

dejmowaniu decyzji o  zakupie 

samochodu elektrycznego. Inną 

grupą samochodów przyszło-

ści są samochody hybrydowe, 

które wykorzystują połączenie 

napędu elektrycznego i  silnika 

spalinowego. Według różnych 

są przyjazne dla środowiska, 

gdyż nie emitują cząstek sta-

łych wraz ze spalinami. Oprócz 

wielu zalet, jednostki napędowe 

zasilane gazem ziemnym mają 

także wady: przede wszystkim 

cena montażu instalacji jest 

dosyć wysoka, butla na gaz jest 

dosyć duża i ciężka (dodatkowy 

ciężar powoduje przyspieszenie 

zużycia zawieszenia, zmniejsza 

ładowność pojazdu, a  w  przy-

padku samochodów osobowych 

zajmuje znaczną część bagażni-

ka), a  także mało pojemna, co 

nie daje możliwości pokonania 

bardzo odległych tras. Niestety 

liczba stacji do tankowania jest 

również ograniczona. W  Pol-

sce nie przekracza 30, a  samo 

tankowanie trwa od kilkuna-

stu do kilkudziesięciu minut 

(w  zależności od  pojemności 

butli). W  ofercie producentów 

samochodów (m.in. grupa VW, 

Mercedes, Opel) znajdują się 

także modele fabrycznie wypo-

sażone w instancje CNG. Pojaz-

dy zasilone CNG są najbardziej 

popularne w  krajach Ameryki 

Północnej i  Południowej, je-

śli chodzi o  Europę to pierw-

sze miejsce zajmują Włochy. 

W Polsce nadal liczba tego typu 

pojazdów jest niewielka. 

Do większości silników typu 

heavy duty zasilanych CNG 

producenci pojazdów reko-

mendują oleje o  obniżonej za-

wartości SAPS (ACEA E6, E9) 

i dosyć wysokim poziomie cał-

kowitej liczy zasadowej (TBN). 

Generalnie, na chwilę obecną 

zalecenia OEM nie różnią się 

znacznie od standardowych 

» Specyfi kacje dla olejów silnikowych są wynikiem 
nieprzerwanej współpracy i uzgodnień pomiędzy producentami 

pojazdów a producentami dodatków, olejów bazowych 
i gotowych olejów silnikowych «

ratury spalania, bezpośredni 

wtrysk paliwa, ulepszony pro-

jekt układu przeniesienia na-

pędu, doładowanie turbo sprę-

żarką i  kompresorem, kontrolę 

emisji gazów spalinowych, eko-

nomikę zużycia paliwa, trwa-

łość mechaniczną oraz zmniej-

szone tolerancje mechaniczne.

Producenci samochodów cię-

żarowych w  Europie wymagają 

obecnie olejów silnikowych, 

które zapewniają: korzyści 

w  dziedzinie ekonomiki zuży-

cia paliwa, zgodność z najnow-

szymi limitami emisji gazów 

spalinowych, niższe tendencje 

tworzenia się osadów, reduk-

cję tworzenia się nagarów na 

tłokach oraz kompatybilność 

z  paliwem typu bio-diesel. 

Specyfi kacje dla olejów silni-

kowych są wynikiem nieprze-

rwanej współpracy i uzgodnień 

pomiędzy producentami pojaz-

dów a producentami dodatków, 

olejów bazowych, a także goto-

wych olejów silnikowych.

Jak zmienią się produkty 

olejowe w  najbliższej przy-

szłości?

Presja dotycząca jakości ole-

jów silnikowych będzie stale 

rosła. Od jakiegoś czasu ob-

serwowany jest trend związany 

głównie z  obniżaniem klasy 

ne. Mniejsze zużycie paliwa 

jednocześnie przekłada się na 

zmniejszoną emisję szkodli-

wych substancji do atmosfery. 

Niskolepkie oleje muszą zapew-

nić trwały fi lm smarowy rów-

nież w najcięższych warunkach 

eksploatacji, a  zatem muszą 

charakteryzować się wysoką od-

pornością na ścinanie w  wyso-

kich temperaturach, doskonałą 

stabilnością termooksydacyjną, 

a także odpornością na znaczą-

ce obciążenia mechaniczne.

Czy w  dobie elektryfi kacji 

pojazdów produkty olejowe 

mają jeszcze przyszłość? 

źródeł informacji szacuje się, 

iż przez najbliższe dwadzieścia 

lat nadal główny udział na ryn-

ku będą stanowiły samochody 

wyposażone w silniki nazwijmy 

to tradycyjne (czyli spalinowe), 

a  zatem oleje silnikowe wciąż 

będą potrzebne.

Coraz większym zaintereso-

waniem cieszą się pojazdy 

zasilane gazem ziemnym. 

Czy w  tym przypadku ko-

nieczne są specjalne środki 

smarne? 

Sprężony gaz ziemny, popu-

larnie znany jako CNG, może 

służyć jako paliwo do zasilania 

Zastosowanie napędu elek-

trycznego ma swoje wady i  za-

lety. Samochody elektryczne 

w  porównaniu do pojazdów 

z silnikiem spalinowym z regu-

ły posiadają lepsze przyspiesze-

nie, ale słaby zasięg. Na dzień 

dzisiejszy koszt produkcji po-

jazdu elektrycznego jest wyższy 

od produkcji samochodu z  sil-

nikiem spalinowym. W  mia-

rę rozwoju technologii samo-

chodów elektrycznych należy 

zarówno samochodów osobo-

wych, jak i ciężarowych, z zapło-

nem samoczynnym i zapłonem 

iskrowym. Tego typu paliwo 

posiada wiele zalet: m.in. wy-

soka liczba oktanowa, wyższa 

wartość opałowa (co przynosi 

korzyści ekonomiczne), gaz jest 

lżejszy od powietrza (co w przy-

padku rozszczelnienia butli nie 

stwarza dużego zagrożenia), 

samochody zasilone CNG pra-

cują ciszej, a przede wszystkim 

specyfi kacji HDDO, np. Daim-

ler rekomenduje oleje ze specy-

fi kacją MB 228.51, a Volvo oleje 

ze specyfi kacją VDS-4. Przykła-

dem oleju odpowiedniego do 

zastosowania w  silniku zasila-

nym gazem ziemnym w ofercie 

Orlen Oil jest Platinum Ultor 

Perfect 5W-30.

Dziękujemy za rozmowę.

Fot. Orlen Oil

» Przez najbliższe dwadzieścia lat nadal główny udział na rynku 
będą stanowiły samochody wyposażone w silniki spalinowe, 

a zatem oleje silnikowe wciąż będą potrzebne «
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Pure Excellence – tymi słowami oznacza-

jącymi czystą doskonałość DAF opisał 

swoją odnowioną serię modeli. W przy-

padku najmniejszego LF określenie nowość 

może jest nieco na wyrost, ale trzeba oddać 

sprawiedliwość Holendrom (czy raczej Brytyj-

czykom), bo sukcesywnie ulepszają tę całkiem 

udaną serię. Tak więc do listy dotychczaso-

wych zalet można teraz dopisać kolejne. Szero-

ka oferta dostępnych wersji została jeszcze bar-

dziej poszerzona, choćby o  fi ligranowego LF 

City z najmniejszym w gamie silnikiem o po-

jemności 3,8 litra i mocy 150 KM, ale oprócz 

tego zastosowano też zmiany w podzespołach, 

by skupić się na spalaniu. Ono bowiem jest dziś 

największym zmartwieniem zarówno produ-

centów, jak i wielu użytkowników.

Wygodna kabina

Po czym poznać, że mamy do czynienia 

z  najnowszą odsłoną DAF-a  LF? Najłatwiej 

po trzech chromowanych listwach dodanych 

do atrapy chłodnicy oraz nieco zmienionej 

listwie z nazwą marki. Z tyłu zaś pojawiły się 

LED-owe lampy zespolone. Poza tymi szcze-

gółami możemy mieć spory problem, bo 

zderzaki, lampy refl ektorów, lusterka boczne, 

czy osłona przeciwsłoneczna przedniej szyby 

to elementy doskonale już znane.

Do niskiej kabiny Day Cab prowadzi je-

den schodek. Wystarcza on w  zupełności 

i  zapewnia wygodę wsiadania. W  środku 

testowego LF-a  czeka na kierowcę bogate 

wyposażenie w  postaci fotela Luxury Air 

z  pneumatycznym zawieszeniem, ale też 

kierownica obszyta skórą. Można się za-

stanowić, czy to nie bardziej atrakcyjne od 

nowych elementów. Oprócz odświeżonej 

kolorystyki tablicy rozdzielczej zalicza się 

do nich zestaw wskaźników. Zmieniono 

jego stylistykę, upodabniając ją do tej zna-

nej z modeli CF i XF, ale sam układ pozo-

stał bez zmian. To samo można powiedzieć 

o  wyświetlaczu centralnym komputera 

pokładowego, zmieniono grafi kę, ale jego 

wielkość i liczbę dostępnych funkcji już nie. 

Listę zmodyfi kowanych elementów wnętrza 

dopełnia welurowa tapicerka foteli z  prze-

szyciami kontrastującą nicią.

Niestety, na obrazie doskonałości małego 

DAF-a  są małe skazy. Podłokietnik nie jest 

może najistotniejszą rzeczą w lokalnej dystry-

bucji, ale mimo wszystko mógłby być wygod-

niejszy, brakuje też podparcia lewego łokcia. 

Siedzisko podwójnej kanapy mogłoby być 

dzielone, by dostęp do schowka był wygod-

niejszy. Sama kabina jest zaś dosyć ciasna, za 

oparciami foteli trudno cokolwiek upchnąć.

Co do reszty trudno mieć większe zastrze-

żenia. Na tylnej ściance są dwa haczyki na 

ubrania, oparcia podwójnej opcjonalnej ka-

napy mają oddzielną regulację, a  środkowe 

Spalanie 
przede wszystkim
Garbaty kontener i zgrabne osłony aerodynamiczne 
tworzą zgraną kompozycję i przyciągają wzrok. Ale głów-
ne zadanie małego DAF-a Aerobody jest zupełnie inne.

Podczas mieszanej trasy łączącej drogi 
podmiejskie i przejazd przez Warszawę bez ładunku 
czterocylindrowy silnik potrzebował średnio nieco 
ponad 14 l/100 km. Ze względu na zużycie paliwa 
prędkość maksymalna ograniczona jest do 85 km/h.

Przednie reflektory wyposażone są 
w światła do jazdy dziennej. Poniżej 
w zderzaku umieszczono lampy 
przeciwmgielne z funkcją doświetlania 
zakrętów.

Siedzisko podwójnej kanapy nie jest 
dzielone. Nad tunelem umieszczono 
kuwetę na dokumenty, od strony drzwi 
zaś schowek na narzędzia czy kaski. 
Całość można zamknąć na klucz.
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Nowe kolory plastików, fotele i zestaw wskaźników to główne zmiany we wnętrzu kabiny. Dzięki zasto-
sowaniu zautomatyzowanej skrzyni biegów tablica rozdzielcza zyskała dodatkową kieszeń na drobiazgi.

Nad szybą znajdują się dwa 
schowki wyposażone w siatkę 
zabezpieczającą, 
centralny jest bardzo pojemny, 
pomieści np. dokumenty 
w formacie A4.

LF wciąż powstaje wyłącznie w angielskich zakładach 
Leylanda, ale to jeszcze nie tłumaczy, dlaczego 
prędkościomierz wyskalowany jest w milach na godzinę 
z dodatkową skalą w km/h, zaś wysokość pojazdu na 
naklejce podana jest w stopach i calach. Po przeliczeniu 
dowiadujemy się, że pojazd mierzy 3,7 m wysokości.

można położyć. Wspomniany schowek pod 

siedziskiem można zablokować kluczykiem. 

