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Chillout
Coraz lepsze drogi, coraz nowocześniejsze pojazdy, coraz więcej systemów bezpieczeństwa i… 

Wciąż zatrważające statystyki dotyczące wypadków na drogach. Tylko podczas majowego 

weekendu miały miejsce 374 wypadki. Zgięło w nich 37 osób, a 500 zostało rannych. Przerażające. 

Natężenie ruchu cały czas rośnie. W roku 1990 w Polsce było zarejestrowanych ponad 9 mln 

pojazdów (w tym 11% ciężarowych). Do 2016 r. liczba ta wzrosła ponad trzykrotnie, do 28,6 mln 

(12% stanowią ciężarówki). Na drogach jest ciasno i robi się nerwowo. Narasta zmęczenie, 

a wraz z nim agresja. Kierowcy tracą kontrolę nad prędkością i emocjami, a takie połączenie 

to tylko krok od nieszczęścia. 

Problemami, z którymi mamy dzisiaj do czynienia, od lat boryka się Zachód. U nas w ruch 

czasami idą pięści, ale również kije bejsbolowe, a niektórzy wożą siekiery (sic!), natomiast w Sta-

nach, gdzie broń jest powszechnie dostępna, dochodzi nawet do strzelaniny w wyniku wzbu-

rzenia na innego uczestnika 

ruchu drogowego. 

W 2015 r. po drogach na 

całym świecie poruszało się 

ponad 1,1 mld pojazdów 

(w tym 377 mln ciężarówek). 

Szacuje się, że do 2025 r. 

liczba ta wzrośnie do 1,5 mld, 

a w 2040 r. przekroczy 2 mld. 

Czyli będzie jeszcze gorzej.

Agresja za kierownicą nie jest 

jednak nową sprawą. Tematem 

zajęło się w 1949 r. dwóch ka-

nadyjskich psychiatrów, którzy 

analizowali zachowania tak-

sówkarzy. Okazało się, że styl 

życia wpływa na liczbę kolizji. 

Ludzie o nieustabilizowanej sytuacji rodzinnej i nie przykładający uwagi do przestrzegania prawa 

częściej ulegali wypadkom niż kierowcy mający rodziny i szacunek do prawa. 

Według badania Ipsos z 2016 roku 80% mieszkańców Europy boi się agresywnego zachowania 

innych kierowców, a jednocześnie 54% z nich obraża innych i nadmiernie używa klaksonu, 

gdy się zdenerwują. 

Agresja rodzi agresję, więc sytuacja się zapętla. 

Jak sobie z tym radzić? Psychologowie podpowiadają, żeby nie usprawiedliwiać swoich agresyw-

nych zachowań, tylko do nich nie dopuszczać. Pomóc w tym mogą techniki antystresowe, dobra 

organizacja i zarządzanie czasem. Ważne jest też, żeby nie dawać się prowokować i nie nakręcać, 

nie zawsze jest tak, że ktoś chce nam zrobić na złość, czasami po prostu nie pomyślał, zdarza się. 

Nie lubimy, gdy ktoś nas poucza, a z łatwością przychodzi nam pouczanie innych, czasami warto 

się powstrzymać. Dla bezpiecznego powrotu do domu.

Czynnik ludzki cały czas odgrywa i jeszcze długo będzie odgrywał kluczową rolę na drodze. 

Żaden elektroniczny system nie uchroni nas przed brawurą, która wynika z rozchwianych emo-

cji. Warto je opanować, zanim ruszymy w drogę. ▐

Katarzyna Dziewicka
k.dziewicka@truck-van.pl

DŁUGODYSTANSOWE DŁUGODYSTANSOWE 
Test

Przekonaj siebie .....................................6

Cysterny

Kiedy mniej naprawdę jest więcej ........10

PRODUKT PRODUKT 
Cysterny paliwowe

Wszechstronna kalkulacja ....................14

Klimatyzatory

Sprężarkowe czy wodne? ....................18

Karty paliwowe

Z Lizbony do Władywostoku .................22

Opony

Paliwo czy przebieg? ............................24

Monitoring

Oś skrętna pod kontrolą .......................25

DOSTAWCZEDOSTAWCZE
Test

Open space. Fiat Ducato Kombi ..........26

TECHNOLOGIETECHNOLOGIE
Aplikacja

Strefy środowiskowe zawsze 
w telefonie ............................................29

Postęp

90 lat innowacji .....................................30

FLOTA FLOTA 
Wynajem

Twarzą w twarz ....................................34

AUTOBUSYAUTOBUSY
Rynek

Elektryczne dla opornych .....................37

Ekologia wolnorynkowa? ......................40

www.truck-van.pl

5/20184 TruckTruckVanVan&

SPISSPISTreściTreści



Pojazdy Scania nowej generacji okazały się bezkonkurencyjne 
w prestiżowym „Teście 1000 punktów”* po raz drugi z rzędu.
 
Wyniki testu potwierdziły doskonałą wydajność paliwową 
pojazdów Scania oraz ich przewagę nad innymi pod względem 
komfortu kabiny, układu napędowego oraz kosztów. 

najlepsza
w “teście 1000 punktów”

Więcej informacji: www.scania.pl

Zobacz wyniki testu

„Test 1000 punktów” to najbardziej wszechstronne porównanie pojazdów 
ciężarowych w Europie. Organizatorem testu jest ETM Verlag, wydawca 
magazynów „Lastauto Omnibus” i „Fernfahrer”. W tegorocznej edycji poddano 
próbie pojazdy z kabinami średniej wielkości i silnikami o mocy 450 KM.

*



Obecnie wydatki na zakup paliwa mogą 

stanowić nawet jedną trzecią wszyst-

kich kosztów prowadzenia fi rmy 

transportowej, pozostając drugim najważ-

niejszym czynnikiem po kosztach zatrud-

nienia. Dlatego przedsiębiorcy transportowi 

bardzo dużą wagę przywiązują właśnie do 

ekonomii paliwowej pojazdów, które wy-

bierają do swoich fl ot. Wiedzą to oczywiście 

i  producenci pojazdów, którzy wszelkimi 

sposobami starają się udowodnić swoją 

wyższość nad konkurencją. Ostatnimi laty 

bardzo aktywny w tym obszarze jest Merce-

des-Benz. 

Na torze i na drodze

W 2008 roku branżę transportową zasko-

czył wynik 19,44 l/100 km (przy wysokiej 

średniej prędkości 80 km/h), jaki to na torze 

testowym w Nardo osiągnął 40-tonowy ze-

staw z ciągnikiem Actros trzeciej generacji. 

Warto pamiętać, że w tamtych czasach śred-

nie zużycie paliwa na europejskich trasach 

oscylowało w  granicach 30÷35 l/100 km. 

Wynik z Nardo został wpisany ofi cjalnie do 

Księgi Rekordów Guinnessa i  dotychczas 

nikt nie podjął próby jego pobicia. Test ten 

przeprowadzony był oczywiście w  dość la-

boratoryjnych warunkach na zamkniętym 

torze i  przy stałej prędkości jazdy, ale do-

wiódł on, jaki potencjał oszczędności drze-

Przekonaj Przekonaj siebiesiebie
By dowieść ekonomiczności swoich pojazdów, Mercedes-Benz wystawia je do pojedynków 
z pojazdami innych marek. Areną zmagań nie są jednak tory testowe czy laboratoria, a firmy 
transportowe i ich codzienne trasy – tak działa program FuelDuel. 

mie w pojazdach ciężarowych. Pokazał też, 

że ekonomia pojazdu jest sumą wielu detali 

– budowy samego pojazdu, jego układu na-

pędowego i skrzyni biegów, ale też umiejęt-

ności kierowcy czy infrastruktury drogowej 

i  warunków jazdy. Dziś, 10 lat po Nardo, 

wielu przewoźników ustala średnie zużycie 

na europejskich trasach w  normalnej eks-

ploatacji na 26 l/100 km, a nierzadko zda-

rzają się przypadki, kiedy udaje się osiągnąć 

jeszcze większe oszczędności. 

Wnioski z  Nardo przełożyły się na kon-

kretne rozwiązania w  pojawiającym się 

niedługo później Actrosie obecnej genera-

cji. Dowodził on swojej wyższości nad po-

przednikami w  takich testach jak Record 

Run (7 dni jazd i 10 tys. km wyjeżdżonych 

pomiędzy Szczecinem i  Rotterdamem) czy 

niedawnym Leading in RoadEffi  ciency 

w Portugalii, gdzie na trasie liczącej blisko 

5 tys. km testowano silniki OM 471 drugiej 

generacji i osie ze zmiennym smarowaniem.

95:5

Równolegle z testami „pokazowymi” Mer-

cedes-Benz postanowił udowodnić ekono-

miczny potencjał Actrosa przede wszystkim 

Pracą systemu PPC steruje się przyciskami z koła kierownicy. Zadaniem kierowcy jest 
ustawienie na tempomacie aktualnie oczekiwanej prędkości oraz jej dopuszczalnych odchyłek. 
Potem wystarczy obserwować, czy system jest aktywny i… nie przeszkadzać.
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w  normalnej eksploatacji w  fi rmach trans-

portowych. Nawet więcej – to przewoźnik 

miał sam przekonać się o  tej ekonomii. 

Prekursorem takich testów był polski od-

dział, który już w  2013 roku wystartował 

programem EcoBESTia, z  Actrosem wy-

posażonym we wchodzący wówczas do 

eksploatacji silnik Euro 6 i  najnowszą, taj-

ną broń – Predictive Powertrain Control, 

czyli tempomat adaptacyjny, korzystający 

z map uwzględniających topografi ę terenu. 

Wytypowany przez przewoźnika kierowca 

przechodził najpierw szkolenie ecodriving 

z  profesjonalnym trenerem Trucker Aca-

demy, a następnie ruszał w codzienną trasę, 

porównując wyniki zużycia paliwa z  do-

tychczas uzyskiwanymi rezultatami. Z pro-

gramu skorzystało wówczas 48 przewoźni-

ków. W  96% przypadków Actros uzyskał 

wynik lepszy, niż pojazdy innych marek, 

używane wcześniej w danej fi rmie. 

Europejską kontynuacją tego programu 

był wprowadzony w  2015 roku międzyna-

rodowy program pojedynków paliwowych 

Fuel Duel. W  całej Europie klienci, którzy 

chcą wziąć udział w  teście, otrzymują do 

normalnej eksploatacji, na okres od dwóch 

do trzech tygodni, ciągnik testowy Fuel 

Duel. Na początku testu klient deklaru-

je, z  jakim wynikiem pojazdu innej marki 

w jego fl ocie, ma się pojedynkować Actros. 

Przez cały okres testu, wyznaczony opiekun 

Mercedesa codziennie kontaktuje się z kie-

rowcą, aby na bieżąco udzielać mu pomoc-

nych wskazówek na podstawie danych z sys-

temu Fleetboard. Na zakończenie wynik, 

który wskaże Fleetboard w  Actrosie, jest 

porównywany z  deklarowanym spalaniem 

w  pojeździe klienta. W  latach 2015–2017 

w 26 krajach europejskich przeprowadzono 

łącznie 4211 pojedynków Fuel Duel na dy-

stansie ponad 22 mln km. W Polsce odbyły 

się 424 testy, a  kierowcy pokonali łącznie 

ponad 3 mln km. Actros wykazał średnią 

przewagę w  spalaniu na poziomie 14,1%, 

wygrywając w ponad 95%. 