Nad drzwiami kierowcy znajduje się boczna 

osłona przeciwsłoneczna, a  górna konso-

la ma sporą centralną półkę na dokumenty 

i nieco mniejszą po prawej stronie. Obie wy-

posażone są w siatkę zabezpieczającą zawar-

tość przed wypadnięciem. Dzięki rezygnacji 

z ręcznej skrzyni biegów na rzecz zautomaty-

zowanej, pod radiem znaleziono miejsce na 

głębszą półeczkę na drobiazgi. Nie jest zbyt 

długa, ale głęboka, szeroka i da się sięgnąć do 

jej dna dobrze zbudowaną męską dłonią.

Fabryczna zabudowa

DAF oferuje sporą liczbę wersji podwozi, 

ale nie ogranicza się do nich. W zakładach 

koncernu powstają gotowe pojazdy z  fa-

bryczną zabudową Aerobody. Składa się 

ona z  ukształtowanego aerodynamicznie 

kontenera współgrającego z osłonami kabi-

ny. Dzięki tym zabiegom zużycie paliwa ma 

być niższe nawet o 8% w stosunku do kla-

sycznej „ceglastej” zabudowy pozbawionej 

jakichkolwiek owiewek. W  ofercie są dwie 

długości zabudowy: 6,75 oraz 7,05 m przy 

szerokości zewnętrznej wynoszącej 2,54 m. 

Mniejsza mieści 16, większa widoczna na 

zdjęciach, 17 europalet. Obydwie wyposa-

żone są w windę Dhollandia o konstrukcji 

aluminiowej i  ładowności 1,5 tony z pode-

stem o  głębokości 1,8 m. Z  prawej strony 

w  tylnej części umieszczone są opcjonalne 

pojedyncze drzwi skrzydłowe.

Oznaczenia Paccar na bokach kontenera 

wyraźnie dają do zrozumienia, że DAF jest 

ze swojego dzieła dumny. Rzeczywiście ma 

z  czego. Konstrukcja zabudowy jest lekka 

i  jednocześnie solidna, dach przepuszcza 

dużą ilość światła, choć nie jest w  pełni 

przezroczysty, na bocznych ścianach na ca-

łej długości umieszczono listwy do zamoco-

wania ładunku, a  pod bocznymi drzwiami 

znalazła się poręczna wysuwana drabinka.

Oszczędny napęd

Do napędu modeli Aerobody są przewi-

dziane silniki PX-5 lub PX-7 o mocach od 152 

do 264 KM. W testowym egzemplarzu zasto-

sowano mniejszą jednostkę o czterech cylin-

drach i pojemności 4,5 litra w  topowej spe-

cyfi kacji osiągającą 213 KM przy 2300 obr/

min. i maksymalnym momencie obrotowym 

wynoszącym 850 Nm w zakresie 1200÷1500 

obr/min. Całe to dobro trafi a na tylną oś za 

pośrednictwem zautomatyzowanej 6-biego-

wej skrzyni i  tylnego mostu o  przełożeniu 

Nowe nogi 
podporowe: 
solidne i lekkie
SAF-HOLLAND wprowadza na rynek 
wyjątkowo solidne nogi podporowe 
lekkiej konstrukcji o nazwie SAF 
Hercules. Producent udziela na nie 
trzyletniej gwarancji. 

Nowe nogi łączą w sobie dwie bardzo ważne 
cechy. Ich konstrukcja jest niezwykle solidna, a za-
razem zoptymalizowana wagowo, co sprawia, że 
jest to wyjątkowo ekonomiczne rozwiązanie, szcze-
gólnie w transporcie, gdzie liczy się każdy kilogram 
wagi. W porównaniu z systemem SAF Titan Pro, 
SAF Hercules to oszczędność rzędu 8 kg. Dopusz-
czany udźwig w tym wypadku wynosi 24 000 kg, 
natomiast dopuszczalne obciążenie statyczne to 
50 000 kg. 

To idealne rozwiązanie w trudnych warunkach 
eksploatacji. Powłoka proszkowa doskonale chroni 
nogi podporowe przed działaniem czynników at-
mosferycznych oraz drogowych, takich jak np. żwir. 
To sprawia, że SAF Hercules jest pierwszym wybo-
rem w warunkach trudnych, od oblodzonych dróg 
Skandynawii po pustynny żar Bliskiego Wschodu. 
Wytrzymałe nogi podporowe sprawdzają się w wie-
lu zastosowaniach: w platformach płaskich, pojaz-
dach chłodniach, cysternach, silosach, niskopo-
dwoziowych i w transporcie ciężkim. Kompaktowa 
2-biegowa przekładnia może być łatwo przestawia-
na pomiędzy niskim i wysokim biegiem. Na biegu 
niskim podniesienie 1 mm, a na biegu wysokim 
12 mm z każdym obrotem. 

Dziesięciootworowa płyta tylna pozwala na mon-
taż nowych nóg podporowych na wiele sposobów. 
Dzięki temu, nogi podporowe dostępne obecnie na 
rynku mogą z łatwością zostać zastąpione przez 
SAF Hercules. Dzięki zastosowaniu specjalnego 
smaru nie wymagana jest ich konserwacja przez 
trzy lata. ▐

Fot. SAF-HOLLAND

www.truck-van.pl

3/2018 29TruckTruckVanVan&

DYSTRYBUCYJNEDYSTRYBUCYJNETestTest



tempomat adaptacyjny z  funkcją ostrze-

gania o kolizji, zaś z błotnistych tarapatów 

pomoże wydostać się mechaniczna blokada 

tylnego mostu.

Pomimo zastosowania aerodynamicznej 

zabudowy producent zdecydował się ograni-

czyć prędkość maksymalną do 85 km/h. To 

powoduje obniżenie spalania w  ruchu poza-

miejskim, ale jak łatwo się domyślić jednocze-

śnie prowokuje kierowców innych ciężarówek 

do wyprzedzania. Na pocieszenie otrzymu-

jemy wynik średniego spalania, który pod-

czas testu w  niewielkim stopniu przekroczył 

14 l/100 km. Przy zbiorniku mieszczącym 155 

litrów gwarantuje to zasięg tysiąca kilometrów.

DAF LF wciąż pozostaje wyjątkowo do-

brze przygotowany na operowanie w  gęsto 

zabudowanym terenie. Silne wspomaganie 

ułatwia kręcenie kierownicą, zaś doskona-

ła zwrotność zawdzięczana dużemu kątowi 

skrętu kół pozwala na łatwe wydostawanie 

się z  ciasnych opresji. Manewrowanie uła-

twia zestaw dużych lusterek, do pełni szczę-

ścia brakuje jedynie kamery cofania. Na 

liście opcji znalazło się przeszklenie dolnej 

części drzwi pasażera, choć trudno wróżyć 

mu popularność na naszych drogach.

Oszczędzanie par excellence

Lista zmian ogłoszona pod koniec ubie-

głego roku nie jest oszałamiająca, trudno 

znaleźć na niej przełomowe technologie, 

czy nowatorskie dodatki. Jednak wszystko 

zostało podporządkowane oszczędnościom 

i  przynosi rezultaty zwłaszcza w  prezento-

wanej wersji Aerobody. Zastosowanie wyso-

kiego przełożenia tylnego mostu zmniejsza 

nieco dynamikę podczas ruszania, ale redu-

kuje prędkość silnika nawet o 200 obr/min. 

przyczyniając się do niskiego spalania na 

lokalnych trasach. Kolejną zaletą tego ukła-

du przeniesienia napędu jest niższy poziom 

hałasu w kabinie. Co do zabudowy jest ona 

solidnie skonstruowana i  lekka. W  sumie 

DAF LF z  aerodynamicznym nadwoziem 

pozostawia pozytywne wrażenia i  po raz 

kolejny dowodzi, że jego popularność ma 

solidne podstawy. ▐

Marcin Lewandowski
Fot. M. Lewandowski

3,31:1. Cóż to daje? Wygodę użytkowania 

i oczywiście wspomniane oszczędności.

Zautomatyzowana skrzynia czeka w  po-

gotowiu i  załącza sprzęgło po naciśnięciu 

pedału gazu. Wysokie przełożenie tylnego 

mostu ma za zadanie obniżać obroty silni-

ka, choć z drugiej strony zabiera autu nieco 

pary podczas ruszania. Po osiągnięciu ok. 

50 km/h skrzynia załącza piąty bieg, a  sil-

nik pracuje z  prędkością około 1100 obr/

min. Delikatne zmniejszenie 

prędkości spowodowane ru-

chem nie wymusza natych-

miastowej redukcji, więc sil-

nik zużywa niewielkie ilości 

paliwa. Tryb automatyczny 

radzi sobie bardzo dobrze, 

ale istnieje możliwość stero-

wania ręcznego. Przyciskiem 

zmiany biegów „rzuconym” 

na konsolę środkową można 

wymusić redukcję lub wybór 

kolejnego biegu bądź wybrać 

ręczne sterowanie pracą prze-

kładni.

Na kierownicy umieszczono sterowanie 

hamulcem silnikowym. Włącza się on nie 

po odpuszczeniu gazu, ale po delikatnym 

muśnięciu pedału hamulca. Jego skutecz-

ność jest umiarkowana nawet podczas jaz-

dy bez ładunku, ale we wprawnych rękach 

będzie w stanie wpłynąć na wydłużenie ży-

wotności hamulców. O bezpieczeństwo dba 

DAF LF 210 FA  4×2 Aerobody 12 t

Dmc (t) ............................................................................... 12
Masa własna (t) ................................................................ 5,7
Rozstaw osi (mm) ..........................................................5000
Typ silnika .....................................................................PX-5 
Liczba i układ cylindrów .................................................... R4
Pojemność (dm3) .............................................................. 4,5
Maks. moc (KM/kW/obr/min) ...........................213/157/2300
Maks. mom. obr. (Nm/obr/min) .....................850/1200÷1500
Skrzynia biegów ......................................zautomatyzowana, 
  ..........................................6-biegowa AS Tronic 6AS800
Przełożenie przekładni głównej ...................................3,31:1
Przeglądy ...................................maksymalnie co 60 tys. km
Gwarancja .................................................3 lata bez lim. km

Poniżej drzwi bocznych ładowni 
znajduje się wysuwana drabinka 
oraz sterowanie 1,5-tonową 
windą marki Dhollandia.

Wnętrze zabudowy Aerobody jest jasne dzięki dachowi 
przepuszczającemu sporą ilość światła. Na ścianach 
umieszczono listwy do zamocowania ładunku. Jedynie 
drzwi boczne są tu dodatkowo płatną opcją.

DAF LF Aerobody oferuje dwie długości zabudowy. Pierwsza na 
podwoziu z rozstawem osi 4,65 m ma długość 6,75 m i mieści 
16 palet, widoczna na zdjęciach dłuższa 7-metrowa montowana 
jest na podwoziu z rozstawem osi wynoszącym 5 m.

Fotel Luxury Air z pełną regulacją to jedna z pier-
wszych opcji, jaką powinno się zaznaczać podczas 
zamówienia modelu LF. Komfort pracy jest bardzo 
ważny, nawet w codziennej dystrybucji.

Dostęp do nisko osadzonej kabiny zapewnia 
jeden stopień. Ażurowa kratka nie dopuszcza 
do gromadzenia się błota czy śniegu, dzięki 
odpowiednim nacięciom jest też antypoślizgowa.

Rodzinne podobieństwo: zasadnicza 
konstrukcja kabiny DAF-a LF pochodzi 
z 2001 roku i była wykorzystywana 
m.in. w Renault Midlum.
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Pojazdy dostawcze, podob-

nie jak ciężarowe, mają 

przede wszystkim być dys-

pozycyjne. Od ich gotowości do 

pracy zależy zysk fi rmy. Nieprze-

widziane przestoje wymuszają 

zmiany w organizacji, czasami ich 

konsekwencją jest brak możliwo-

ści wykonania zadania transpor-

towego. Czyli zawiedziony klient 

i utrata potencjalnych zysków. 

Michelin przez 5 lat przepro-

wadzał badania wśród właści-

cieli fl ot i użytkowników pojaz-

dów dostawczych we Francji, 

Niemczech, Turcji i  Wielkiej 

Brytanii i okazało się, że dla ich 

biznesu najważniejsza w  przy-

padku opon jest całoroczna mo-

bilność bez względu na pogodę 

oraz wytrzymałe, odporne na 

uszkodzenia boki. Biorąc pod 

uwagę te wymagania, zaprojek-

towano oponę Michelin Agilis 

CrossClimate do samochodów 

dostawczych. To opona letnia 

homologowana do użytku zi-

mowego. Jej dodatkowym atu-

tem są trwałość, niski całkowity 

koszt użytkowania, bezpieczeń-

stwo w  każdych warunkach 

drogowych, wytrzymałość i od-

porność na uszkodzenia. 

My mieliśmy okazję spraw-

dzić, czy rzeczywiście opona 

całoroczna to dobre rozwiąza-

nie dla kogoś, kto wypuszcza się 

w wysokie góry, gdzie tempera-

tura spada do –15°C, a  mokry 

śnieg przykrywa warstwę lodu. 

W  tym celu pojechaliśmy we 

francuskie Alpy, do miejscowo-

ści Barcelonnette i  na wysoko-

ści 2800 m n.p.m., w słoneczny 

mroźny dzień konfrontowali-

śmy teorię z praktyką.

Na życzenie

Opony do samochodów do-

stawczych to jeden z najszybciej 

rozwijających się segmentów. 

Wraz ze wzrostem sprzeda-

ży w  sklepach internetowych, 

coraz większym zainteresowa-

niem cieszą się lekkie pojazdy 

ciężarowe. Wynika to z  dyna-

micznie rosnącego zapotrze-

bowania na lokalne dostawy 

towarów oraz z  przepisów 

ograniczających ruch pojazdów 

ciężarowych w  miastach. Po 

europejskich drogach porusza 

się 36 mln pojazdów, w tym 16 

mln działających na rynku B2B. 

Na tym tle nie dziwi wzrost 

zapotrzebowania na opony do 

lekkich pojazdów ciężarowych 

i  dostawczych, który w  roku 

2017 wyniósł 4% – to najbar-

dziej dynamicznie rozwijający 

się sygnet oponiarski zaraz za 

oponami do SUV-ów. Mając 

na uwadze potrzeby rynku, nie 

powinny zaskakiwać również 

wyniki sprzedaży opon cało-

rocznych. W  minionym roku 

segment ten w Europie powięk-

szył się o 37%, głównie za spra-

wą małych fi rm usługowych, 

handlowców i  menedżerów 

fl ot, dla których priorytetem 

jest całoroczna mobilność po-

jazdów w  każdych warunkach 

drogowych gwarantująca ter-

minowość świadczonych usług. 

To jest też typ przedsiębiorców, 

którzy dobrze liczą i  doceniają 

niskie koszty użytkowania, rów-

nież opon. 

Najważniejsze oczekiwania 

co do opon, które przewijały 

się w  przeprowadzonych przez 

zewnętrzną instytucję badaw-

czą GMV wywiadach odnośnie 

jakości, to: trwałość, doskonała 

Czasem upał, 
czasem mróz
„Jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego”. Czyżby? 
Postęp udowadnia nam, że najwyższy czas zerwać z tym stereotypem.

Test porównawczy opon zimowych Agilis Alpin z oponami całorocznymi Agilis CrossClimate na ośnieżonej 
górskiej drodze wypadł tak samo dobrze dla obu modeli. Jeżeli ktoś nie lubi wymieniać opon, najnowsza 
propozycja Michelin jest warta rozważenia.
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poziomie niezależnie od wa-

runków użytkowania.

W  bieżniku nowej opony 

z  rzeźbą w  układzie V zasto-

sowano innowacyjne klocki 

z  dwukierunkowymi samo-

blokującymi się lamelami 3D 

o  licznych krawędziach, które 

zazębiają się z  powierzchnią 

śniegu i  lodu, według zapew-

nień przedstawicieli fi rmy, 

zwiększając przyczepność opo-

ny o  20% w  stosunku do po-

przedniczki w  segmencie opon 

zimowych – Agilis Alpin. Połą-

czenie nowych mieszanek gumy 

z rzeźbą w układzie V zwiększa 

również o 35% przebieg opony 

w  porównaniu do testowanych 

opon premium konkurentów 

zarówno zimowych, letnich, jak 

i całosezonowych.

Opona z  lamelami na całej 

wysokości klocków bieżnika 

bieżnik na mokrej nawierzchni, 

inaczej na lodzie. Nie mówiąc 

już o  przebiegach… Opona, 

która sprawdzi się we wszyst-

kich warunkach klimatycz-

nych? Niewiarygodne? A  jed-

nak. Popyt kształtuje produkt.

Inteligenta guma

W  całosezonowych oponach 

Michelin ulepszono trzy obsza-

ry: opracowano specjalną mie-

szankę gumową, rzeźbę bieżni-

ka oraz konstrukcję boków. 

Pomimo skuteczności hamo-

wania na suchej nawierzchni 

i trwałości opony letniej, Agilis 

CrossClimate ma homologację 

3PMSF. Oznacza to, że jest do-

puszczona do użytku na śniegu. 

Takie osiągi są możliwe dzięki 

zastosowaniu w oponie najnow-

szej generacji zaawansowanych 

technologicznie mieszanek gu-

mowych zapewniających dużą 

elastyczność bieżnika, nawet 

w  temperaturach ujemnych. 

W  bieżniku zastosowano trzy 

różne, oparte na syntetycznych 

elastomerach rodzaje miesza-

nek gumowych. W  zależności 

od warunków drogowych „do-

chodzi do głosu” ta, która jest 

najlepiej do nich dostosowana: 

mieszanka „zimowa” w niskich 

temperaturach, mieszanka „na

mokro” na śliskiej drodze 

i  mieszanka „na sucho” na na-

wierzchni suchej i  rozgrzanej. 

Bieżnik CrossClimate składa 

się z dwóch warstw: wierzchniej 

i  leżącej pod nią wewnętrznej. 

Pozwala to zminimalizować 

przegrzewanie się bieżnika 

w trudnych warunkach i utrzy-

mywać osiągi na niezmiennym 

Suchy czy mokry

Projektowanie opon do użytku o każdej porze roku i we wszystkich 
warunkach pogodowych jest nie lada wyzwaniem. O ile krótkie od-
cinki można przygotować do przeprowadzenia testów zachowania 
opony na nawierzchni mokrej, zaśnieżonej czy oblodzonej, to i tak 
będzie to zaledwie namiastka rzeczywistych warunków użytkowania 
samochodów dostawczych zimą. Michelin ma dostęp do jednej z naj-

wyżej położonych szos w Europie (2715 m n.p.m.), alpejskiej trasy 
„Col de la Bonette”. Późną jesienią, gdy trasa jest zamykana dla ru-
chu publicznego, na miejscu zjawia się zespół Michelin, który testuje 
swoje opony zimowe.
Przez ponad osiem tygodni, od połowy grudnia do końca lutego, 
czterech kierowców na zmianę przeprowadza testy opon na 15-ki-
lometrowej, specjalnie przygotowanej trasie. Tak też pracowano nad 
udoskonalaniem opon Agilis CrossClimate.
W temperaturze od 0OC do –15OC testowano przyspieszanie, hamo-
wanie, trakcję i przyczepność poprzeczną opony na śniegu. Dla po-
wtarzalności warunków testowych, trasę przed każdym testem przy-
gotowywały ratraki, badano również charakterystykę śniegu.
W języku Inuitów istnieją 53 słowa na określenie śniegu, co pokazuje 
jak może on być różnorodny. Dlatego Michelin ma swój drugi obóz 
testowy w fińskim Ivalo, 300 km na północ od koła podbiegunowego. 
Z powodu znacznej wilgotności powiet rza śnieg w Alpach jest ciężki 
i lepki z większymi płatkami śniegu, natomiast w Ivalo – sypki i pu-
szysty. Michelin testuje więc opony w dwóch miejscach oddalonych 
od siebie niemal o 4000 km. Dzięki temu konstruktorzy wiedzą, jak 
zachowują się opony na śniegu o różnych właściwościach. 

Harmonogram wprowadza-
nia na rynek poszczegól-
nych rozmiarów Michelin 
Agilis CrossClimate 

MAJ 215/65 R 16C 109/107T 
2018 225/65 R 16C 112/110R 
 235/65 R 16C 121/119R 
 195/65 R 16C 104/102R 
 PS=100T 
 195/75 R 16C 110/108R 
 195/70 R 15C 104/102T 
 PS=98T 
 205/65 R 15C 102/100T 
 205/65 R 16C 107/105T 
 PS=103T 
 215/65 R 16C 106/104T 
 235/65 R 16C 115/113R 
 195/75 R 16C 107/105R 

CZERWIEC 215/75 R 16C 116/114R 
2018 205/75 R 16C 110/108R 
 225/70 R 15C 112/110S 
 PS=112R 
 215/75 R 16C 113/111R 
 215/70 R 15C 109/107S 
 PS=109R 
 205/75 R 16C 113/111R 
 215/60 R 16C 103/101T 

LIPIEC 225/75 R 16C 118/116R 
2018 215/65 R 15C 104/102T 
 PS=96H 
 225/75 R 16C 121/120R 
 205/70 R 15C 106/104R 

LISTOPAD 185/75 R 16C 104/102R 
2018 195/60 R 16C 99/97H 

MAJ 225/60 R 16C 105/103H 
2019 PS=101H 

przyczepność, trakcja i  nieza-

wodność o  każdej porze roku, 

we wszystkich warunkach 

pogodowych i  na wszystkich 

nawierzchniach oraz wytrzy-

małość i  odporność na uszko-

dzenia, w  szczególności w  śro-

dowisku miejskim z  częstymi 

otarciami o  krawężniki i  inne 

przeszkody. Brzmi utopijnie? 

Wiadomo inna mieszanka 

sprawdzi się w  upale, inna na 

mrozie. Inaczej zachowa się 

Dwa w jednym. Agilis CrossClimate z powodzeniem mogą zastąpić opony letnie i zimowe.

Dodatkowym atutem nowych opon 
Michelin jest wskaźnik zużycia bieżnika. 
Wystarczy kontrolować poziom. Gdy 
zejdzie do „0”, będzie to sygnał do 
zmiany opon.

zakres 
działania

cel

referencje
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(9,2 mm) ma zapewnić trwałe 

osiągi od pierwszego do ostat-

niego milimetra gumy, czyli po-

ziomu zużycia sygnalizowanego 

wskaźnikiem zużycia bieżnika 

– kolejna innowacja. Wskaźnik 

pokazuje „0%” w  momencie zu-

życia bieżnika do dopuszczalne-

go limitu 1,6 mm, co w praktyce 

oznacza 7,6 mm gumy do zużycia. 

Oczekiwaną przez użytkowni-

ków samochodów dostawczych 

odporność na uszkodzenia uzy-

skano poprzez dodanie w  gór-

nym obszarze boków opony 

masywnych tarczek ochronnych 

o  grubości 1,5 mm w  kształcie 

trapezu wykonanych z  twardej 

mieszanki gumy. Identyczne 

połączenie tarczek ochronnych 

i  odpowiednich mieszanek 

gumy Michelin stosuje w tereno-

wych oponach ciężarowych dla 

wojska, które pomimo wzmoc-

nienia boków zachowują odpo-

wiednią elastyczność. 