Jasnowidz

Skąd tak dobre wyniki w  zużyciu paliwa 

nowego Acrosa? W  programie FuelDuel to 

synergia kilku głównych czynników: samej 

konstrukcji pojazdu i  jego wyposażenia, 

przeszkolenia kierowcy oraz monitorowania 

jego poczynań poprzez system Fleetboard. 

Aktualnie jednym z ważniejszych narzę-

dzi wspierających Mercedesa w walce o re-

dukcję kolejnych litrów w  zużyciu paliwa 

jest PPC (Predictive Powertrain Control). 

Jego zadaniem jest odpowiedni dobór prze-

łożenia oraz aktywne wpływanie na pręd-

kość pojazdu, uwzględniając obciążenie 

pojazdu oraz warunki topografi czne, wznie-

Nasz FuelDuel był jazdą w kategorii „człowiek kontra maszyna”, a raczej kontra elektronika PPC. 
Na krótkiej i dobrze znanej trasie kierowca może uzyskać lepsze zużycie paliwa, ale okupione jest 
to dużą koncentracją i zmęczeniem. W dłuższej perspektywie kilkutysięcznych tras to elektronika 
będzie górą, bowiem zna każdy metr drogi, nie męczy się i nie rozpraszają jej czynniki zewnętrzne.
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Z takich nadruków od lat słynie holenderska 
firma Roland International. Pierwszy nadruk wy-
konała na kurtynie przeszło 30 lat temu. Ten rok 
zapisze się w historii Rolanda również jako wy-
jątkowy. Firma zaczęła stosować nową techno-
logię drukowania – InfiniShield, która sprawia, 
że nadruk jest trwały w każdych warunkach. 

Roland zapytał swoich klientów z całej Euro-
py (producentów naczep, zabudów i przyczep 
oraz firmy transportowe), co jest dla nich ważne. 
Okazało się, że najistotniejsze jest łatwe utrzy-
manie kurtyn w czystości oraz udzielana na nią 
co najmniej 5-letnia gwarancja. Nowa technolo-
gia została tak opracowana, żeby mogła spełnić 
te wymagania. 

InfiniShield łączy w sobie pełną gamę cyfro-
wych technologii druku UV i Solvent na PCV, 
z wieloma rodzajami powłok ochronnych, aby 
zapewnić idealne wykonanie nadruku na bo-
kach firanowych. W połączeniu z głębią kolorów, 
kompozycji, typografii i zasad projektowania Ro-
land tworzy zapierające dech w piersiach kolo-
rowe nadruki. Zastosowane powłoki sprawiają, 
że kurtyny są odporne na zabrudzenia, łatwe 
do czyszczenia i udzielana jest na nie 5-letnia 
gwarancja. 

„Dokładnie przetestowaliśmy naszą nową 
technologię na drodze i w naszym laboratorium, 
wystawiając nadruk na tysiące godzin promie-
niowania UV i symulując zużycie każdego dnia. 
Nasza nowa technologia nadruku jest już goto-
wa do wejścia na rynek. Jesteśmy zachwyceni, 
patrząc na reakcję naszych klientów, gdy po 
raz pierwszy widzą swoją kurtynę z nadrukiem!” 
– mówi Volkert Veldhoven, dyrektor handlowy 
Roland International. ▐

Fot. Roland

Głębia w każdych
warunkach
Efektowny nadruk na kurtynie
może być świetną wizytówką 
firmy, ale również bardzo skutecz-
ną reklamą. Przemierzające 
tysiące kilometrów rocznie 
ciężarówki, rzucają się w oczy, 
a dobrze wykonany nadruk 
dodatkowo przyciąga uwagę.

sienia i zjazdy, by jak najlepiej wykorzystać 

energię kinetyczną pojazdu i  tym samym 

zmniejszyć zużycie paliwa. System w swoim 

działaniu opiera się na aktualnej pozycji po-

jazdu z GPS, która nakładana jest na trójwy-

miarową siatkę drogi. 

Zadaniem kierowcy jest wybranie pręd-

kości na tempomacie oraz ustawienie hi-

sterezy, czyli „widełek”, w których dopusz-

czalna jest zmiana prędkości przez PPC. 

Gdy ustawimy np. prędkość jazdy 80 km/h 

z parametrami +8 i –5 oznaczać to będzie, 

że system w  normalnych warunkach bę-

dzie starał się utrzymać prędkość 80 km/h. 

Na zjeździe, po którym następuje kolejne 

wzniesienie system może rozpędzić pojazd 

do 88 km/h (czyli +8). W najnowszej wer-

sji PPC może nawet zwiększyć prędkość 

na samej końcówce zjazdu o  dodatkowe 

4 km/h, żeby jeszcze lepiej wykorzystać 

prędkość i  energię pojazdu przed następ-

nym wzniesieniem. Jednocześnie układ 

nie pozwoli na przekroczenie prędkości 

90 km/h o więcej niż 40 sekund, co uchro-

ni kierowcę przed odnotowaniem przekro-

czenia w tachografi e. 

Jeśli zaś system widzi, że zbliżamy się do 

wierzchołka wzniesienia, za którym wystę-

puje spory spadek, to może odpowiednio 

wcześniej włączyć tryb EcoRoll, by „za dar-

mo” wytracić ustaloną prędkość o  zadane 

–5, skoro i  tak po chwili znów „za darmo” 

odzyskamy prędkość i  energię pojazdu na 

owym zjeździe. Takie przemyślane „żonglo-

wanie” prędkością nie zmniejsza znacząco 

tempa przejazdu, a  jednocześnie wyraźnie 

wpływa na obniżenie zużycia paliwa oraz 

ogranicza konieczność używania zwalnia-

czy i hamulców . 

Bez błędów, bez zmęczenia

Praktyczne działanie PPC mieliśmy 

okazję przetestować podczas niedawnych 

jazd po pagórkowatych okolicach Kielc. 

Pokonując 80-kilometrową pętlę wyko-

nywaliśmy przejazd z  aktywnym PPC, by 

następnie pokonać ten sam odcinek, bez 

PPC – zdając się tylko na umiejętności 

kierowcy. Kilka jazd testowych dowio-

dło, że kierowca, który bardzo dobrze zna 

daną trasę, może uzyskać wynik zbliżony, 

a nawet lepszy od osiągniętego przez PPC, 

jednak okupione jest to dużo większym 

skupieniem, zaangażowaniem i  zmęcze-

niem. Kierowca musi bowiem nieustannie 

analizować topografi ę drogi i z pamięci od-

twarzać np. długość zjazdu, którego jeszcze 

nie widzi. Na krótkiej, 80-kilometrowej 

trasie może i jest to do wykonania, ale czy 

są kierowcy, którzy znają na pamięć każ-

de wzniesienie w Europie? PPC zna – dziś 

jego zasięg pokrywa 95% europejskich au-

tostrad i dróg krajowych. 

Z  włączonym układem PPC kierowca 

może skupić się np. na lepszym ocenianiu 

sytuacji drogowej i ruchu innych pojazdów, 

mniejszą uwagę przykładając do samej to-

pografi i i co za tym idzie doboru przełoże-

nia czy opracowywaniu strategii pokonania 

wzniesień i  zjazdów. System zrobi to za 

niego lepiej, bowiem przede wszystkim zna 

dokładnie każdy metr drogi, nie męczy się 

i nie rozpraszają go inne czynniki. Jednym 

słowem, PPC górą – tylko dajcie mu popra-

cować, a  przekonacie się, że oszczędności 

przyjadą same. ▐

Mirosław Ganiec
Fot. MB

W ramach Fuel Duel przewoźnik otrzymuje ciągnik testowy, którym wykonywana jest normalna 
praca, i deklaruje zużycie paliwa, jakie osiąga jego dotychczasowy pojazd. Przez cały ten 
okres opiekun ze strony Mercedesa codziennie kontaktuje się z kierowcą i na bieżąco udziela 
mu wskazówek, na podstawie danych uzyskanych z systemu Fleetboard. Na zakończenie 
porównywany jest uzyskany wynik w Actrosie z deklarowanym spalaniem w pojeździe klienta.
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TRANSPORT KRAJOWY I REGIONALNY 
PO WSZYSTKICH TYPACH DRÓG ASFALTOWYCH

OPONY MICHELIN X® MULTI™ energy ™

 

NOWOŚĆ
WSZECHSTRONNE UŻYTKOWANIE Z OSZCZĘDNOŚCIĄ 
PALIWA,  TRWAŁOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM
 

OSZCZĘDZAJ
PALIWO,
ZACHOWUJĄC 
WYSOKI POZIOM 
PRZEBIEGU

Poznaj technologie naszych opon na: ciezarowki.michelin.pl

*   Obliczenia oparte na danych z symulatora VECTO dla pojazdu wyposażonego w opony MICHELIN X® MULTI™ ENERGY™ Z i D 315/70 R 22.5 
w porównaniu z pojazdem na oponach MICHELIN X® MULTIWAY™ 3D XZE i XDE 315/70 R 22.5.

OBNIŻ ZUŻYCIE 
PALIWA
Do -1,2 l/100 km.*

PRZEBIEG
Przebieg taki sam, jak w oponach gamy 

MICHELIN X® MULTIWAY™ 3D

WSZECHSTRONNOŚĆ
Doskonała trakcja pojazdu przez cały 

okres eksploatacji opony

BEZPIECZEŃSTWO
Znakomita przyczepność pojazdu przez 

cały okres eksploatacji opony



Różne są typy cystern i przewożonych 

przez nie ładunków. Wspólną cechą 

wszystkich jest znaczna masa zabu-

dowy oraz armatura przeznaczona do za- 

i  rozładunku, w  obecnej dobie coraz bar-

dziej rozbudowana, głównie o elektroniczne 

systemy zliczające „towar przyjęty i  wyda-

ny”. W przypadku przewozu ładunków nie-

bezpiecznych dochodzi do tego wyposaże-

nie zgodne z  konwencją ADR. Podwozie 

musi sporo udźwignąć. 

Cysterny nie mają drogi usłanej różami. 

Mniejsze z nich, montowane na podwoziach 

ciężarówek i  na przyczepach są eksploato-

wane w  typowym trybie dystrybucyjnym 

ze wszystkimi tego konsekwencjami. Mają 

do czynienia z  nawierzchniami o  różnej 

jakości, chimerycznym ruchem drogowym 

i ciasnymi dojazdami, gdzie mają małe pole 

manewru. Od cystern poruszających się na 

długich dystansach, które przybierają zwy-

kle postać zestawu naczepowego, oczekuje 

się wysokiej wydajności i  niskich kosztów 

użytkowania. Wszystko to powoduje, że nie 

ma jednej recepty na cysternę, choć niektóre 

składniki są zawsze te same. 

Po co ci to?

Producenci ciężarówek wychodzą naprze-

ciw oczekiwaniom użytkowników cystern 

z  umiarkowanym entuzjazmem. Cysterny 

są „trudne”, rozmowy na ich temat również. 

Wiedza handlowca zderza się z  przekona-

niami praktyków, często mocno ugruntowa-

nymi. Zwykle im większa niechęć do zmian, 

tym słabiej uargumentowana. Wobec tego 

handlowcy wolą uznać, że „klient ma za-

wsze rację” i  nie forsują rozwiązań, które 

choć racjonalne, budzą sprzeciw. 

„Świadomość”, czy dokładniej „samo-

świadomość”, tak często przywoływana 

przez rosnących jak grzyby po deszczu tre-

nerów rozwoju osobistego, psychologów 

oraz działających na płaszczyźnie tradycji 

różnej maści guru i powierników ma pod-

stawowe znaczenie w  transporcie. Warto 

być świadomym, co się robi i po co, a uspra-

wiedliwienie, że „to się opłaca” to trochę 

za mało. Niekiedy uwadze umykają zmia-

ny w  warunkach prowadzenia działalno-

ści. Przykładowo w Polsce, w  skali ogólnej 

polepszyła się jakość dróg. Rzecz oczywi-

sta, ale jak wiele „oczywistości” łatwa do 

przeoczenia. Nie musi, ale w sprzyjających 

okolicznościach, może wpłynąć na wybór 

wyposażenia pojazdu, czyniąc go lżejszym 

i bardziej ładownym. 

Ciągniki siodłowe pracujące z cysternami 

(i  silosami) powinny mieć jak najmniejsze 

opory ruchu. Niezwykle ważne są również 

własności jezdne, zestaw musi być stabilny 

niezależnie od stopnia załadowania (wypeł-

nienia komór cysterny). Podobnymi cecha-

Kiedy mniej 
naprawdę jest więcej
Podwozia cystern są sztuką unikania. Nie tylko nadwagi, 
ale rozpasania w każdej niemal postaci. 

Lotniskowa cysterna z nietypowym, ale doskonale dopasowanym 
ciągnikiem. Mercedes Econic zapewnia znakomitą widoczność, 
a wsiadanie i wysiadanie jest bardzo wygodne. 

Kabina DAF-a CF jest jedną z najlepiej przystosowanych do ciągników 
przeznaczonych do naczep cystern. Ma opływowy, zwężający się ku przodowi 
kształt i jest lekka. Kierowcy cenią ją za komfort. 

Cysterna na podwoziu poprzedniej generacji Scanii P oraz najnowszy ciągnik serii S. Zestawienie nieprzypadkowe. W dystrybucji 
paliw rośnie rola ciągników z naczepą, choć podwozia są bardziej zwrotne: na zdjęciu widoczna skrętna tylna oś Scanii P. 
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mi, skorygowanymi o  wnioski wynikające 

z  nieco odmiennych warunków jazdy po-

winny wyróżniać się podwozia ciężarówek 

przeznaczone pod zabudowę cysterną. 

Tarcie widoczne i nie

Metod na obniżenie oporów ruchu jest 

kilka, a  dwa podstawowe to niska masa 

własna oraz mały opór aerodynamiczny. 

Współczesna technika umożliwia również 

skuteczne zmniejszenie oporów toczenia, 

a  także tarcia wewnętrznego w elementach 

układu napędowego, na czym skorzysta 

każda ciężarówka, nie tylko cysterna. 

Jazda na długich dystansach, przebiega-

jąca głównie autostradami i drogami szyb-

kiego ruchu sprawia, że można znacznie 

obniżyć masę własną ciągnika bez szkody 

dla jego żywotności. W połączeniu ze stan-

dardową ramą warto zastosować aluminio-

we zbiorniki paliwa o  starannie dobranej 

pojemności, uzasadnionej pokonywanymi 

odległościami. Do tego aluminiowe obręcze 

kół, możliwie najlżejszy zestaw akumulato-

rów oraz lekkie, umocowane na stałe sio-

dło. Będące normą w  dalekim transporcie 

hamulce tarczowe są nie tylko skuteczne, 

ale mniej ważą w porównaniu z bębnowy-

mi. Stosunkowo lekkie jest również tylne 

zawieszenie na 4 miechach, zapewniające 

zestawowi wysoką stabilność, a  kierowcy 

komfort jazdy, szczególnie przydatne w cią-

gnikach holujących cysterny. W  wyjątko-

wych przypadkach można jeszcze bardziej 

„odchudzić” samochód. Jeśli ładunek nie 

podlega konwencji ADR, a  transport od-

bywa się praktycznie wyłącznie w  płaskim 

terenie, można zrezygnować z  retardera. 

W  takich warunkach hamulec dekompre-

syjny czy wydechowy jest dostateczną wyrę-

ką dla hamulców zasadniczych. 

Ogumienie o  niskich oporach toczenia 

sprzyja zmniejszeniu zużycia paliwa. Przy-

datny jest system kontroli ciśnienia w opo-

nach, który ułatwia pełne wykorzystanie 

potencjału nowoczesnych opon. Zwykle 

można zrezygnować z wożenia ze sobą koła 

zapasowego. Renomowani wytwórcy opon 

dysponują gęstą siecią serwisów i  szybką 

pomocą drogową. Zresztą możliwość ko-

rzystania z takich usług zapewniają również 

producenci pojazdów, w  ramach różnego 

rodzaju umów obsługowo-naprawczych. 

Silnik powinien być optymalnie dostoso-

wany do obciążenia pojazdu. Niekoniecz-

Renault serii T. Dach jest podwyższony, ale sama kabina jest osadzona stosunkowo 
nisko, niżej niż w serii T High z płaską podłogą. Widoczny lewy bok ramy ze zgrabnie 
upakowanym zestawem zbiorników. 

Najlepszy wydruk na kurtynie

ODKRYJ 
SWÓJ 
NADRUK 
NA PLANDECE

Roland International Polska Sp. z o.o.
ul. Nadbrzez

.
na 1, 62-510 Konin, Poland   

tel. +48 (63) 240 36 00   e-mail: info.pl@roland.eu

Czy chcia by  dowiedzie  si  wi cej o In  niShield i ró nych poziomach 
jako ci wykonania nadruku? Wejd  na stron  www.in  nishield.eu 
lub skontaktuj si  z Tatian  Bartosiewicz (Sales Manager Roland International 
Polska) tatiana.bartosiewicz@roland.eu
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Skręt pod wiatę

Podwozia wymagają jeszcze bardziej in-

dywidualnego podejścia. Rytm i  zasięg ich 

pracy pokrywa się z  grubsza z  pojazdami 

dystrybucyjnymi i  komunalnymi. Chcąc 

zwiększyć ładowność, pod cysterny wybiera 

się na ogół podwozia 3-osiowe 6×2, ale nie 

zawsze jest to konieczne. Ostatnia oś może 

być unoszona lub unoszona i  kierowana. 

Im bardziej skomplikowana jej konstruk-

cja, tym większa masa, niemniej zwrotność, 

szczególnie przy obsłudze różnej wielkości 

stacji paliw, w  tym „wewnętrznych”, dzia-

łających na własne potrzeby fi rm, ma duże 

znaczenie. 

Normą jest pneumatyczne zawiesze-

nie z  tyłu, a  także hamulce tarczowe przy 

wszystkich osiach. Po obu stronach ramy 

powinno być dostatecznie dużo miejsca 

na skrzynki z  armaturą cysterny. Dlatego 

umiejętnie trzeba dobrać wielkość i poło-

żenie zbiornika paliwa i  AdBlue. Podob-

nie jak w  ciągnikach siodłowych możliwa 

jest rezygnacja z  koła zapasowego. Samo 

ogumienie przydaje się jednak inne, naj-

częściej tzw. regionalne. Nie gwarantuje 

wprawdzie rekordowo niskiego spalania, 

o  które zresztą w  dystrybucji trudno, za 

to ma uniwersalny bieżnik, dobry na róż-

ne rodzaje nawierzchni i  jest odporne na 

uszkodzenia, kontakt z  torowiskami, kra-

wężnikami itp. 

Niska, wąska kabina z  nisko położonym 

wejściem jest na ogół najbardziej praktycz-

na. Jeśli jest krótka, zostaje więcej miejsca 

na zabudowę. Czasem jednak zważywszy 

pojemność cysterny i  dopuszczalną masę 

pojazdu, a także przebieg i długość pokony-

wanych tras sensowne jest zainwestowanie 

w kabinę z leżanką, choćby nawet prowizo-

ryczną, którą można rozłożyć po złożeniu 

oparć foteli. Producenci ciężarówek propo-

nują spory wybór kabin, które mają zwarte 

wymiary i  stwarzają możliwość dłuższego 

wypoczynku. 

Ładowność podwozia można „regulo-

wać”, dołączając do niego przyczepę-cy-

sternę. Taki zestaw ma dostatecznie dużą 

pojemność, aby używać go do dalszych wy-

jazdów. 

Gospodarkę taborem ułatwiają systemy 

telematyczne. Dzięki nim lepsza jest kon-

trola nad przewozami i wzrasta ich bezpie-

czeństwo. Ładunek jest lepiej chroniony 

i  łatwiej wezwać pomoc, jeśli dojdzie do 

awarii lub innego incydentu. Wprawdzie 

systemy telematyczne producentów cięża-

rówek mogą okazać się nie dość „wnikliwe” 

w tak specjalistycznych przewozach, ale za-

pewniają przynajmniej lepszy nadzór nad 

wydatkami na paliwo przeznaczone do na-

pędzania cystern.  ▐

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

Renault, Scania, Volvo

nie musi mieć największą, oferowaną przez 

danego producenta pojemność. Wystarcza 

również średni zakres mocy, obecnie rzędu 

400 KM. Trzeba uwzględnić przy tym ko-

nieczność dostarczania napędu przystawce, 

której zadaniem będzie napędzanie urzą-

dzeń do za- i rozładunku cysterny. 

W  związku z  rozmiarami i  kształtem cy-

stern, najlepiej współpracują z nimi ciągniki 

z  kabinami relatywnie niskimi. Niekoniecz-

nie najniższymi, ale np. będącymi udanym 

kompromisem kabinami o średniej wysoko-

ści z niewielkim tunelem silnika. W najnow-

szych pojazdach często pozwalają kierowcy 

stanąć prosto w  niektórych miejscach wnę-

trza, zwłaszcza jeśli jest najwyżej średniego 

wzrostu. Możliwość zamówienia fotela pa-

sażera ze składanym siedziskiem powiększa 

dostępną przestrzeń. Niektórzy producenci 

proponują zresztą wyposażenie dostosowa-

ne do jazdy w pojedynkę (np. szafk i zamiast 

górnej leżanki), co czyni nawet średniej wiel-

kości kabinę bardzo wygodną. 

Stosunkowo niska kabina zmniejsza masę 

pojazdu i  opór aerodynamiczny. Niektóre 

fi rmy oferują tego typu kabiny w wersji zwę-

żonej, co dodatkowo pomaga zredukować 

oba wspomniane parametry. W najnowszych 

konstrukcjach dodatkowe oświetlenie daleko-

siężne jest wkomponowane płasko w bryłę ka-

biny – to również ukłon w stronę aerodynami-

ki i rzecz bardzo przydatna w ciągnikach, od 

których oczekuje się maksymalnej wydajności. 