Bez kompromisów

Inżynierom Michelin udało 

się stworzyć opony, które nie 

tylko sprawdzają się zimą, ale 

też w  różnych warunkach cha-

rakterystycznych dla tej pory 

roku. Zamieszkując naszą cześć 

Europy trudno przewidzieć 

moment najbardziej odpowied-

ni na zmianę opon z letnich na 

zimowe i  odwrotnie. W  kwiet-

niu może padać śnieg, ale rów-

nie dobrze mogą panować let-

nie upały. Podobnie może być 

w październiku. Wykonując za-

dania transportowe, nigdy nie 

wiadomo, gdzie trzeba będzie 

pojechać i  jakie warunki pogo-

dowe będą tam na nas czekały. 

Opony całoroczne z  homolo-

gacją zimową, wydają się ideal-

nym rozwiązaniem.

Opona Michelin Agilis Cross

Climate łączy w  sobie wszyst-

kie zalety opony letniej, czyli 

efektywne hamowanie na mo-

krej i  suchej nawierzchni oraz 

trwałość i  oszczędność paliwa 

z zaletami opony zimowej, czyli 

przyczepnością i  efektywnym 

hamowaniem (klasa A  w  kate-

goriach opon zimowych i  let-

nich) w  warunkach zimowych 

ze sporadycznymi opadami 

śniegu. A co istotne, jej przebieg 

nie skrócił się w  porównaniu 

do opon letnich, a  wydłużył 

– o  35%. Oznacza to oszczęd-

ność 4 opon na każde przeje-

chane 100 000 km. Zasadniczo 

Michelin Agilis CrossClimate 

jest oponą letnią o najwyższych 

osiągach na podłożu suchym, 

mokrym, błotnistym czy tra-

wiastym, choć oponę testowano 

i  doskonalono w  surowych, zi-

mowych warunkach. 

I  trzeba przyznać, że właśnie 

tutaj sprawuje się nadzwyczaj 

dobrze. Dziennikarze z  całej 

Europy mieli możliwość porów-

nania opony całorocznej Agilis 

CrossClimate z  oponą zimową 

Michelin Agilis Alpin. Efekt 

jest zadziwiający. Zarówno pod 

względem trzymania się toru 

jazdy, jak i  drogi hamowania 

– nie ma różnicy. Pojazd do-

stawczy o dmc 3,5 t w pełni ob-

ciążony ładunkiem wyposażony 

w  opony Agilis CrossClimate 

bez problemu pokonuje strome, 

górskie, ośnieżone drogi, zacho-

wując pełną trakcję. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka

Porównanie parametrów opon Michelin Agilis CrossClimate z oponami 
zimowymi, letnimi i całosezonowymi dostępnymi na rynku.

hamowanie na suchej nawierzchni

rynek – opony 
całosezonowe

rynek – opony 
letnie

rynek – opony 
zimowe

hamowanie na mokrej 
nawierzchni w wysokich 
temperaturach

hamowanie na mokrej 
nawierzchni w niskich 
temperaturach

opory toczeniawytrzymałość

przyspieszenie 
na śniegu

hamowanie 
na śniegu
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Nowe centrum logistyczne jest odpo-

wiedzią na obecne i  przyszłe zapo-

trzebowanie ze strony klientów. Po-

wstało kosztem 8,5 mln euro w  Herzlake. 

Znajduje się przy ulicy Europastrasse 233 

będącej częścią drogi 213. Ma powierzchnię 

38 000 m2, czyli taką, jak pięć boisk piłkar-

skich. Hala magazynowa zajmuje 8400 m2 

i  jest wyposażona w  12-poziomowe regały 

i  system transportu wewnętrznego. Może 

pomieścić 17  500 europalet oraz 16  000 

pojemników na mniejsze części. Obecnie 

zatrudnia 40 pracowników, którzy mogą 

zrealizować 23  000 zamówień miesięcznie. 

Części wysyłane są w  ciągu 24 godzin lub 

w określonym z góry przedziale czasowym. 

Nowe centrum logistyczne zaopatru-

je m.in. główne centra regionalne Kro-

ne: w  Stambule, Budapeszcie, Lyonie oraz 

Skandynawii i  rejonie Morza Bałtyckiego. 

Zapewnia części do wszystkich produktów 

Krone: przyczep, naczep, zabudów, samo-

chodów kurierskich oraz osi Krone. 

„Uruchamiając nowe centrum dystrybucji 

części, wzmacniamy naszą ofertę serwisową 

dla klientów w Europie i stajemy się bardziej 

konkurencyjni w  obszarze serwisu – mówi 

Bernard Krone, dyrektor Krone Group. – Us-

ługi te są niezwykle ważne i stanowią główny 

element naszej strategii na przyszłość”. 

Nowy sezon targowy

Od 13 do 15 marca br. fi rma Krone pre-

zentowała swoje produkty na targach Trans-

port Compleet Show w Hardenbergu w Ho-

landii. Skoncentrowała się przede wszystkim 

na naczepach podkontenerowych. Odwie-

dzający wystawę mogli zapoznać się m.in. 

z naczepą Box Liner SDC27 eLTU70 przy-

stosowaną do większości kontenerów o dłu-

gości od 20 do 45 stóp. Przewóz kontenerów 

45-stopowych jest możliwy dzięki wydłuża-

nej tylnej części ramy oraz opcjonalnej, roz-

ciąganej przedniej części. 

Dzięki zastosowaniu stali o wysokiej wy-

trzymałości naczepa ma masę własną za-

ledwie 4600 kg, a  możliwość dopasowania 

położenia kontenera pozwala prawidłowo 

rozłożyć masę ładunku pomiędzy osiami 

zestawu. Przewoźnik intermodalny Kombi-

verkehr z Frankfurtu nad Menem odnoto-

wał przyrost ładowności zestawu o  prawie 

1 tonę przy wykorzystaniu naczepy Box 

Liner do transportu kontenerów 20-stopo-

wych. Nacisk na siodło wynosi wówczas 6 t, 

a masa całkowita pojazdu to 28 t. 

W  Holandii Krone reprezentowane jest 

przez Krone Trailer BV z siedzibą w Rotter-

damie. Przedstawicielstwo jest zlokalizowane 

w sąsiedztwie portu kontenerowego. ▐

Fot. Krone

Nowe centrum logistyczne Krone w Herzlake zajmuje 
powierzchnię pięciu boisk piłkarskich. 

Krone bliżej klientów
W lutym 2018 r. firma Krone uruchomiła nowe centrum 
logistyczne. Wkrótce potem jej produkty wzięły udział 
w pierwszej w tym roku wystawie pojazdów użytkowych 
Transport Compleet Show w Holandii. 

Nowoczesny s ystem transportu wewnętrznego 
przyspiesza realizację zamówień. 

Podczas targów Transport Compleet Show 
wystawiana była naczepa Krone Box Liner SDC27 
eLTU70. Odznacza się niską masą własną i umożliwia 
przewóz kontenerów różnej wielkości z zachowaniem 
prawidłowych nacisków na osie. 

www.truck-van.pl
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Połączenie ponad 100 lat doświadcze-

nia w  wytwarzaniu osi z  najnowo-

cześniejszą technologią produkcji za-

owocowało stworzeniem mocnej, nieza-

wodnej konstrukcji ECO Air COMPACT 

HD. Bazą dla wersji HD jest doskonale 

znane z naczep plandekowych, zawieszenie 

ECO Air COMPACT, które poddano odpo-

wiednim modyfi kacjom. 

Standard off-road

Kluczowe zmiany dotyczą bezobsługo-

wego połączenia elementów zawieszenia 

(wahacza i wspornika miecha) z korpusem 

osi. Zasadnicza zmiana polega na uformo-

waniu specjalnego kształtu powierzchni 

elementów zawieszenia współpracujących 

z  korpusem osi. Odpowiednia struktura 

powierzchni styku tych elementów uzyski-

wana jest za pomocą precyzyjnej obróbki 

laserowej. W  rezultacie, po zmontowaniu 

zawieszenia z korpusem osi powstaje moc-

ne połączenie kształtowe o  podwyższonej 

wytrzymałości wymaganej w  przypadku 

naczep w  eksploatacji „standard off -ro-

ad”. Warto podkreślić, że cel wzmocnienia 

zawieszenia osiągnięto bez zwiększania 

masy własnej konstrukcji. Tak więc zasto-

sowanie zawieszeń EAC HD w  wywrot-

kach pozwala zmniejszyć masę własną 

naczepy wywrotki nawet o 90 kg. Dla po-

jazdów współpracujących z  rozściełaczem 

asfaltu przewidziano wersję z  krótszymi 

wspornikami miechów zawieszenia. Po-

nadto zawieszenia EAC HD wyposażane 

są w  amortyzatory HD o  odpowiednio 

dobranej charakterystyce tłumienia. Do 

wyboru klientów są osie BPW ECO Plus 3 

z hamulcami tarczowymi lub bębnowymi. 

Dostępne są także elementy doposażenia 

w  postaci osłon tarcz hamulcowych oraz 

mechanizmów podnoszenia osi, które po-

zwalają kontrolować koszty eksploatacji. 

Klienci mogą doposażyć układy jezdne 

w czujniki klocków hamulcowych, liczniki 

przebiegu, a także czujniki ciśnienia i tem-

peratury w ogumieniu.

 

Gwarancja 5+3 lata 

Jednocześnie z  wprowadzeniem do 

oferty zawieszenia EAC HD, BPW wpro-

wadziło znaczącą zmianę warunków 

gwarancji. Obecnie Gwarancją ECO Plus 

5+3 lata objęte są również pojazdy eks-

ploatowane w  trudniejszych warunkach 

określanych jako „standard off -road”, 

czyli cysterny, silosy, ruchome podłogi 

oraz wywrotki. Oznacza to, że aktualnie 

zawieszenia BPW w  naczepach wywrot-

kach objęte są taką samą ochroną gwaran-

cyjną jak w naczepach plandekowych lub 

chłodniach. Podstawowy okres gwarancji 

EAC HD 
– lekkie 
i niezawodne
Wiodący producent osi do pojazdów użytkowych, BPW Bergische Achsen KG 
z powodzeniem wprowadził na rynek wersję zawieszeń pneumatycznych 
ECO Air COMPACT w wersji „heavy-duty” HD. Wykonanie HD przeznaczone jest 
do zastosowań 9 t w pojazdach pracujących w trudniejszych warunkach 
określanych jako „standard off-road” – typowych dla wywrote k, a także cystern, 
silosów i naczep z ruchomą podłogą. 

W osiach BPW ECO Plus z zaciskami hamulcowymi ECO Disc 
możliwa jest wymiana tarcz hamulcowych bez demontowania zacisku z osi.

Wzmocnione połączenie wahacza z korpusem osi w zawieszeniach 
serii EAC HD uzyskuje się, wykorzystując obróbkę laserową.
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ECO Plus to 5 lat. Bezpłatne przedłużenia 

5-letniej gwarancji ECO Plus o  kolejne 

3 lata następuje po wykonaniu przeglądu 

głównego w autoryzowanej stacji serwiso-

wej BPW. 

Zawieszenia EAC HD skonfi gurowane 

są z  osiami ECO Plus trzeciej generacji, 

które od lat wyróżnia łatwość obsługi i ni-

skie koszty eksploatacji. Osie BPW od kil-

ku już lat wyposażane są w zaciski hamul-

cowe ECO Disc – zaprojektowane przez 

inżynierów BPW i  produkowane w  ma-

cierzystym zakładzie BPW w  Niemczech. 

Konstrukcję osi i zacisku przemyślano tak, 

że wymiana tarczy hamulcowej nie wy-

maga demontażu zacisku hamulcowego. 

Cecha ta znacząco ułatwia pracę i  skraca 

czas potrzebny na wymianę, pozwalając 

fi rmom transportowym osiągnąć dodat-

kowe oszczędności. Wartością dodaną osi 

Zastosowanie w naczepach wywrotkach zawieszeń EAC HD pozwala 
na obniżenie masy własnej pojazdu nawet o 90 kg. 

Zaciski BPW są aktualnie najczęściej 
montowanymi zaciskami hamulcowymi w osiach naczepowych. 

Dotychczas wyprodukowano ich już ponad 2 miliony.