MAN TGS z cysterną w wykonaniu europejskim i nowozelandzkim. Oba mają wąskie i niskie kabiny oraz obręcze kół ze stopów lekkich. 

Amerykanie zawsze kładli nacisk na niską masę własną ciężarówek. 
Do najpopularniejszych na rynku należy obecnie Freightliner, marka Daimlera. 
Ten egzemplarz z dzienną kabiną, obowiązkowym zestawem zbiorników 
(w USA też używają układu SCR) i schowkiem pod schodami jest wręcz kościsty. 

Volvo FM zaadaptowany do holowania 
cysterny także ma nisko ulokowaną kabinę 
sypialną z wysokim dachem. 
Silnik ma 410 KM i jest  to wartość optymalna. 
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Podstawowe wymogi to niska masa 

przy dużej objętości zbiornika. Cy-

sterny paliwowe muszą ponadto 

spełniać wymogi konwencji ADR, a  także 

skrupulatnie rozliczać paliwo, które wydają. 

Najwyższą wagę ma bezpieczeństwo pojaz-

du i przewożonego ładunku. To komplikuje 

konstrukcję cystern i stwarza pole dla ludz-

kiej pomysłowości. 

Mało, dużo, nisko, 
wysoko

Do cystern paliwowych zalicza się odru-

chowo i całkiem słusznie pojazdy przewożą-

ce benzyny i olej napędowy (opałowy). Po-

jazdy do przewozu gazów mają specyfi czne 

cechy konstrukcyjne i są traktowane na ogół 

jako osobna kategoria. 

Są różne typy zbiorników, z których każdy 

ma wady i zalety. Sam kształt zbiornika nie-

sie konsekwencje głębsze niż tylko relacja: 

wymiary zewnętrzne – pojemność – masa. 

Pod tym względem najlepsze są cylindrycz-

ne, które przy najmniejszej ilości mate-

riału do budowy zapewniają największą 

pojemność. Zarazem jednak podwyższają 

środek ciężkości pojazdu, co w  przypadku 

Cysterna samonośna z nisko osadzonym, spłaszczonym zbiornikiem, 
do którego mocowane jest podwozie oraz sworzeń królewski. Przy dużej 
objętości ma nisko położony środek ciężkości. 

Wszechstronna kalkulacja
Cysterny paliwowe mają przewozić dużo paliwa, a jednocześnie ograniczać 
jego spalanie. To problem, który ma kilka rozwiązań. 

Cysterna LDS do transportu gazu. Widoczny płaszcz na dachu, 
chroniący zbiornik przed nadmiernym nagrzewaniem. 

Cysterny zachowują się mniej stabilnie niż typowe zestawy, w związku z tym są chętnie używane do testowania i rozwoju nowoczesnych 
systemów wspomagających jazdę, takich jak ESP. Dzięki nim jazda cysterną jest bezpieczniejsza. 

www.truck-van.pl
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transportu falującego, płynnego ładunku 

dość istotnie wpływa na pogorszenie sta-

bilności. Względnie niski środek ciężkości 

i odpowiednio wyższą stabilność zapewnia-

ją zbiorniki kuferkowe, spłaszczone z góry, 

z  dołu i  po bokach. Najlepsze pod tym 

względem są zbiorniki o owalnym przekro-

ju poprzecznym, które gwarantują najniżej 

położony środek ciężkości (przy zachowa-

niu innych parametrów niezmienionych), 

ale te mają z kolei najmniejszą objętość przy 

tych samych gabarytach. 

Na rynku są również rozwiązania „po-

średnie”, np. cysterny o  przekroju przypo-

minającym literę „omega”, szerokie i spłasz-

czone u dołu, zaokrąglone u góry. Te mają 

godzić wysoką stabilność z relatywnie dużą 

objętością. 

Wewnątrz cystern montuje się falochro-

ny, które zapobiegają zbyt gwałtownemu 

przemieszczaniu się płynu. Innym rozwią-

zaniem jest podział zbiornika na komory. 

Ma to i  tę zaletę, że można jednym pojaz-

Autocysterna Stokota o pojemności 11 000 l ze zbiornikiem kuferkowym. 
Tak małych pojazdów używa się tylko w uzasadnionych przypadkach, 
im większy zbiornik, tym niższe koszty transportu. 

Używana w polskim wojsku cysterna CD-10 na podwoziu 
Jelcza 662 D.43 z napędem wszystkich osi. Przeznaczona 
jest do transportu i dystrybucji paliw. 
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dem przewozić kilka gatunków paliw jed-

nocześnie, co przydaje się w  dystrybucji 

paliw. Co ważne, grubość falochronów lub 

przegród nie może być mniejsza niż ścian 

cysterny. 

Kształtem zbiornika zdeterminowana 

jest również jego wytrzymałość. Dlatego 

zbiorniki wysokociśnieniowe, używane do 

przewozu gazów mają formę cylindrycz-

ną. Ponadto muszą mieć dobre własności 

izolacyjne. Zbiornik przypomina budową 

termos. Pod zewnętrznym płaszczem jest 

izolacja, a  pod nią następny zbiornik. Aby 

ułatwić utrzymanie pożądanej temperatury, 

wypompowuje się powietrze z  przestrze-

ni między zbiornikami na czas transportu 

gazu. Obydwa zbiorniki są wykonane ze 

stali. Dodatkową ochronę przed słońcem 

stanowi płaszcz, osłaniający cysternę z góry. 

Tam, gdzie wysokie ciśnienie nie wystę-

puje, np. przy transporcie benzyn użytkow-

nicy preferują zbiorniki o  przekroju owal-

nym lub kuferkowe. 

Cysterny wytwarzane są ze stopów lek-

kich bądź wysokogatunkowej stali. Wpływ 

na wybór materiału ma przewożona sub-

stancja, a  także warunki eksploatacji oraz 

cena pojazdu. Stosowanie stopów alumi-

nium zapewnia niską masę, ale blacha sta-

lowa jest bardziej wytrzymała. Trwałość 

pojazdu znacznie wzrasta, jeśli zdecydu-

jemy się na blachę nierdzewną. Niektórzy 

producenci podają, że w  razie wypadku 

i  wywrócenia pojazdu, cysternę stalową 

można bezpiecznie postawić na koła, nie 

opróżniając jej, dzięki czemu likwidacja 

skutków wypadków jest łatwiejsza i  prze-

biega szybciej. 

Armatura musi być ulokowana tak, aby 

w  razie wypadku nie przyczyniła się do 

powstania wycieku. Dlatego górne włazy 

montuje się w zagłębieniu, a dolną armaturę 

oddala w miarę możności od obrysu cyster-

ny, aby zmniejszyć ryzyko jej uszkodzenia. 

Zabiegi te służą nie tylko bezpieczeństwu 

ładunku i ludzi, ale chronią również środo-

wisko naturalne. 

Większość współczesnych cystern moż-

na ładować i rozładowywać od dołu. Przy 

czym w  naczepach do benzyn i  olejów 

napędowych czy opałowych producenci 

pozostawiają również możliwość trady-

cyjnego załadunku od góry, przez włazy 

inspekcyjne. Zabudowanie zaworów do 

ładowania przyczepy na dole ułatwia pra-

cę kierowcy oraz kontrolę ilości paliwa, 

jaka dostaje się do wnętrza, a  potem jest 

rozładowywana. W  przypadku gazu nie 

mniej ważne jest zapobieganie stratom, 

które mogłyby wynikać z  jego ulatniania. 

Do rozładunku obecnie wykorzystuje się 

zwykle pompy ssąco-tłoczące, napędzane 

przez przystawkę przy skrzyni biegów cię-

żarówki. Pompa umożliwia również wy-

godny, oddolny załadunek, jednak zwięk-

sza masę pojazdu.

Waga detali 

Aby uzyskać maksymalną pojem-

ność i zapewnić pojazdowi jak najlepsze 

własności jezdne, dąży się do możliwie 

niskiego osadzenia zbiornika. Jeśli wy-

trzymałość zbiornika na to pozwala, kon-

struktorzy niekiedy rezygnują z typowej, 

pełnej ramy. Osie z  ramą pomocniczą 

oraz sworzeń królewski są mocowa-

ne wówczas bezpośrednio do zbiorni-

ka. Dzięki temu można obniżyć środek 

ciężkości i  masę pojazdu. W  naczepach 

cysternach stosuje się również zbiorniki 

o  zmiennym przekroju: mniejszym nad 

siodłem ciągnika i większym w pozosta-

łej części pojazdu. To również sposób na 

zwiększenie stabilności, a  jednocześnie 

pojemności cysterny. 

Walory cysterny można zwiększyć rów-

nież innymi sposobami. Znajdujące się na 

dole szafk i z armaturą do za- i rozładunku 

przyczyniają się zarazem do obniżenia środ-

ka ciężkości. 

Własności jezdne polepszają nowocze-

sne, lekkie osie z  zawieszeniem pneuma-

tycznym i hamulcami tarczowymi wyposa-

żonymi w elektroniczne sterowanie, w tym 

stabilizujący tor jazdy układ ESP. Aby zaosz-

czędzić na masie własnej obręcze kół wyko-

nuje się zwykle ze stopów lekkich. Częstym 

dodatkiem do naczep cystern jest oś uno-

szona, która spowalnia zużycie ogumienia 

i zmniejsza opory ruchu, gdy pojazd nie jest 

obciążony. 

Najczęściej spotykane są cysterny na-

czepowe, które przy wysokiej pojemności 

są stosunkowo lekkie i  tańsze niż rzadziej 

spotykane zestawy złożone z  ciężarówki 

z przyczepą. Naczepy cysterny mają na ogół 

pojemność 32÷50 m3. Cysterny na podwo-

ziach ciężarówek mają pojemność zależną 

od typu podwozia, liczby osi i  związanej 

z  tym dopuszczalnej masy całkowitej. Za-

budowy na ciężkich, trzyosiowych podwo-

ziach ciężarówek o  dmc do 26 t, mają po-

jemność od 18 do 24 m3, zaś na lżejszych, 

dwuosiowych około 10÷12 m3. Rzadko, ale 

używane są również mniejsze autocysterny, 

ze zbiornikami o pojemności 6÷7 m3. Dołą-

czenie przyczepy zwiększa możliwości prze-

wozowe ciężarówki. 

Niektórzy odbiorcy stawiają dodatkowe 

wymagania. Np. na lotniskach pracują niskie 

cysterny podskrzydłowe z  urządzeniami do 

tankowania samolotów. Również przedsię-

Cysterna Schwarzmüller z 3-komorowym zbiornikiem o pojemności 19 500 l 
i armaturą umożliwiającą precyzyjne wydawanie paliwa. 

www.truck-van.pl

5/201816 TruckTruckVanVan&

PRODUKTPRODUKT Cysterny paliwoweCysterny paliwowe



biorstwa budowlane, wojsko i inni użytkow-

nicy ciężkiego sprzętu, który ma ograniczo-

ną możliwość lub nie może tankować na 

zwykłej, stacjonarnej stacji paliw potrzebują 

cystern wyposażonych w  dystrybutor. Poja-

wienie się na rynku przewozów dużych prze-

woźników z licznym taborem, a w rolnictwie 

dużych gospodarstw z  licznymi maszynami 

rolniczymi sprawiło, że wzrosła liczba za-

interesowanych posiadaniem własnej stacji 

paliw i zakupem tychże w ilościach i po ce-

nie hurtowej. W połączeniu z coraz bardziej 

skrupulatnym fi skusem dążącym do likwida-

cji „szarej strefy” w handlu paliwami sprawia 

to, że rośnie popyt na cysterny z precyzyjną 

aparaturą kontrolno-pomiarową. 

W  praktyce typ i  wyposażenie cyster-

ny coraz staranniej dopasowuje się do ce-

lów, jakim pojazd ma służyć. Cysterna jest 

jednym z  elementów, które przyczyniają 

się do polepszenia rentowności obrotu pa-

liwami. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Cysterna tureckiej firmy Nursan wyposażona w ramę nośną i łabędzią szyję: z przodu nad 
siodłem rama jest wygięta, a zbiornik zmniejsza swój przekrój. To sposób na maksymalne 
wykorzystanie dostępnej przestrzeni i zwiększenie pojemności zbiornika. 

Zbiornik tej naczepy firmy Willig został wykonany z włókna 
węglowego. Jest ono lekką i wytrzymałą alternatywą dla 
tradycyjnych zbiorników metalowych. 
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K limatyzacja postojowa staje się stan-

dardem w  ciężarówkach. Nie tylko 

w  tych, które obsługują trasy na po-

łudnie Europy, ale również w takich krajach 

jak Polska, z uwagi na upalne lata. 

Według Tomasza Skalińskiego, przedsta-

wiciela handlowo-technicznego w  fi rmie 

Webasto Petemar, wysiłki konstruktorów 

klimatyzatorów postojowych idą w kierun-

ku ograniczania poboru energii. Oczywi-

ście fi zyki się nie oszuka, więc ostatecznie 

szuka się kompromisu pomiędzy wydaj-

nością a  energochłonnością. Zauważalnym 

trendem jest zmniejszanie masy takich 

urządzeń. W  efekcie stosowania lżejszych 

materiałów (m.in. wirniki wentylatorów 

wytwarzane z  tworzyw sztucznych), czy 

dobierania lżejszych skraplaczy najnowsze 

klimatyzatory dachowe ważą ok. 20÷35 kg. 

Producenci starają się też uatrakcyjniać wy-

gląd urządzeń, bo nabywcy coraz częściej 

zwracają na to uwagę.

Dostępne są dwa zasadnicze typy kli-

matyzacji postojowych: sprężarkowa i  tzw. 

wodna. Na rynku dominują kompaktowe, 

zintegrowane klimatyzatory sprężarkowe, 

montowane w  miejsce szyberdachu. Te 

z  oddzielnymi parownikami zamawiane są 

rzadko, np. w sytuacji, gdy z jakichś powo-

dów nie można zwiększać wysokości dachu 

ciężarówki.

Sucho czy wilgotno?

O komforcie cieplnym oprócz temperatu-

ry decyduje wilgotność. W suchym powie-

trzu łatwiej jest znosić wysokie temperatury. 

W warunkach sporej wilgotności powietrza 

bardziej sensowne wydają się więc klimaty-

zatory sprężarkowe, które nie tylko obniżają 

temperaturę, lecz także zmniejszają wilgot-

ność powietrza w kabinie. Nic dziwnego, że 

są bardziej popularne. Niektóre urządzenia 

mogą pracować podczas jazdy, wspomaga-

jąc klimatyzację zasadniczą. Pobór prądu 

przy napięciu 24 V wynosi od 7 do 18 A, 

w zależności od ustawienia. Przeciętna moc 

chłodząca wynosi ok. 800 W. 

Postojowe klimatyzatory wodne to sto-

sunkowo nowe rozwiązanie, w  którym 

zamiast gazowego czynnika roboczego 

w  układzie krąży woda. Urządzenie obni-

ża temperaturę powietrza w  kabinie, lecz 

nie zmienia wilgotności. W klimatyzatorze 

tego typu występuje proces schładzania po-

wietrza podczas odparowania wody. Dmu-

chawa umieszczona w  panelu dachowym 

przetłacza powietrze z  zewnątrz pojazdu 

przez parownik, w którym ciepło z powie-

trza zostaje wykorzystane do odparowania 

wody. Chłodniejsze powietrze jest wtłacza-

ne do kabiny. Parownik jest zwilżany przez 

wodę tłoczną przez pompę. Zbiornik wody 

umieszczony jest na zewnętrznej, tylnej 

ścianie kabiny. Skuteczność takiego urzą-

dzenia zależy od wilgotności powietrza 

zewnętrznego – najlepiej działa w  krajach 

o suchym klimacie. 

Jego zaletami są stosunkowo niewielki 

pobór prądu – ok. 4 A przy napięciu 24 V 

i  prosta obsługa – trzeba okresowo uzu-

pełniać wodę w  zbiorniku. Urządzenie nie 

wymaga specjalistycznej konserwacji i  jest 

tańsze od klimatyzatora sprężarkowego. 

Przedstawiciele fi rmy ENATruck (fi rma 

zajmująca się dystrybucją części i  akceso-

riów do pojazdów ciężarowych) zwracają 

uwagę na to, że klimatyzatory wodne są 

bardziej wydajne niż sprężarkowe. W przy-

padku gdy pojazd ma klimatyzację na-

pędzaną od silnika i  wnętrze kabiny jest 

schłodzone podczas jazdy, klimatyzator 

sprężarkowy jest w  stanie utrzymać wła-

ściwą temperaturę, ale jeśli ciężarówka nie 

ma klimatyzacji podstawowej (do jazdy), 

to schłodzenie nagrzanej kabiny na posto-

ju może być bardzo trudne. Natomiast bez 

problemu radzi sobie z  tym klimatyzator 

wodny.

Andrzej Słota, sales manager automotive 

w  Dometic Poland ostrzega natomiast, że 

klimatyzatory wodne mogą powodować za-

wilgocenie i gnicie kabiny, a w mało suchym 

klimacie nie osiągają dużej wydajności. Na-

tomiast najnowsze konstrukcje sprężarkowe 

są w stanie schłodzić kabinę na postoju na-

wet, jeśli nie była ona schładzana w  czasie 

jazdy.

Tańsze i skuteczniejsze, ale...

EnaTruck proponuje m.in. klimatyzacje 

sprężarkowe włoskiej fi rmy Vitrifrigo: Road-

Wind 3000 i 3300 oraz Indel-B serii Sleep-

ing Well 1000. Spełniają one swoją rolę tylko 

w pojazdach z klimatyzacją silnikową, gdyż 

ich zadaniem jest podtrzymanie odpowied-

niej temperatury w kabinie podczas postoju 

Specjalna wersja Eberspëcher Cooltronic 1000 G2.5 Slim Hatch do MAN-ów 
TGX, TGA XLX, nie koliduje podczas montażu ze spojlerem.

Sprężarkowe czy wodne?
Jaka klimatyzacja postojowa w ciężarówce jest lepsza: sprężarkowa 
czy tzw. wodna? Są zwolennicy jednego i drugiego rozwiązania i, jak się okazuje, 
obydwa mają swoje zalety i wady.
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samochodu. Zarówno urządzenia Vitrifri-

go, jak i Indel-B można montować z tyłu ka-

bin ciągników siodłowych oraz w  otworze 

szyberdachu. 

Nowością na rynku jest bardzo mocny 

i  niski klimatyzator Aircon 1600 fi rmy In-

delB montowany w  szyberdachu. Dzięki 

tylko 14 cm wysokości można go montować 

nawet na najwyższych kabinach popular-

nych ciężarówek. Sercem urządzenia jest 

mocny kompresor dedykowany do napięcia 

24 V.

W ofercie EnaTruck są też klimatyzatory 

wodne, brazylijskiego producenta Resfriar. 

Prostota ich działania oznacza niższe kosz-

ty, również zakupu – średnio o połowę. Do 

tego dochodzi minimalny pobór prądu (ok. 

4 A  – dobra klimatyzacja sprężarkowa to 

ok. 10÷14 A) oraz niskie koszty eksploata-

cji (uzupełnianie wody, tabletki odkażające 

i  doroczna wymiana fi ltra słomkowego). 

Klimatyzację wodną można z  powodze-

niem stosować w  pojazdach bez klimaty-

zacji silnikowej. Klimatyzator wykorzystu-

je proces schłodzenia powietrza w  trakcie 

odparowania wody. Klimatyzacja wodna 

przy wysokiej temperaturze i  nasłonecz-

nieniu oraz niskiej wilgotności powietrza 

potrafi  schłodzić wnętrze kabiny o 8÷10°C 

Klimatyzacją postojową steruje się, tak jak w przypadku urządzeń Eberspächer, przyciskami 
na panelu umieszczonym obok nawiewów lub za pomocą bezprzewodowego pilota.

Dometic RTX 1000 przy temperaturze otoczenia 30OC w trybie ECO pobiera 
8 A i może pracować nawet do 12 godzin przy pełnej mocy chłodzenia.

www.europart.net

EUROPART – Dostawca numer 1 w Europie części do samochodów ciężarowych, dostawczych, naczep i autobusów!

ponad 7500 artykułów w ofercie
współczynnik reklamacji na poziomie 0,027 %
jakość OE w przystępnej cenie
5 – krotny laureat Best Brand w Niemczech
dostępne w 300 oddziałach sprzedażowych w 28 krajach

Dziękujemy za zaufanie!
W 2018 roku świętujemy 

10 - tą rocznicę EUROPART w Polsce

EUROPART® – solidna marka
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o  mocy 1290 W, a  do najwyższych kabin 

– Cooltronic 1400 G2 Slim Hatch (wyso-

kość niespełna 12 cm, pozostałe wersje 

– 20,8 cm), o mocy 1360 W.

Najświeższą nowością jest model klima-

tyzacji postojowej montowanej w  miejsce 

szyberdachu, przygotowanej specjalnie dla 

ciężarówek MAN TGX, TGA XLX, wyposa-

żonych w spojler. To specjalna wersja Cool-

tronic 1000 G2.5 Slim Hatch – urządzenie 

nie koliduje podczas montażu ze spojlerem, 

nie ma konieczności demontażu istniejące-

go spojlera. Jak wyjaśniają przedstawiciele 

Eberspëcher, we wspomnianych MAN-ach 

płaszczyzna spojlera przechodzi w niewiel-

kiej odległości od szyberdachu. Próba mon-

tażu jednej z dotychczas istniejących wersji 

wiązała się z  fi zyczną ingerencją w  spojler 

(czego nie zalecał MAN) bądź demontażem 

całego spojlera. Nowo opracowana wersja 

Cooltronic wpasowuje się w przestrzeń pod 

spojlerem. 

Wersje Top i Back przeznaczone są do po-

jazdów bez luków dachowych albo dla tych 

użytkowników, którzy nie chcą rezygnować 

z szyberdachu. W obu wersjach urządzenie 

podzielone jest na dwa elementy: moduł 

skraplacza instalowany na zewnątrz pojazdu 

i  moduł parownika montowany wewnątrz, 

na tylnej ścianie kabiny. W wersji Top agre-

gat skraplający montuje się na tylnej części 

dachu, pod spoilerem. Przewidziano także 

możliwość zainstalowania modułu skrapla-

cza na tylnej ścianie kabiny (Back).

poniżej temperatury zewnętrznej mierzonej 

w  cieniu. W  klimatyzatorach wodnych nie 

można jednak ustawić zadanej temperatury, 

tylko regulować siłę nawiewu. Przeciwnicy 

tych urządzeń zwracają uwagę, że w wilgot-

nym klimacie sprzyjają zagrzybieniu, więc 

sprawdzają się bardziej w suchym klimacie.