BPW z hamulcami tarczowymi jest 5-let-

nia ochrona gwarancyjna mechanizmów 

wewnętrznych zacisków BPW ECO Disc. 

Miarą sukcesu BPW jest fakt, że we wrze-

śniu 2017 roku taśmę produkcyjną opuścił 

2-milionowy zacisk ECO Disc, co oznacza, 

że zaciski hamulcowe BPW ECO Disc są 

aktualnie jednymi z najczęściej montowa-

nych zacisków hamulcowych w osiach na-

czepowych. ▐
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W 2017 roku Volvo Trucks w segmen-

cie pojazdów ciężarowych o dmc po-

wyżej 16 ton, sprzedało 4356 pojaz-

dów. To daje 17,21% udział w rynku i trzecie 

miejsce wśród fi rm dostarczających ciężkie 

pojazdy. 44% sprzedanych pojazdów miało 

zakontraktowane umowy serwisowe. Duży 

wzrost Volvo zanotowało w  sprzedaży pod-

wozi (+36%) oraz części zamiennych (+14%). 

„Kilka lat temu stworzyliśmy w Volvo Trucks 

specjalny dział odpowiedzialny za sprzedaż 

podwozi na terenie całej Polski, jednocze-

śnie po zakupie zagwarantowaliśmy klien-

tom wsparcie techniczne. To się sprawdziło 

i  wzrosty sprzedaży, które odnotowaliśmy 

w ubiegłym roku, w ogromnej mierze są wła-

śnie efektem pracy tego zespołu” – podkreśla 

Paweł Węcłowski, dyrektor sprzedaży Volvo 

Trucks w Polsce. 

Według Pawła Węcłowskiego, dobre wyniki 

branży w roku 2017 to przede wszystkim efekt 

koniunktury w gospodarce. Dodatkowo miały 

na to wpływ zakupy poczynione przez fi rmy 

budowlane w  drugim półroczu, w  związku 

z realizacją inwestycji fi nansowanych z fundu-

szy unijnych.

„Spodziewamy się, że w tym roku sprzedaż 

pojazdów o dmc powyżej 16 ton utrzyma się 

na ubiegłorocznym poziomie, czyli około 

25 tys. sztuk. Dalej będzie się również zwięk-

szała sprzedaż podwozi w stosunku do ciągni-

ków siodłowych. Jest to spowodowane przede 

wszystkim coraz większą liczbę pojazdów 

kupowanych do obsługi rynku krajowego, co 

stanowi efekt dynamicznego wzrostu gospo-

darczego. Kiedyś fi rmy obsługujące krajo-

wy rynek przewozów kupowały samochody 

używane, teraz coraz częściej decydują się na 

zakup pojazdów nowych” – zaznacza Paweł 

Węcłowski. 

Cele, jakie sobie stawia Volvo Trucks na 

ten rok, to: 18% udział w  segmencie pojaz-

dów o  dmc powyżej 16 t, 75% sprzedanych 

pojazdów z systemem Dynafl eet, 45% z kon-

traktem serwisowym i  40% sfi nansowanych 

w ramach VFS.

Nowy kierunek

W 2017 roku Volvo skierowało swoje dzia-

łania do grupy fi rm działających w transporcie 

lokalnym i regionalnym. W ramach kampanii 

4 Poland fi rma zaoferowała klientom pojazdy 

dostosowane do krajowych przewozów oraz 

produkty i  usługi im towarzyszące. W  tym 

roku akcja jest kontynuowana. Pojazdy są go-

towe do odbioru, a zakupy mogą być rozlicza-

ne w złotówkach. Specjalna oferta serwisowa 

obejmuje 4 lata gwarancji na układ napędowy. 

Volvo działa też szeroko w zakresie bezpie-

czeństwa. W najbliższych latach ma się poja-

wić pojazd, który będzie przewidywał sytuację 

na drodze i  w  razie niebezpieczeństwa sam 

zareaguje. Już w 2020 r. ciężarówki Volvo mają 

być wyposażone w systemy, które w 100% za-

gwarantują bezkolizyjną jazdę.

Gwarancję wydajności i  bezpieczeństwa 

przejazdów ma zapewnić także wprowadze-

nie autonomicznego samochodu ciężarowego. 

Prowadzone prace w tym kierunku obejmują 

nie tylko ciągniki siodłowe z naczepą, ale rów-

nież pojazdy, które poruszają się na terenach 

zamkniętych, takich jak porty, terminale, pola 

uprawne, kopalnie czy wysypiska śmieci. 

W  2018 roku na rynku mają się pojawić 

pierwsze pojazdy FM LNG i  FH LNG. Są 

one napędzane skroplonym gazem ziemnym, 

a  w  przyszłości biogazem. Samochody te 

w  95% zasilane są skroplonym gazem ziem-

nym, a w 5 olejem napędowym. Dzięki temu 

mają zapłon samoczynny, jak silniki Diesla, 

a  jak zapewniają przedstawiciele Volvo, ich 

osiągi są znacznie lepsze niż konkurencyjnych 

pojazdów z  silnikiem iskrowym zasilanych 

wyłącznie LNG. Emitują jednocześnie o około 

20% mniej dwutlenku węgla niż podobne mo-

dele zasilane olejem napędowym.

Wzmożona aktywność

Równie ważna jak produkt, jest obsługa 

posprzedażna. Volvo organizuje konkurs dla 

mechaników VISTA, w  którym bierze udział 

prawie 18 tys. mechaników z międzynarodo-

wej sieci autoryzowanych warsztatów Volvo 

Trucks i  Volvo Buses. Głównym założeniem 

konkursu jest promowanie pracy zespołowej 

przy jednoczesnym zachęcaniu do samo-

rozwoju i  doskonalenia umiejętności. Jest to 

też sposób na przyciągnięcie i  utrzymanie 

zdolnych pracowników serwisowych. Finał 

konkursu odbędzie się w czerwcu tego roku, 

w brazylijskiej Kurytybie.

Volvo ciągle rozbudowuje swoją sieć ser-

wisową. We wrześniu ub. r. powstał nowy 

autoryzowany serwis w Bełku (województwo 

śląskie), który działa w  ramach fi rmy TMiK 

Tomasz Dzida. Od wielu lat drugi taki punkt 

znajduje się w Pszczynie.

Marka angażowała się również w działania na 

rzecz zwiększenia bezpieczeństwa na drogach, 

Trend 
wzrostowy
W minionym roku 
Grupa Volvo aktywnie 
działała na rynku. 
Efekty tej aktywności 
to trzecia pozycja Volvo 
Trucks w rankingu 
sprzedaży w segmencie 
pojazdów o dmc powyżej 
16 t oraz 9,2% wzrost 
Renault Trucks 
na tym rynku. 

Paweł Węcłowski, 
dyrektor sprzedaży Volvo Trucks w Polsce

„
Kiedyś firmy obsługujące krajowy rynek 

przewozów kupowały samochody używane, 
teraz coraz częściej decydują się na zakup 
pojazdów nowych.”

Renault Trucks zapowiada, że w 2019 r. do sprzedaży trafi cała gama 
pojazdów w 100% elektrycznych. Będą one produkowane seryjnie w fabryce 
Renault Trucks Blainville-sur-Orne w Normandii.

www.truck-van.pl

38 TruckTruckVanVan&

RYNEKRYNEKPojazdy ciężarowePojazdy ciężarowe



w ramach akcji „Zatrzymaj Się–Spójrz–Poma-

chaj” (Stop–Look–Wave), która ma uświado-

mić młodym uczestnikom ruchu drogowego, 

że wokół samochodu znajdują się martwe pola, 

czyli obszary, których kierowca nie widzi. 

2018 to przede wszystkich rok dwóch waż-

nych jubileuszy – 90-lecia Volvo Trucks oraz 

25-lecia modelu FH. Z  tych okazji zostaną 

przygotowane specjalne edycje pojazdów.

Natomiast z  początkiem roku rozpoczęła 

się kampania sprzedażowa Fire & Ice (Ogień 

i Lód). W ofercie pojawiły się dwa rodzaje wy-

posażenia: Fire – czyli dynamika i  własności 

jezdne oraz Ice – ekonomika paliwowa. 

W  tym roku ruszy również trzecia edycja 

programu „Profesjonalni kierowcy”. Celem tej 

akcji jest podnoszenie kwalifi kacji przyszłych 

kierowców zawodowych. W ramach II edycji 

w 2017 roku odbyło się 14 szkoleń w różnych 

miejscowościach, a uczestnicy zdobyli certyfi -

kat potwierdzający profesjonalne przygotowa-

nie do zawodu kierowcy. 

Po rocznej przerwie powraca także konkurs 

dla kierowców „Volvo Trucks Driver Challen-

ge”. Zapoczątkowana w  2011  r. akcja cieszy 

się olbrzymią popularnością w  Polsce – do 

eliminacji w  2016 roku zarejestrowało się aż 

886 kierowców. Siódma edycja konkursu ma 

lekko zmodyfi kowaną formułę. Zawodnicy 

na wstępie będą musieli się wykazać wiedzą 

teoretyczną, wypełniając test na stronie in-

ternetowej. Najlepsi zmierzą się w  konku-

rencjach praktycznych ukierunkowanych nie 

tylko na ekonomikę paliwową, ale również na 

bezpieczeństwo jazdy i  sprawdzenie umiejęt-

ności na placu manewrowym. Konkurs wy-

startuje w marcu. Finał w Polsce odbędzie się 

14 czerwca, a światowy we wrześniu.

W  tym roku zakończy się też 13. edycja 

regat Volvo Ocean Race, uważanego za je-

den z  najtrudniejszych wyścigów żeglar-

skich na świecie. W  tej edycji wystartowa-

ło w  sumie siedem zespołów. Zawodnicy 

wypłynęli 22 października z  hiszpańskie-

go portu Alicante. Trasa prowadzi przez 

3 oceany i 12 największych miast portowych 

na pięciu kontynentach, w  tym Auckland 

w Nowej Zelandii czy Goeteborg w Szwecji. 

Regaty zakończą się w  czerwcu 2018 roku 

w Hadze w Holandii. 

Cały czas w górę

Również Renault Trucks może zaliczyć mi-

niony rok do udanych. Jak zapewniają przed-

stawiciele marki, prowadzona strategia wokół 

poprawy wizerunku powiodła się i wiele fi rm 

udało się przekonać do zmiany pojazdów na 

Renault. „W  latach 2016–17 nasza strategia 

skupiała się wokół poprawy wizerunku marki, 

poprzez promowanie naszych wartości takich 

jak: bliskość klienta, zaangażowanie, nieza-

wodność. Klienci, którzy kupili nasze pojazdy, 

wracają do nas zadowoleni po kolejne zakupy. 

Udało nam się przekonać wiele fi rm do zmia-

ny pojazdów na naszą markę. To duża zasługa 

samych produktów, ale też naszych sił sprze-

dażowych i  serwisowych, które skutecznie 

utrzymują obecnych klientów i  docierają do 

nowych” – podkreśla Ewa Jezierska, dyrektor 

sprzedaży Renault Trucks. 

Do zakupów zachęcała kampania Truck 

4 Comfort, w ramach której można było kupić 

limitowaną edycję komfortowo wyposażonych 

pojazdów z  pakietem bezpieczeństwa, zapew-

niających ekonomikę paliwową. „W tej kampanii 

nie tylko odpowiadaliśmy na potrzeby kierow-

ców, ale również mocno skupiliśmy się na bez-

pieczeństwie dla właściciela. Każdy pojazd został 

wyposażony w pełny 4-letni kontrakt serwisowy, 

co stanowi dużą innowację na naszym rynku, 

gdyż kontrakt serwisowy to znacznie więcej 

niż rozszerzona gwarancja. Wydatki związane 

z eksploatacją pojazdów zawarte są w kontrakcie 

Excellence, który obejmuje wszelkie przeglądy 

okresowe, wymianę oleju i fi ltrów, klocków ha-

mulcowych, ale także np. wymianę wkładu fi ltra 

cząstek stałych DPF, czy nawet naprawę ogrze-

wania niezależnego” – dodaje Ewa Jezierska.

W minionym roku Renault angażowało się 

również w  program Profesjonalni Kierowcy 

oraz zorganizowało już po raz ósmy konkurs 

Optifuel Challenge, w  którym wzięło udział 

501 kierowców. 

Ważnym wydarzeniem było dostarczenie 

pierwszego zasilanego gazem pojazdu Renault 

Trucks D16 z  nadwoziem do zbiórki śmieci, 

który trafi ł do PGK Śrem. Po raz pierwszy za-

prezentowano w Polsce pojazd z kabiną Low 

Entry Renault Trucks D Access. W  sumie 

w  2017 roku  Renault dostarczyło na rynek 

2002 pojazdy, w tym 1741 o dmc powyżej 16 t,

co przekłada się na 9,2% wzrost sprzedaży 

w tym segmencie – 6,9% udziału w tym rynku. 

W tempie

W tym roku Renault chce uzyskać 8% udzia-

łów w  segmencie pojazdów o  dmc powyżej 

16 t. Największe nadzieje są pokładane w ga-

mie T z  silnikiem 13-litrowym, o  mocy 

440 KM i kabiną Sleeper Cab. Przy zachowaniu 

wysokiego komfortu jazdy oraz niskiego spa-

lania, świetnie sprawdzają się w rękach osób 

z małym doświadczeniem, co jest dość istotne 

w sytuacji permanentnego braku kierowców. 

Plany mówią o 50% udziale w sprzedaży po-

jazdów z systemem telematycznym Optifl eet, 

40% z kontraktami serwisowymi i 45% zaku-

pów fi nansowanych przez VFS.

Na naszym rynku fi rma zamierza też być 

bardziej aktywna w  segmencie podwozi oraz 

samochodów dystrybucyjnych, w  szczegól-

ności przy zastosowaniu 16-tonowej gamy D, 

dla której szanse przedstawiciele marki widzą 

w transporcie chłodniczym. Kolejny obszar do 

zagospodarowania to ciężkie pojazdy budow-

lane gamy K. 

Podczas targów IAA w Hanowerze mają być 

pokazane pojazdy elektryczne, których sprze-

daż ma się rozpocząć w 2019 r. 

Dużą nowością mają być także pojazdy 

X-Road, czyli oferta „nowych” samochodów 

używanych. Wyselekcjonowane pojazdy ga-

my T, które pierwsze życie mają już za sobą, 

trafi ają do fabryki Renault Trucks i  są pod-

dawane modyfi kacji. Obejmuje ona zmianę 

opon, przełożenia tylnego mostu, zawiesze-

Ewa Jezierska, 
dyrektor sprzedaży Renault Trucks

„
Klienci, którzy kupili nasze pojazdy, 

wracają do nas zadowoleni po kolejne zaku-
py. Udało nam się przekonać wiele firm do 
zmiany pojazdów na naszą markę.”

Volvo Trucks mocno zaangażowało się w prace nad 
autonomicznym pojazdem. Być może to będzie rozwiązanie 
problemu związanego z brakiem kierowców, z którym od lat 
zmagają się firmy transportowe w całej Europie

nia, siodła, oprogramowania skrzyni biegów, 

a  także zmiany estetyczne w wyglądzie kabi-

ny. Wszystkie wymagające tego elementy są 

wymieniane na nowe. W  ten sposób przy-

gotowany pojazd upodabnia się nieco do sa-

mochodu gamy C i  jest oferowany na rynku 

budowlanym. 

„W tym roku zamierzamy utrzymać i kon-

tynuować naszą dotychczasową strategię, pra-

cując nadal nad poprawą wizerunku naszej 

marki, promocją pojazdów z  silnikami 13-li-

trowymi oraz wprowadzając kolejne rozwią-

zania i pojazdy ciężarowe w podwoziach. Cały 

czas mierzymy wysoko. Powrót marki Renault 

Trucks do udziałów i sprzedaży sprzed lat jest 

na dobrej drodze i jako organizacja tempa nie 

zwalniamy” – dodaje Ewa Jezierska. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. Volvo Group

http://www.facebook.com/TruckVanPL
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Od 2017 roku MAN oferuje pełną gamę 

pojazdów ciężarowych od 3 do 44 t 

dmc, ciężkie pojazdy specjalne do 

250 t dmc, autobusy miejskie, międzymia-

stowe i turystyczne, podwozia autobusowe, 

oraz luksusowe autobusy turystyczne marki 

Neoplan. Jest w czym wybierać.

„Rok 2017 był dla nas przełomowym 

momentem, ponieważ nasza rodzina pro-

duktów rozszerzyła się o  pojazd TGE, co 

wiąże się z nowym dla nas obszarem dzia-

łalności – pojazdami dostawczymi. Rynek 

pojazdów tego typu w  Polsce to ponad 

35 tys. sztuk sprzedawanych rocznie, co 

oznacza, że mamy duże pole do działania 

i wiele możliwości do realizowania swoich 

celów sprzedażowych” – powiedział Piotr 

Stański, prezes zarządu MAN Truck &Bus 

Polska, podsumowując działania w  ubie-

głym roku.

Drugi na podium

W  minionym roku zarejestrowano 4732 

pojazdy marki MAN o  dmc powyżej 6 t, 

co uplasowało niemiecką fi rmę na drugim 

miejscu w  rankingu sprzedaży na naszym 

rynku. Jak podkreśla Piotr Stański sprze-

daż pojazdów ciężarowych w zeszłym roku 

to najlepszy wynik MAN-a  do tej pory na 

naszym rynku. 

W przypadku autobusów o dmc powyżej 

8 t MAN uplasował się na trzeciej pozycji. 

Nabywców znalazło 110 pojazdów tej mar-

ki, w tym zarówno miejskie, jak i turystycz-

ne i międzymiastowe. Do MAN-a należało 

prawie 9% tego rynku. Ale to nie wszystko. 

Jak podkreśla Piotr Stański w sumie w ubie-

głym roku MAN sprzedał 143 autobusy, 

a różnica między faktyczną sprzedażą a wy-

nikami rejestrowanymi przez CEP wynika 

z tego, że były to autobusy głównie dostar-

czone do MON-u i Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego. Armia obecnie korzysta 

z  ponad 129 autobusów dostarczonych 

przez MAN Truck & Bus Polska. 

Poza tym łącznie dostarczono w  minio-

nym roku 82 autobusy miejskie, w  tym po 

25 autobusów MAN Lion’sCity do MZK 

Gorzów Wielkopolski i  PKM Katowice, 11 

odebrał Michalczewski Sp. z  o.o., 7 trafi ło 

do MZK Koszalin i 5 do PKS Grodzisk Ma-

zowiecki, a 9 hybrydowych MAN Lion’sCity 

jeździ w Kaliszu i gminie Rędziny. 

Autobusów turystycznych i  międzymia-

stowych sprzedano łącznie 55 sztuk, w tym 

26 MAN Lion’sCoach R07 odebrał wspo-

mniany MON, a pozostałe 29 MAN Lion’s

Coach trafi ło do polskich przewoźników. 

Na ten rok w styczniu było już podpisa-

nych 11 kontraktów w sumie na 205 pojaz-

dów, w tym 61 autobusów hybrydowych ma 

odebrać Mobilis w ramach umowy z ZTM 

Warszawa.

1 lipca 2017 r. na rynek trafi ł TGE. Przez 

pół roku wdrażania nowego pojazdu na ryn-

ku udało się zespołowi sprzedaży przekro-

czyć zakładany plan o  47%. Warto jednak 

podkreślić, że cele nie były zbyt wygórowane. 

W sumie dostarczono 119 egzemplarzy naj-

mniejszego MAN-a. Wśród zakupionych do-

stawczaków był pojazd straży pożarnej oraz 

pierwszy na świecie ambulans TGE z  zabu-

dową AMZ Kutno, laweta i chłodnia. Około 

70% zakupionych pojazdów na wyposażeniu 

miało automatyczną skrzynię biegów. 

Świetnie rozwija się również sprzedaż 

pojazdów używanych. W  minionym roku 

MAN sprzedał 1448 takich ciężarówek, 

60 autobusów i  5 pojazdów dostawczych. 

„Na przestrzeni ostatnich lat notujemy spo-

ry wzrost sprzedaży pojazdów używanych. 

Od 2014 r. podwoiliśmy sprzedaż na tym 

rynku” – podkreśla Piotr Stański. 

Rynek pojazdów używanych to dzisiaj 

trudny temat dla wszystkich importerów sa-

mochodów ciężarowych. Coraz krótszy czas 

użytkowania pojazdów we fl otach sprawia, że 

sporo 2-, 3-lenich pojazdów trafi a na rynek 

wtórny. Z drugiej strony oferta leasnigu czy 

wynajmu kusi do zakupu nowych pojazdów.

Wraz z pojawieniem się nowego modelu 

TGE, MAN zajął się też sprzedażą używa-

Lew na baterie
MAN w minionym roku wszedł w zupełnie nowy obszar 
– pojazdy dostawcze. Teraz zapowiada kolejną rewolucję – tym razem ostro 
zabiera się za napędy elektryczne.

MAN ostro walczy o rynek autobusów w Polsce. W minionym roku zajął trzecią 
pozycję na rynku dostarczając 143 pojazdy. Na początku tego roku miał podpisane 
umowy na 205 autobusów. Piotr Stański, prezes zarządu MAN Truck & Bus Polska, 
zapowiada też większą aktywność w segmencie autobusów turystycznych. 

MAN już w 2016 r. podczas wystawy IAA w Hanowerze 
zaprezentował pojazdy dystrybucyjny z napędem elektryczny. 
Teraz prace nad wprowadzeniem go na rynek mają nabrać tempa. 
Produkcja seryjna ma ruszyć po koniec 2020 r. 
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nych pojazdów dostawczych. To umożliwia 

sprzedaż nowych aut z ofertą odkupu.

Jakość przede wszystkim

W 2017 r. w ramach Akademii MAN or-

ganizowane były różne szkolenia. Odbyły 

się 64 szkolenia techniczne, w których wzię-

ło udział 720 osób oraz 22 szkolenia miękkie 

(techniki negocjacyjne, praca z  klientem), 

które zgromadziły 189 uczestników, co po-

zwoliło uzyskać współczynnik wyszkolenia 

sieci na poziomie 72%. W ramach Akademii 

odbyło się również 112 treningów Profi Dri-

ve, na których przeszkolono 885 kierowców. 

Coraz bardziej rozrasta się również klub 

MAN Trucker’s World. Do końca 2017 r. za-

rejestrowały się w sumie 17 722 osoby.

Jesienią 2017 r. opublikowany został nowy 

raport TÜV dla pojazdów ciężarowych. Po 

raz piąty z rzędu MAN osiągnął bardzo do-

bre wyniki szczególnie w kategorii starszych 

pojazdów. „Coraz więcej klientów zwraca 

uwagę właśnie na ten element – pojazdy 

ciężarowe mają pracować, dlatego niski po-

ziom ich awaryjności jest bardzo ważny dla 

właścicieli fi rm transportowych, szczególnie 

jeżeli dotyczy to pojazdów 3- czy 5-letnich” 

– dodaje Piotr Stański.

W  2017 roku sprzedaż części zamien-

nych MAN wzrosła o 17%, a na przestrze-

ni ostatnich 4 lat o  55%. W  ramach sied-

miu serwisów, którymi zarządza MAN, 

przyrost wartości robocizny wynosił 10%. 

Sprzedaż kontraktów serwisowych we 

wszystkich grupach produktowych wy-

niosła 31%. Wraz z  kontraktem w  minio-

nym roku sprzedano 1440 samochodów 

MAN. Aktualnie 3739 pojazdów ma ak-

tywny kontrakt serwisowy, co stanowi 

30% wzrost w porównaniu z rokiem 2016. 