Akumulatory pod kontrolą 

Większość klimatyzatorów postojowych 

jest wyposażona w urządzenie zabezpiecza-

jące przed rozładowaniem akumulatorów. 

W niektórych klimatyzatorach można indy-

widualnie ustawić wyłączenie urządzenia, 

w  zależności od pojemności elektrycznej 

akumulatorów w danym samochodzie. Dla 

przykładu, w klimatyzacji Cooltronic fi rmy 

Eberspächer, elektroniczny układ sterujący 

pracą klimatyzatora ma funkcję kontroli na-

pięcia akumulatora pojazdu, która automa-

tycznie wyłącza urządzenie w sytuacji, gdy 

wystąpi zbyt niskie napięcie. 

Eberspëcher oferuje cztery klimatyzatory 

montowane w miejsce szyberdachu (Hatch) 

oraz dwie klimatyzacje typu split z  modu-

łem parownika montowanym przy łóżku 

i modułem skraplacza montowanym na tyl-

nej ścianie (wersja Back) lub modułem skra-

placza montowanym na tylnej części dachu 

(wersja Top).

Aby uniknąć ingerencji w poszycie kabi-

ny, warto zdecydować się na model Hatch, 

który jest przewidziany do montażu w luku 

dachowym większości pojazdów użytko-

wych. Dla ciężarówek poruszających się 

w  umiarkowanych warunkach klimatycz-

nych polecany jest Cooltronic 1000 G2 

Hatch o mocy chłodniczej 880 W (wg ISO 

5151). Do samochodów jeżdżących na po-

łudnie Europy oraz do ciągników z obszer-

nymi kabinami – Cooltronic 1400 G2 Hatch 

Klimatyzatory wodne brazylijskiego producenta Resfriar 
są tanie w zakupie i eksploatacji, wydajne, ale najlepiej sprawdzają 
się w suchym klimacie. 

Cool Top RTE 10 (na zdjęciu) to jeden z dwóch najnowszych 
dachowych klimatyzatorów postojowych Webasto dla pojazdów 
ciężarowych (drugi model to CoolTop RTE 16).

Klimatyzacja wodna przy wysokiej temperaturze i nasłonecznieniu 
oraz niskiej wilgotności powietrza potrafi schłodzić wnętrze kabiny o 8–10OC 
poniżej temperatury zewnętrznej mierzonej w cieniu.
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Różne tryby pracy 

Firma Dometic poleca kompresorowe 

klimatyzatory postojowe (CoolAir). Do 

wyboru są trzy autonomiczne klimatyza-

tory dachowe, w których wszystkie podze-

społy są w  zwartej obudowie, jak również 

dzielony system modułowy przeznaczony 

do trudnych warunków montażowych, np. 

w kabinach ze spojlerami dachowymi.

Nowa seria klimatyzatorów – RTX do 

samochodów ciężarowych to urządzenia 

dachowe, zapewniające wyższą spraw-

ność chłodzenia i  dłuższy czas pracy przy 

mniejszym poborze energii w  porównaniu 

do poprzedniego modelu. RTX 1000 przy 

temperaturze otoczenia 30°C w trybie ECO 

pobiera 8 A  i może pracować nawet do 12 

godzin przy pełnej mocy chłodzenia. To 

efekt zastosowania kompresora z  inwerte-

rem o zmiennej prędkości.

Klimatyzatory RTX umożliwiają kierow-

cy wybór czterech trybów pracy, co ułatwia 

dopasowanie wydajności chłodzenia do wa-

runków klimatycznych i  indywidualnych 

preferencji.

Najnowsze typowe klimatyzatory posto-

jowe Webasto do pojazdów ciężarowych 

to dachowe CoolTop RTE 10 i 16. W Cool 

Top RTE 10 nominalna moc chłodnicza 

wynosi standardowo 650 lub 950 W (wer-

sja Turbo), nominalne napięcie znamio-

nowe to 24 V, maksymalny łączny pobór 

prądu wynosi 7,5 A  (Standard) i  14,5 A

(Turbo). Urządzenie waży 25 kg. Nato-

miast Cool Top RTE 16 polecany jest ja-

ko wydajny (nominalna moc chłodnicza 

– 1600 W), płaski i  lekki. Płaska kon-

strukcja (tylko 14 cm wysokości) pozwala 

na montaż także na wysokich kabinach. 

Nominalne napięcie znamionowe wynosi 

24 V, maksymalny łączny pobór prądu to 

23 A, a masa – 23,4 kg.

Obydwa klimatyzatory wyposażane są 

w  wyświetlacz LCD, pilot do sterowania 

oraz w  funkcję automatycznego ich wyłą-

czania, gdy napięcie akumulatora spadnie 

do niebezpiecznie niskiego poziomu. 

Jak nie stracić?

Przy wyborze klimatyzacji trzeba zwró-

cić uwagę na urządzenia ze sprężarkami 

zasilanymi napięciem 110 V za pośrednic-

twem przetwornicy 24÷110 V – ostrzegają 

przedstawiciele fi rmy EnaTruck. Takie roz-

wiązanie powoduje duże straty energii, a co 

za tym idzie, skraca pracę urządzenia do ok. 

2–3 godzin ze względu na spadek napięcia 

do poziomu umożliwiającego rozruch po-

jazdu. Mimo dużo większego poboru prądu 

(o ok. 50%), urządzenia te mają o ok. 15% 

niższą moc chłodzenia niż klimatyzacje 

z  dedykowanymi kompresorami na 24 V.

Kupując klimatyzację postojową, warto 

upewnić się, czy ma ona renomowane euro-

pejskie kompresory, jak SECOP (dotychczas 

znany jako Danfoss), ACC czy inne dedyko-

wane do pracy pod napięciem 24 V. Należy 

także zwracać uwagę na dostępność części 

zamiennych, gdyż często klimatyzacje są 

zbudowane kompaktowo, co zwiększa kosz-

ty ich naprawy.

„Wybierając klimatyzator sprężarkowy 

nie należy kierować się tylko ceną – zazna-

cza Sebastian Auguściak, product manager 

w  EnaTruck. – Trzeba sprawdzić przede 

wszystkim pobór prądu przy maksymalnej 

mocy urządzenia, czyli jak długo ono po-

pracuje przy wyłączonym silniku, zanim 

nastąpi konieczność uruchomienia silnika 

i  podładowania akumulatora. Dobre urzą-

dzenia pracują minimum 4–5 godzin”.

Przed sezonem warto pamiętać o  kilku 

zabiegach pielęgnacyjnych, by w pełni i bez-

awaryjnie cieszyć się z  użytkowania urzą-

dzeń klimatyzacyjnych.

„W  klimatyzacjach wodnych zaleca się 

przeczyścić urządzenie przed sezonem, 

z  dodatkiem środka wybielającego, wlewa-

jąc do zbiornika i  uruchomiając na kilka-

dziesiąt minut. Należy też wymienić fi ltr 

włóknisty i  pamiętać o  wrzuceniu tabletek 

antygrzybicznych do zbiornika – radzi Se-

bastian Auguściak. – Klimatyzatory sprę-

żarkowe polecamy zaś przedmuchać sprzę-

żonym powietrzem”.

Z  roku na rok rośnie sprzedaż klimaty-

zacji postojowych, zarówno na tzw. wypo-

sażenie fabryczne, jak i  do samochodów 

używanych. Takim wyposażeniem szcze-

gólnie zainteresowani są przewoźnicy jeż-

dżący na południe Europy, ale także fi rmy 

wożące ładunki ponadnormatywne. W kli-

matyzatory postojowe wyposaża się już co 

najmniej kilkanaście procent nowych pojaz-

dów. Według Zbigniewa Kołodziejka, szefa 

marketingu DAF Trucks Polska, około 20% 

wydawanych nowych ciężarówek tej marki 

ma takie wyposażenie. Nieco mniejsza jest 

sprzedaż postojowych urządzeń schładza-

jących montowanych w samochodach uży-

wanych. Klimat się ociepla, więc producenci 

klimatyzacji mogą zacierać ręce. ▐

Jerzy Wasielewski
Fot. Dometic, Eberspëcher, IndelB, 

Resfriar, Webasto

Postojowe klimatyzacje sprężarkowe najlepiej sprawdzają się w pojazdach, które są wyposażone 
także w podstawową klimatyzację do jazdy. Ich przeciętna wydajność może sprostać podtrzymaniu 
odpowiedniej temperatury w schłodzonej już kabinie. Uzyskanie odpowiedniego efektu w bardzo 
nagrzanej szoferce umożliwiają tylko najbardziej wydajne urządzenia. 

Scania S to wysoki ciągnik, 
ale zmieścił się jeszcze na nim 
klimatyzator Aircon 1600 firmy IndelB 
(tylko 14 cm wysokości).
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Paliwo

Karta Е100 jest teraz honorowana na ponad 

14 000 stacji paliw w 32 krajach Europy i Azji. 

Część z tych stacji należy do sieci hurtowych 

cen paliwa Power MAX. Ponadto, na wielu 

z nich można nabyć również płyn AdBlue.

Stacje znajdujące się w  sieci Е100 prze-

chodzą okresowe kontrole przeprowadzane 

przez specjalną grupę kontrolną. Sprawdza 

ona jakość paliwa oraz dystrybutory. Dzięki 

sprawnej pracy tego działu, posiadacze kart 

paliwowych E100 tankują pojazdy wyłącznie 

na sprawdzonych kompleksach paliwowych. 

Opłaty za przejazd drogami

Poza dobrej jakości paliwem wszyscy po-

siadacze kart Е100 mają możliwość opłacenia 

E100 od ponad 16 lat pomaga kilkudziesięciu tysiącom przewoźników 
z Europy i Azji w pomyślnym prowadzeniu swojej działalności. 
Dziś karty paliwowe nie tylko pozwalają zaoszczędzić podczas zakupu paliwa, 
ale również przy opłaceniu wielu dodatkowych usług niezbędnych w trasie. 

TTRRRRRRRUUUUUUUUCCCKKKKKKKKTTTTTRRRRRUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUCCCCCCCCCCCKKKKKTRUCKKKKKKKKKKKCRTTTTTTTTRRRRRTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTRTRURRRUUUUURUTTRRUTTTTT KKKKKCCCCCKKKKKKKKKKKKKKCCCCCKKKRURUUUUUUUUCCCCCUCKKKKKKUUUUUCCCCCKKUCKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

Z Lizbony Z Lizbony 
do Władywostokudo Władywostoku

Sieć E100 
obejmuje 
14000 stacji paliw 
w 32 państwach 
świata
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przejazdu drogami w  27 krajach w  Europie 

i Azji. A od kwietnia Е100 oferuje uniwersalne 

urządzenie pokładowe do dokonywania opłat za 

przejazd drogami w Europie – E100 ONE TOLL. 

Pozwala ono na przejazd płatnymi drogami we 

Francji, Hiszpanii i Portugalii, a wkrótce do tej 

listy dołączy Belgia, Austria, Włochy i Niemcy. 

Ponadto, z E100 ONE TOLL można opłacić tu-

nel Liefk enshoek (Belgia), Herrentunnel (Niem-

cy) oraz parkingi we Francji i Hiszpanii.

E100 ONE TOLL ma funkcję Plug and 

Play, umożliwiającą przenoszenie urządze-

nia z  pojazdu do pojazdu w  każdej chwili 

bez potrzeby montażu i demontażu w spe-

cjalistycznym warsztacie.

Za pośrednictwem urządzenia pokłado-

wego Е100 można również monitorować 

lokalizację samochodów, zapisywać historię 

przejazdów i  uzyskać szczegółową analizę 

każdego kursu.

Punkty serwisowe, 
myjnie i parkingi

Karta Е100 pozwala również płacić za 

usługi na stacji obsługi technicznej, myj-

nie i  parkingi mieszczące się na głównych 

trasach transportowych w  Europie i  Azji. 

Liczba miejsc, w  których honorowana jest 

karta E100, stale rośnie zgodnie z życzenia-

mi klientów fi rmy.

Promy i ROLA

Wielofunkcyjność karty paliwowej Е100 

umożliwia rezerwację miejsca na promach. 

Dla klientów Е100 dostępnych jest ponad 

1300 takich tras w całej Europie. Łatwa re-

jestracja i szybkie jej potwierdzenie sprawia, 

że usługa jest bardzo popularna wśród prze-

woźników drogowych.

Ponadto, z kartą Е100 można skorzystać 

z usługi ROLA – przewozu ciężarówki po-

ciągiem. Dzięki temu można planować czas 

przejazdu i  dostawy towaru, zaoszczędzić 

na paliwie i opłatach za drogi oraz być nie-

zależnym od korków i  kolejek. Co istotne, 

praktycznie wszystkie przewozy pociągiem 

stanowią czas odpoczynku kierowcy. 

Zwrot VAT i akcyzy

Od ponad 5 lat w fi rmie Е100 funkcjonuje 

dział zajmujący się odzyskiwaniem podatku 

VAT oraz akcyzy dla posiadaczy kart pali-

wowych. Specjaliści tego działu pomagają 

przewoźnikom w odzyskaniu do 30% swo-

ich wydatków na paliwo oraz opłaty drogo-

we z  27 państw Unii Europejskiej. Oprócz 

podatku Е100 pomaga w odzyskaniu akcyzy 

na paliwo w Belgii, Włoszech, Francji, Sło-

wenii i Hiszpanii.

Całodobowe wsparcie 
klientów

Priorytetem dla fi rmy Е100 jest indywi-

dualne podejście do klienta. Każdy klient 

fi rmy ma swojego opiekuna regionalnego, 

gotowego w każdej chwili przyjść z pomocą, 

udzielić porady, podpowiedzieć najlepszą 

trasę i wyliczyć jej koszt.

Ponadto, od 2010 roku posiadaczom kart 

paliwowych pomagają pracownicy cało-

dobowej, wielojęzycznej gorącej linii E100. 

Specjaliści tego działu przez 24 godziny, 365 

dni w  roku sprawnie rozwiązują wszelkie 

problemy zarówno przewoźników, jak i kie-

rowców. 

Е100 oferuje również taką unikalną usłu-

gę jak Klub Pomocy. W przypadku pojawie-

nia się problematycznych sytuacji na drodze 

pracownicy Klubu w  każdej chwili mogą 

wyjechać na miejsce zdarzenia i  sprawnie 

usunąć awarię, dowieźć brakujące doku-

menty, zlikwidować skutki wypadku, repre-

zentować interesy przewoźnika przed orga-

nami prawnymi itp.

Zabezpieczenia 
i inne produkty IT

Charakterystyczną cechą karty paliwo-

wej Е100 jest jej bezpieczeństwo. Specja-

liści IT opracowali specjalny zestaw usług, 

które umożliwiają zarządzanie kartą pali-

wową w  czasie rzeczywistym, monitoro-

wanie każdej transakcji, ustawianie limi-

tów, a  nawet szybkie blokowanie kar-

ty. Większość tych funkcji dostępna jest 

w panelu użytkownika na stronie interne-

towej www.е100.eu. Ponadto można tutaj 

uzyskać szczegółowe informacje o  każdej 

transakcji w  ciągu kilku minut od jej do-

konania, przeprowadzić analizę transakcji 

za dowolny okres rozliczeniowy, progno-

zować termin zasilenia konta lub ekspor-

tować dane do systemów księgowych i ewi-

dencyjnych w swojej fi rmie.

Zarządzanie kartami paliwowymi E100 

możliwe jest również za pomocą aplikacji 

mobilnej. Znajduje się w niej interaktywna 

mapa ze stacjami Е100, możliwość wytycze-

nia trasy i  wyszukania odpowiedniej stacji 

paliw oraz informacje o  ilości paliwa do-

stępnej za pomocą karty. ▐

 Fot. E100
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P rzewoźnicy regionalni mogą teraz 

wybierać opony z  poszerzonej gamy, 

stawiając albo na obniżenie zużycia 

paliwa, albo na szczególną trwałość ogu-

mienia. Michelin X Multi Energy zużywa 

nawet o  1,2 l paliwa na 100 km mniej niż 

jej poprzedniczka (na podstawie kalkula-

cji z VECTO). Z kolei Michelin X Multi to 

Paliwo czy przebieg?
Michelin wprowadził na rynek oponę X Multi Energy, 
która uzupełnia gamę Michelin X Multi o opony do transportu 
regionalnego. Nowa opona zastępuje Michelin X Multiway 3D.

Regionalna opona Michelin X Multi Energy na oś napędową i prowadzącą.

Technologia oparta na druku 3D umożliwia otrzymanie w klockach bieżnika rowków, które 
otwierają się wraz z zużywaniem się opony. To gwarantuje efektywne odprowadzanie wody spod 
opony oraz przyczepność przez cały okres jej użytkowania. 

W oponach Michelin X Multi Energy 
zastosowano bardziej wytrzymały, lżejszy 
stalowy kord osnowy. Opony są teraz 
bardziej wytrzymałe i mają niższe opory 
toczenia.

Na całym obwodzie opony nawinięty został kord 
stalowy o długości ok. 400 m. Takie rozwiązanie 
wzmacnia konstrukcję opony, zapewnia większą 
stabilność, mniejsze zużycie paliwa i przedłuża 
trwałość. 

o około 20% dłuższy przebieg niż Michelin 

X Multiway 3D.

Opony można wybrać w zależności od pro-

fi lu realizowanego transportu, m.in. od inten-

sywności poruszania się po autostradach czy 

liczby dostaw dziennie, i postawić głównie na 

trwałość opon lub oszczędność paliwa. 

Trzy w jednym

Dobre wyniki w  testach na wytrzymałość 

i  oszczędność paliwa opona zawdzięcza za-

stosowaniu trzech innowacyjnych technolo-

gii Michelin: Infi nicoil, Regenion i Powercoil. 

Infi nicoil to kord stalowy o długości ok. 400 m

nawinięty na całym obwodzie opony, który 

oprócz wzmocnienia jej konstrukcji zapew-

nia większą stabilność, mniejsze zużycie pali-

wa i dłuższe życie opony. Regenion natomiast 

to technologia oparta na druku 3D form 

wulkanizacyjnych, umożliwia otrzymanie 

w klockach bieżnika rowków, które otwiera-

ją się wraz z  zużywaniem się opony. Dzięki 

temu rzeźba bieżnika gwarantuje efektywne 

odprowadzanie wody spod opony oraz przy-

czepność przez cały okres jej użytkowania. 

Kolejna – Powercoil to bardziej wytrzymały, 

lżejszy stalowy kord osnowy nowej generacji. 

Oprócz niższej wagi, opony charakteryzują 

się większą wytrzymałością i  niższym opo-

rem toczenia.

Oponę Michelin X Multi Energy można 

pogłębiać i bieżnikować. Ma też homologa-

cję 3PMSF i M+S, czyli dobrą przyczepność 

w każdych warunkach pogodowych. Zosta-

ła też uznana przez wszystkich wiodących 

producentów samochodów ciężarowych. 

Od kwietnia opona w  rozmiarze 315/70 R 

22,5 na oś napędową i na wszystkie pozycje 

jest też dostępna na rynku wymiany.

Mniej CO2

Wśród transportowców coraz mocniej 

zauważalny jest trend ekologiczny. Również 

Komisja Europejska pracuje nad planem 

działania nakierowanym na redukcję emi-

sji CO2 w  transporcie drogowym. Jednym 

z  owoców tych prac jest VECTO (Vehic-

le Energy Consumption Calculation Tool 

– narzędzie do obliczania efektywności 

energetycznej pojazdów opracowane przez 

Komisję Europejską). VECTO pozwoliło na 

wprowadzenie wartości progowych w  celu 

ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, 

symulator do obliczania zużycia paliwa 

i  emisji CO2 samochodów ciężarowych. 

Wszyscy producenci pojazdów ciężarowych 

będą musieli zadeklarować obliczoną przy 

jego użyciu emisję CO2 w  nowych cięża-

rówkach (o dmc > 16 t od 1 stycznia 2019, 

a o dmc > 7,5 t od 1 stycznia 2020 r.) sprze-

dawanych na rynku europejskim. ▐

Fot. Michelin
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SAF–HOLLAND rozszerza obszary za-

stosowania SAF Tire Pilot. System moni-

torujący ciśnienie, który dowiódł swej sku-

teczności i przydatności w wielu pojazdach 

użytkowych z osiami sztywnymi, teraz rów-

nież zadba o utrzymanie ciśnienia na stałym 

poziomie w naczepach z osiami skrętnymi. 

Powietrze do SAF Tire Pilot jest dostarczane 

przez specjalny otwór w przegubie zwrotni-

cy osi skrętnej. System zapewnia bezustanny 

monitoring ciśnienia w kołach: jeśli spadnie, 

w kabinie kierowcy zapali się ostrzegawcza 

lampka, a  zintegrowany moduł kontrolny 

podniesie ciśnienie do uprzednio ustawio-

nego poziomu. Urządzenie utrzymuje w ko-

łach ciśnienie minimalne 9,1 barów, nawet 

zużycia paliwa. Opony montowane w  na-

czepie odpowiadają za około 50% oporu 

toczenia. Dlatego monitorowanie prawi-

dłowego ciśnienia w  oponach na osiach 

wleczonych jest efektywnym sposobem 

na obniżenie kosztów operacyjnych fl oty, 

jak również zapobieganie uszkodzeniom 

opon. 

SAF Tire Pilot zainstalowany już na linii 

produkcyjnej nie tylko wspomaga oszczęd-

ność zużycia oleju napędowego, ale też 

chroni ogumienie. To z kolei wydłuża czas 

eksploatacji i zmniejsza ryzyko awarii zesta-

wu. Dostępny on-line kalkulator amortyza-

cji jasno pokazuje potencjalne oszczędności 

z  tytułu kosztów zużycia paliwa i  ogumie-

nia. Wystarczy podać jedynie kilka infor-

Oś skrętna pod kontrolą
SAF Tire Pilot  to system utrzymujący stałe, optymalne ciśnienie 
w ogumieniu naczep i przyczep. Teraz jest również dostępny 
dla naczep z osiami skrętnymi. Dodatkowo, instalacja modułu 
kontrolnego stała się jeszcze łatwiejsza. 