Zmienił się również zakres tej usługi. Kon-

trakty są teraz dłuższe i  obejmują więcej 

usług. Coraz większym zainteresowaniem 

cieszą się również umowy usługo-napraw-

cze z gwarancją mobilności i dodatkowymi 

świadczeniami. 

Z gniazdka

Na ten rok i  kolejne MAN zapowiada 

wiele nowości. W  lutym rozpoczęły się te-

sty lekkich pojazdów ciężarowych TGM 

z  napędem elektrycznym. Projekt jest pro-

wadzony w Austrii. W październiku 2018 r.

ma być przedstawione pierwsze TGE 

w  wersji elektrycznej. Natomiast w  grud-

niu tego roku będzie miał swoją premierę 

autobus miejski EL4C z  napędem w  100% 

elektrycznym, który do seryjnej produkcji 

ma trafi ć w  2019 r. Pod koniec 2020 roku 

ma się również rozpocząć seryjna produk-

cja e-ciężarówki. Wszystkie te pojazdy zo-

staną zaprezentowanie podczas targów IAA 

w Hanowerze.

Autobus miejski MAN Lion’sCity z napę-

dem elektrycznym pierwsze testy i prezen-

tacje ma już za sobą. Został pokazany m.in. 

na Europejskim Kongresie Małych i  Śred-

nich Przedsiębiorstw w Katowicach w paź-

dzierniku 2017 roku. Obecnie trwają prace 

nad produktem w fabryce MAN Bus w Sta-

rachowicach. Start produkcji seryjnej ma 

nastąpić w czwartym kwartale tego roku.

Zmianę przeszedł też autobus MAN Lio-

n’sCity z silnikiem Diesla. 

Udoskonalane są też autonomiczne po-

jazdy jeżdżące w  konwoju. W  najbliższym 

czasie w ramach pracy nad tym projektem 

pojawi się w  pojazdach MAN tempomat 

następnej generacji utrzymujący odległość 

od pojazdu poprzedzającego. Będzie on 

również w  stanie obsługiwać funkcje Start 

& Go. W przyszłym roku dodatkowo MAN-

-y będą wyposażone w asystenta pasa ruchu 

i jazdy w korku. Do 2022 roku pojazdy mają 

być w pełni gotowe do jazdy w ramach pla-

tooningu.

„Mamy świadomość, że rynek się zmienia 

i  chcemy w  nim uczestniczyć. Wierzymy, że 

z produktami, jakie przygotowaliśmy, jesteśmy 

w stanie powalczyć o swoje miejsce. Bazując na 

nowych produktach, chcemy być wiodącym 

producentem pojazdów z napędem elektrycz-

nym w Europie” – podkreśla Piotr Stański. 

MAN przechodzi przemianę od produ-

centa pojazdów ciężarowych do dostawcy 

kompleksowych, inteligentnych rozwiązań 

transportowych. Pojazdy ciężarowe stają 

się częścią cyfrowej rzeczywistości. Auto-

matyzacja niesie ze sobą potencjał rozwoju 

efektywności ciężarówek oraz stosowanych 

w  nich systemów bezpieczeństwa. MAN 

pracuje nad licznymi projektami również 

w tym obszarze. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. MAN

Piotr Stański, 
prezes zarządu MAN Truck & Bus Polska

„
Rok 2017 był dla nas przełomowym 

momentem, ponieważ nasza rodzina 
produktów rozszerzyła się o pojazd TGE, 
co wiąże się z nowym dla nas obszarem 
działalności.”

TGE to nowość w ofercie MAN-a. W pół roku obecności na rynku dostarczono 119 sztuk tego 
pojazdu, na ten rok zaplanowano wzmożone działania, które mają przełożyć się na większy 
udział w sprzedaży pojazdów dostwaczych. 
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Dział techniczny Schaeffl  er Polska 

otrzymał zgłoszenie dotyczące szar-

pania podczas ruszania i drżenia po-

jazdu w  czasie jazdy przy prędkości obro-

towej silnika około 1100 obr/min. Drgania 

podczas jazdy występują przy przyśpiesza-

niu i ustalonej prędkości pojazdu, natomiast 

przy lekko lub całkowicie odpuszczonym 

nacisku na pedał gazu zgłoszonego efektu 

nie ma. Objaw wystąpił po wymianie silnika 

i tarczy sprzęgła. W chwili wymiany pojazd 

wego od strony retardera. Następnie został 

podparty silnik, a  skrzynię biegów posa-

dowiono i  przymocowano do dźwignika 

hydraulicznego. W dalszej kolejności zde-

montowano rozrusznik, siłownik sprzęgła, 

odłączono elementy wybierania biegów 

i przewody płynu od retardera. Potem od-

kręcono śruby łączące silnik ze skrzynią 

biegów i odłączono skrzynie biegów od ele-

mentów elastycznych jej zawieszenia tzw. 

poduszek. Po tych operacjach odsunięto 

pojazdu, może podlegać dalszej eksploata-

cji. Łożysko pilotujące ma luz i  widoczne 

wycieki smaru, musi zostać wymienione 

[fot. 2 i 3] .

Powierzchnia tulei prowadzącej łożysko 

oporowe o  niewielkim stopniu zużycia pod-

lega dalszej eksploatacji. Stan łożyskowania 

dźwigni sprzęgła i  jej punktów połączenia 

z łożyskiem oporowym i siłownikiem sprzęgła 

bez uwag eksploatacyjnych [fot. 4]. Siłownik 

sprzęgła bez śladów zużycia eksploatacyjnego.

Nieprawidłowe 
funkcjonowanie sprzęgła
Autobus Mercedes-Benz Tourismo RHD o pojemności silnika 
11 957ccm i mocy 300 kW, rok produkcji 2008.

Fot. 1. Odsunięta skrzynia biegów, sprzęgło przykręcone do koła zamachowego.

Fot. 2. Koło zamachowe – powierzchnia cierna.

Fot. 3. Łożysko podporowe (pilotujące) wałka 
sprzęgłowego.

Fot. 5. Kliny wielowypustu wałka sprzęgłowego.

Fot. 4. Dźwignia sprzęgła (łapa) i tuleja prowadząca 
łożyska oporowego.

miał przebieg około 700 000 km. Przy po-

przednim silniku i poprzedniej, zużytej tar-

czy sprzęgła opisanego objawu nie było.

Silnik, układ paliwowy i układ rozruchu, 

elementy zawieszenia zespołu napędowego 

i wał napędowy zostały zdiagnozowane, nie 

stwierdzono nieprawidłowości. Wszyst-

ko więc wskazywało na nieprawidłowości 

w zespole sprzęgła.

Analiza techniczna

W  celu zdiagnozowania i  ewentualnej 

wymiany sprzęgła przystąpiono do jego de-

montażu. Pierwszym krokiem było odłą-

czenie akumulatorów, spuszczenie płynu 

chłodzącego i  odkręcenie wału napędo-

zespół retarder – skrzynia biegów w stronę 

przodu pojazdu i zdemontowano elementy 

sprzęgła [fot.1].

Poddano weryfi kacji docisk, tarczę, ło-

żysko oporowe sprzęgła, tuleję prowadzącą 

łożysko oporowe, stan wielowypustu i  ło-

żyskowania wałka sprzęgłowego oraz dźwi-

gni tzw. łapy sprzęgła i tłoczyska siłownika 

sprzęgła. Ponadto skontrolowano stan po-

wierzchni ciernej koła zamachowego i  ło-

żyska podporowego (pilotującego) wałka 

sprzęgłowego.

Nie stwierdzono wycieków z  uszczelnia-

cza wałka sprzęgłowego i wału korbowego.

Stan powierzchni ciernej koła zamacho-

wego z  niewielkimi odchyłkami kształtu 

i chropowatości, adekwatnymi do przebiegu 
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Kliny wielowypustu wałka sprzęgłowego 

bez śladów nadmiernego zużycia, luz na ło-

żyskowaniu wałka sprzęgłowego prawidłowy.

Łożysko oporowe sprzęgła zostało zużyte, 

posiada duży luz, podlega wymianie. Po-

nadto stwierdzono smar na tulei wewnętrz-

nej łożyska oporowego. Jest ona wykonana 

z tworzywa sztucznego i nie może być sma-

rowana [fot. 6]. Smar sprzyja gromadzeniu 

się zabrudzeń, co przy tworzywie sztucz-

nym skutkuje silnym ograniczeniem prze-

mieszczania się łożyska po tulei prowadzą-

cej. Powoduje to brak płynnego zaciśnięcia 

tarczy sprzęgła, a to generuje poślizg i szar-

panie przy zmianach biegów.

Powierzchnia płyty dociskowej docisku 

sprzęgła z dużymi, adekwatnymi do prze-

biegu, śladami zużycia pod kątem kształtu 

i  chropowatości. Końcówki sprężyny ta-

lerzowej wytarte w  miejscu współpracu-

jącym z  talerzem pomocniczym łożyska 

oporowego (ślad zgodny z  przebiegiem 

pojazdu) [fot. 7].

Docisk sprzęgła podlega wymianie.

Na powierzchni ciernej płyty dociskowej 

i  koła zamachowego ślady delikatnych po-

ślizgów sprzęgła.

Nie stwierdzono przebarwień na docisku 

i  kole zamachowym, świadczących o  prze-

grzaniu sprzęgła.

Tarcza sprzęgła bez śladów zużycia okła-

dzin i  wielowypustu jej piasty (element 

krótko po wymianie). Elementy sprężyste 

tłumika drgań skrętnych i  ich gniazda bez 

uszkodzeń [fot. 8, 9].

Diagnoza

Po przeprowadzonej analizie technicznej 

stwierdzono, że główną przyczyna szarpa-

nia podczas ruszania autobusu jest zużycie 

powierzchni ciernej płyty dociskowej i  smar 

na tulei wewnętrznej łożyska. Współpraca 

nowych okładzin tarczy sprzęgła z nierówną 

powierzchnią płyty dociskowej daje krótko-

trwałe zrywanie przyczepno-

ści, w  połączeniu z  oporami 

przemieszczenia się łożyska 

oporowego względem tulei 

prowadzącej może powodować 

szarpanie podczas ruszania.

Natomiast drżenie pojaz-

du podczas jazdy w  zakresie 

prędkości 1100 obr/min spo-

wodowane jest nieprawidło-

wym doborem tarczy sprzę-

gła. Gabaryty zdemontowanej 

tarczy o  numerze referen-

cyjnym 343020210 tj. średnica – 430 mm, 

profi l klina wielowypustu 2, liczba klinów 

(zębów) 10, czyli jest tak jak w  tarczy de-

dykowanej dla tego silnika i skrzyni biegów 

o  numerze referencyjnym 343018210, jed-

nak tłumik drgań ma inną charakterystykę. 

Niewłaściwa charakterystyka tłumika 

drgań skrętnych powoduje zgłoszone wibra-

cje, a także inna sztywność sprężyn tłumika 

może być dodatkową przyczyną szarpania 

podczas ruszania pojazdu z miejsca.

Po zamontowaniu zestawu sprzęgła 

o numerze referencyjnym 643331500 i zło-

żeniu zespołu napędowego w  kolejności 

odwrotnej do demontażu, ze zwróceniem 

uwagi na technologię LuK montażu sprzę-

gła, zgłoszone nieprawidłowości nie wystę-

pują. 

Podczas montażu sprzęgła w tym auto-

busie należy:

1. odtłuścić powierzchnie cierne docisku 

sprzęgła i  koła zamachowego (stan koła 

nie kwalifi kował go do toczenia i wymia-

ny),

2. posmarować niewielką ilością smaru li-

towego wielowypust wałka sprzęgłowe-

go, a  następnie przesunąć kilka razy po 

nim tarczę sprzęgła, pozostały na piaście 

tarczy nadmiar smaru usunąć,

3. nie smarować tulei wewnętrznej łożyska 

oporowego,

4. posmarować niewielką ilością smaru 

(litowy) punkty styku dźwigni sprzęgła 

z  łożyskiem oporowym i  trzpieniem si-

łownika sprzęgła,

5. ustawić tarczę sprzęgła w osi wału korbo-

wego,

6. docisk dokręcić do koła zamachowego 

wymaganym momentem i w wymaganej 

kolejności, 

7. po dokręceniu docisku wyjąć blokady 

transportowe [fot. 10].

Jak można zauważyć, bardzo ważny 

jest prawidłowy dobór części, szczególnie 

w  autobusach, które są często konfi guro-

wane zgodnie z życzeniem odbiory. W tym 

przypadku zastosowano tarczę sprzęgła, 

którą fi zycznie da się zamontować, jednak 

ma odmienną charakterystykę tłumika 

drgań skrętnych. Tłumik może odpowia-

dać krańcowym parametrom silnika, tzn. 

momentowi maksymalnemu, ale może być 

przeznaczony do innego przebiegu wartości 

momentu obrotowego w  funkcji prędkości 

obrotowej, obciążenia danego silnika w da-

nym pojeździe.

Ponadto, tak jak przewiduje to techno-

logia Schaeffler (LuK), elementy sprzęgła 

zużywają się tak samo, w  związku z  tym 

wymieniamy je kompletami, szczególnie, 

jeśli mają znamiona zużycia eksploatacyj-

nego. 

Aby dobrane części funkcjonowały pra-

widłowo, należy również trzymać się tech-

nologii producenta pojazdu lub zespołu 

napędowego. W  razie niejasności można 

skorzystać z  porad i  informacji technicz-

nych LuK zamieszczonych na portalu 

REPXPERT. ▐

Fot. 6. Łożysko oporowe, tuleja wewnętrzna 
łożyska z tworzywa sztucznego.

Fot. 7. Docisk sprzęgła – powierzchnia płyty 
dociskowej i końcówki sprężyny talerzowej.

Fot. 8. Tarcza sprzęgła z tłumikiem drgań 
skrętnych.

Fot. 9. Tarcza sprzęgła z tłumikiem drgań 
skrętnych.

Fot. 10. Zabezpieczenie transportowe – przy ni-
tach znajdują się zabezpieczenia wykonane z dru-
tu, które demontujemy po przykręceniu docisku.

Dobór części za pomocą katalogu online

1. Wejdź na stronę www.repxpert.pl i wybierz opcję 
 „KATALOG ONLINE”.

2. Określ kategorię pojazdu, markę i model, rocznik, moc. 

3. W wyniku wyszukiwania otrzymasz listę części stosowa-
 nych w danym modelu pojazdu.

4. Wyszukiwanie można zawęzić do kategorii produktów 
 (silnik, zawieszenie, sprzęgło).

www.truck-van.pl
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Centrum Targowo-Konferencyjne

www.exposilesia.pl

Targi Transportu Publicznego

Targi Transportu Turystycznego

www.silesiacoachexpo.pl

www.silesiakomunikacja.pl

24 - 25 kwietnia 2018, Sosnowiec

KONFERENCJA
„Transport niskoemisyjny  w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - plany 

i przykłady wdrożenia gazomobilności i elektromobilności”

tereny targowe:
Centrum Targowo-Konferencyjne

Expo Silesia

41-219 Sosnowiec

ul. Braci Mieroszewskich 124



Sprinter może teraz nawiązywać komplek-

sową łączność internetową. Sieciowe usłu-

gi Mercedes PRO w połączeniu z zupełnie 

nowymi systemami multimedialnymi MBUX 

(Mercedes-Benz User Experience) stanowią 

doskonałą podstawę dla spełnienia wszystkich 

wymagań logistycznych i transportowych. 

Furgon, Tourer, podwozie, autobus lub ka-

bina do zabudowy, trzy konfi guracje napędu, 

1700 twarzy Sprinera
Trzecia generacja Mercedes Sprintera ujrzała światło dzienne. 
W 2019 roku pojawi się również wersja elektryczna. 

długość nadwozia, tonaż, wysokość przestrze-

ni ładunkowej i  cechy wyposażenia – dzięki 

tym parametrom można skonfi gurować po-

nad 1700 różnych wersji tego pojazdu. Mak-

symalna modułowość stanowi rdzeń nowej 

koncepcji Sprintera, spełniając wymagania 

właściwe każdej branży.

Oprócz napędu na tylne i  na cztery koła 

można teraz zamówić napęd na oś przednią. 

Ze względu na różnice wynikające z  kon-

strukcji pojazd w  tej wersji może przewieźć 

ładunek cięższy o 50 kg w porównaniu do wa-

riantu z napędem na tylną oś. 80-milimetro-

wy próg sprawia, że załadunek i rozładunek są 

znacznie wygodniejsze.

Najważniejsze cechy nowego Sprintera to 

dwie nowo opracowane skrzynie biegów sto-

sowane do przekazywania napędu na przed-

nie koła. Dziewięciobiegowa automatyczna 

skrzynia z przekładnią hydrokinetyczną za-

pewnia optymalną równowagę pomiędzy 

niskim zużyciem paliwa i  sprawnością pro-

wadzenia. Inne zalety to niski poziom hała-

su i  wyjątkowy komfort jazdy. Z  kolei nowa 

6-biegowa manualna skrzynia biegów daje 

maksymalny komfort zmiany przełożeń i nie 

powoduje wibracji.

Maksymalna ładowność wynosi 17 m3 przy 

obciążeniu do 5,5 tony.

W  nowym Sprinterze zwiększono również 

standardy bezpieczeństwa. Systemy wspomaga-

jące obejmują np. samoczyszczącą kamerę co-

fania, pokazującą obraz w  lusterku wstecznym, 

nowoczesny pakiet Parking z  widokiem 360 

stopni oraz czujniki deszczu ze zintegrowanym 

systemem Wet Wiper dla optymalnej widoczno-

ści nawet podczas używania wycieraczek. ▐

Fot. Daimler

DOSTAWCZEDOSTAWCZEPrezentacjaPrezentacjawww.truck-van.pl



W szystkie te wydarzenia od lat cieszą 

się dużym zainteresowaniem wśród 

branżowych specjalistów. Utrzy-

mane w  konwencji B2B dają możliwość 

spotkania, wymiany poglądów i  dyskusji. 

Jedną z  nowości na tegorocznych targach 

TRANSPORTEX będzie Strefa Terenów In-

westycyjnych, do odwiedzenia której orga-

nizatorzy zapraszają fi rmy poszukujące do-

godnie położonych gruntów pod lokalizację 

centr logistycznych czy bazy spedycyjnych. 

Z  kolei w  specjalnie zaaranżowanej strefi e 

BIZNESmeeting będzie można odbyć ka-

meralne rozmowy z  potentatami branży 

i w komfortowych warunkach wymienić się 

biznesowymi kontaktami. 

Tradycyjnie już podczas targów TRANS-

PORTEX, tym razem 24 kwietnia, odbędą 

się Spotkania Transportowe, czyli bezpłat-

na konferencja szkoleniowa dla branży 

transportowej organizowana przez redakcję 

miesięczników TSL Biznes i  Truck & Van. 

Natomiast 25 kwietnia 2018 roku będą mia-

ły miejsce prezentacje wystawców na temat 

najistotniejszych problemów, które stoją 

przed branżą transportowo-logistyczną.

Targi SilesiaKOMUNIKACJA to wio-

senne spotkanie przedstawicieli szeroko 

rozumianej branży transportu publiczne-

go, które w  tym roku odbędzie się już po 

raz 10. Organizatorzy zapowiadają szeroką 

prez entację autobusów o napędzie tradycyj-

nym, ale także gazowym, hybrydowym oraz 

wywołujących w  ostatnim czasie najwięk-

sze emocje – w  pełni elektrycznym. Targi 

SilesiaKOMUNIKACJA to także miejsce 

prezentacji rozwiązań z  zakresu transpor-

tu szynowego, a  dzięki poszerzeniu zakre-

su wystawy o  Targi SilesiaCOACHEXPO, 

również transportu turystycznego. Wzorem 

roku ubiegłego specjaliści z zakresu wypo-

sażenia warsztatów motoryzacyjnych i  sta-

cji obsługi pojazdów będą mieli możliwość 

zapoznania się z ofertą producentów i dys-

trybutorów sprzętu oraz akcesoriów warsz-

tatowych. 

Nieodłącznym elementem Targów są spo-

tkania i  dyskusje. Przedsiębiorstwo Komu-

nikacji Miejskiej w  Tychach, Przedsiębior-

stwa Komunikacji Miejskiej w  Gliwicach 

oraz Expo Silesia zapraszają na Konferen-

cję „Transport niskoemisyjny w  Górno-

śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – plany 

i  przykłady wdrożenia gazomobilności 

i  elektromobilności”. W  ramach wydarze-

nia odbędzie się dyskusja m.in. o  zapisach 

nowej ustawy z  zakresu elektromobilności 

i  paliw alternatywnych, planach rozwo-

ju transportu niskoemisyjnego na terenie 

nowo powstałej Górnośląsko-Zagłębiow-

skiej Metropolii, wizji funkcjonowania 

przedsiębiorstwa komunikacyjnego w opar-

ciu o  wdrożenie gazomobliności i  wynika-

jących z niej korzyści, a także nowych tech-

nologiach stosowanych przez producentów 

pojazdów. 

Tegoroczną ciekawostką Targów Sile-

siaKOMUNIKACJA z  pewnością będzie 

specjalnie utworzona Strefa Transportu 

Ekologicznego, celem której jest prezen-

tacja m.in. nowoczesnych i  ekologicznych 

technologii stosowanych w  pojazdach ko-

munikacji zbiorowej, paliw alternatywnych, 

inteligentnych systemów transportowych, 

przyczyniających się do zwiększenia bezpie-

czeństwa i  komfortu pasażerów, poprawy 

jakości powietrza nad miastami Śląska i Za-

głębia Dąbrowskiego, a także usprawnienia 

zarządzania ruchem miejskim. ▐

Fot. Expo Silesia

Transport i Komunikacja 
w Expo Silesia
W dniach 24–25 kwietnia w Centrum Targowo-Konferencyjnym 
Expo Silesia w Sosnowcu po raz kolejny odbędą się: 
Targi Transportu i Spedycji TRANSPORTEX, Salon Logistyki 
i Magazynowania LOGISTEX, Targi Transportu Publicznego 
SilesiaKOMUNIKACJA oraz Targi Transportu Turystycznego 
SiesiaCOACHEXPO. 
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30% dłuższa 

żywotność

Jakość pierwszego 

montażu

Więcej korzyści  

REPXPERT

ntażu

30% dłuższa żywotność
Schaeffler jest liderem w produkcji elementów układu sprzęgła. HD 30 PLUS gwarantuje o 30% dłuższą żywotność sprzęgła.

Jakość pierwszego montażu
Schaeffler jest dostawcą części na pierwszy montaż do takich marek jak Mercedes, Scania, Volvo, MAN, DAF, Renault, Tata, 

Liebherr, Caterpillar i wielu innych. Sprzęgła LuK o podwyższonej wytrzymałości użyte są na pierwszy montaż w pojazdach 

marki Mercedes Benz.

Więcej korzyści REPXPERT
Zarejestruj się na www.repxpert.pl, aby uzyskać dostęp do darmowych katalogów, informacji serwisowych, instrukcji 

montażu i materiałów video. W każdym zestawie LuK RepSet dla samochodów ciężarowych znajdziesz 3.000 pkt, do 

wykorzystania w programie lojalnościowym REPXPERT.

3
LATA GWARANCJI 
na LuK RepSet 
dla samochodów ciężarowych

www.repxpert.pl

Od teraz 3-letnia gwarancja na LuK RepSet 
dla samochodów ciężarowych