Zestaw instalacyjny do monitoringu ciśnienia w oponach SAF Tire Pilot.

w  przypadku uszkodzenia opony. Moduł 

kontrolny SAF Tire Pilot niezależnie gene-

ruje potrzebną energię elektryczną, dzięki 

czemu nie ma potrzeby instalowania skom-

plikowanych połączeń kablowych z  syste-

mem na tablicy rozdzielczej.  Stałe monito-

rowanie i utrzymanie właściwego ciśnienia 

w oponach powinno być rozważane już na 

etapie zakupu pojazdu. 

Potencjalne oszczędności 

Kolejną zaletą tego systemu są rzeczy-

wiste oszczędności w zakresie zużycia pa-

liwa i ogumienia. W 40-tonowym zestawie, 

opór toczenia opon wpływa na około 16% 

macji dotyczących naczepy i  rocznych wy-

datków na ogumienie na http://tirepilot.

safh olland.com. Po wypełnieniu formularza 

przedstawione zostanie zestawienie, w któ-

rym będą wyliczone możliwe oszczędno-

ści dla naczepy wyposażonej w ten system. 

Dzięki temu internetowemu kalkulatorowi 

można uzyskać również informacje o  tym, 

kiedy inwestycja w  instalację systemu mo-

nitorującego ciśnienie się zwróci i  zacznie 

generować korzyści dla każdego pojazdu 

i całej fl oty. ▐

Fot. SAF

Opony montowane w naczepie odpowiadają 
za około 50% oporu toczenia. Dzięki stałemu moni-
toringowi ciśnienia w oponach można zaoszczędzić 
paliwo i przedłużyć żywotność opon. 
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Ducato do przewozu osób w  swoim 

wnętrzu kryje olbrzymią przestrzeń, 

wrażenie potęgują dodatkowe ele-

menty wnętrza, czy brak barier oddzielają-

cych przestrzeń bagażową i kokpit od prze-

strzeni pasażerskiej. Przez głowę przechodzi 

nawet myśl: czy to aby nie furgon bez ściany 

za plecami kierowcy, z zamontowanymi fo-

telami i dywanem na podłodze?

Poprawnie, ale nie idealnie

Kokpit prezentuje się bardzo schludnie 

i  jest przestronny, a  wykończenie tablicy 

rozdzielczej pasuje do kolorystki tapicerki. 

Przyciski funkcji są dość łatwo dostępne, 

ale panel centralny mógłby być przesunię-

ty bardziej w  stronę kierowcy. Szczególnie 

niefortunnie umiejscowiony jest przycisk 

wyłączający asystenta niezamierzonej zmia-

ny pasa – trudno w niego trafi ć, prowadząc 

Ducato, a  na węższych, dwupasmowych 

drogach sygnał przekroczenia linii włącza 

się często i jest dość irytujący. 

Ekran dotykowy na tablicy rozdzielczej 

jest mały, ale wystarczający, aby jego ob-

sługa była łatwa, a  funkcje czytelne. Bez 

problemu zobaczymy wszystkie przeszko-

dy na obrazie z kamery czy mapę nawiga-

cji fi rmowanej przez TomTom. Poza tym 

ekran jest obsługiwany przez dotyk i przy-

ciski fi zyczne, co zapewnia optymalną 

praktyczność. 

W  drzwiach kierowcy i  pasażera mamy 

do dyspozycji duże kieszenie, gdzie zmie-

ści się sporo rzeczy, a  nawet kilka dużych 

butelek z  napojami. Naprzeciwko fotela 

pasażera znajdują się dwa małe, zamykane 

schowki, gdzie można umieścić niewielkie 

rzeczy, oraz półka wyłożona 

antypoślizgową gumą, gdzie 

można odłożyć podręczne 

przedmioty albo rzeczy z  tyl-

nych kieszeni spodni. Pod 

dachem jest jeszcze duża pół-

ka, która sporo pomieści, na-

tomiast nisko przy podłodze 

znajdują się uchwyty na kubki 

i półeczka na telefon, po które 

trudno jest sięgnąć podczas 

jazdy. Nad nimi jest gniazdo 

AUX i USB, z którego można 

doładować telefon, niestety 

prądu może być za mało, gdy 

intensywnie używamy aparatu 

np. jako nawigacji. Ładowanie 

sprawi, że jedynie spowolnimy 

rozładowanie. 

Bardzo ciekawym elemen-

tem wyposażenia jest pod-

noszony klips na dokumenty, 

na którym dodatkowo można 

Open space
Fiat Ducato, czyli od lat najlepiej sprzedający się 
samochód dostawczy w Polsce. W wersji do przewozu osób 
może być również hitem. Czy Ducato Kombi L3H2 
jest złotym środkiem czy tylko kompromisem?

Fiat Ducato Kombi 

Dmc (kg) ........................................................................3500
Masa własna (kg) ..........................................................2465 
Ładowność (kg) .............................................................1035
Długość ładowni (mm) ...................................................3705
Szer. ładowni/szer. między nadkolami (mm) ........1870/1422
Użytecz. wysokość ładowni (mm) .................................1932 
Wysokość progu ładowni (mm) .......................................550
Rozstaw osi (mm) ..........................................................4035
Długość/szerokość/wysokość (mm) ............5998/2050/2524
Drzwi boczne szerokość/wysokość (mm).............1250/1790
Liczba miejsc .................................................................... 8/9 
Średnica zawracania (m) ..............................................13,54
Silnik 2.3 EcoJet
Liczba cylindrów .................................................................. 4
Pojemność (cm3) ...........................................................2287
Moc maksymalna (KM/kW/obr/min) ................148/110/3600
Maks. moment obrotowy (Nm/obr/min) ..................350/1500
Typ skrzyni/liczba biegów ................................... manualna/6
Prędkość maksymalna* (km/h) ........................................152
Średnie zużycie paliwa* (l/100 km) .................................. 5,8
Pojemność zbiornika paliwa (l) .......................................... 90
Gwarancja .................................................................... 2 lata
Przeglądy ......................................... co 2 lata lub 48 tys. km
Cena netto wersji podstawowej (zł) ..........................161 600
Cena netto wersji testowej (zł) .................................201 050

umieścić telefon lub tablet. Nie potrzeba 

więc dodatkowych uchwytów na elektro-

nikę. Byłoby idealnie, gdyby dodatkowe 

gniazdo USB znalazło się w  jego pobliżu, 

w zasięgu krótkich kabli ładowarek.

 

Wielki, ale wariat

Ducato jest bardzo łatwy w obsłudze, a do 

ruszenia w drogę wystarczy szybkie spojrze-

nie na rozmieszczenie funkcji na manet-

kach. Jedzie się nim jakby był z nami od za-

wsze. Jedynym mankamentem w  tej sferze 

jest skrzynia biegów, która chodzi trochę 

„kwadratowo”. W  trasie samochód spraw-

dza się bardzo dobrze, a  150-konny silnik 

EcoJet pozwala na dynamiczną jazdę i  nie 

sprawia problemów podczas wyprzedzania 

czy osiągania prędkości autostradowej. Nie-

stety, przy szybszej jeździe daje się we znaki 

słabe wyciszenie, a  za kierownicą słychać 

głównie szum powietrza i silnik. 

Gdyby mocy było za dużo albo chcieliby-

śmy jechać oszczędniej, a  brakowałoby nam 

silniej woli, mamy do dyspozycji przycisk 

ECO zmniejszający nieco osiągi samochodu. 

Widoczność zza kierownicy, jak i w lusterkach 

jest dobra, a jazda nie męczy i szybko można 

się przyzwyczaić do wielkości samochodu. 

Testowany model był wyposażony w bar-

dzo dobrze sprawdzające się automatyczne 

światła oraz tempomat z  limitem, jednak 

brakowało informacji na ekranie o ustawio-

nej prędkości i  skoku ustawienia. Spalanie 

w trasie przy równej jeździe z prędkością ok. 

110 km/h wyniosło ok. 9 l na 100 km. 

W  mieście Fiat radzi sobie zadziwiająco 

dobrze. Zwrotność tego giganta jest oszała-

miająca, więc o ile znajdziemy wystarczająco 

dużą lukę, aby nim przemknąć albo zapar-

kować, zrobimy to bez większego wysiłku. 
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Wszystko dzięki dużemu kątowi skrętu kół 

i  krótkiemu przodowi. Niemniej do ma-

newrowania tym prawie sześciometrowym 

autem potrzebna jest wolna przestrzeń. Do 

precyzyjnego parkowania przydaje się ka-

mera cofania, która jest zamontowana przy 

dachu. Z  góry pokazuje zderzak i  okolicę 

za samochodem, pozwalając dojechać bar-

dzo blisko do przeszkody. Wersja kombi 

z  oknami dookoła samochodu dodatkowo 

umożliwia spokojne rozejrzenie się podczas 

wyjeżdżania tyłem z  miejsca parkingowego 

wprost na ulicę. Widok zasłaniają jedynie 

słupki B – do tego stopnia, że przy niektórych 

manewrach trzeba się gimnastykować, żeby 

dostrzec nadjeżdżających z prawej strony in-

nych uczestników ruchu. Spalanie w mieście 

podczas testu wyniosło 10,5 l/100 km.

Maksymalna użyteczność

Pasażerów do środka zapraszają wielkie 

przesuwane drzwi, zaprojektowane przecież 

głównie do ładowania dużych przedmiotów 

lub nawet palet wózkiem widłowym, sprzę-

żone z wysuwanym stopniem, dzięki czemu 

do samochodu wchodzi się łatwo i wygodnie. 

Na ścianach jest ładna tapicerka, a  na 

podłodze miękka wykładzina, o  kolorze 

dobrze ukrywającym zabrudzenia, ale pod-

czas jazdy zimą będzie wymagała częstego 

odkurzania. Wszystko świetnie ze są współ-

gra i  tworzy dobre wrażenie. Fotele są tro-

chę twarde, ale na gładkiej nawierzchni czy 

w trasie są wygodne. Problemem dla pasa-

żerów jest jazda po wybojach lub nawet po 

progach zwalniających, ponieważ typowo 

dostawcze zawieszenie żywo reaguje, gdy 

samochód nie jest dociążony. 

O komfort termiczny pasażerów dba wy-

dajny nawiew oraz grzejnik z  możliwością 

grzania postojowego, przyciemnione szyby 

ograniczają ekspozycję pasażerów na słońce 

i  zapewniają większą prywatność. Pasaże-

rowie, których w naszym przypadku mogło 

być z  tyłu siedmiu, mają mnóstwo miejsca 

i  swobody w Ducato. Taka liczba foteli nie 

zajmuje całej przestrzeni, więc można spo-

kojnie przemieszczać się po samochodzie 

i  to w  pozycji wyprostowanej, ponieważ 

sufi t znajduję się na wysokości prawie 2 m 

nad podłogą. Brakowało jedynie przegró-

dek, kieszeni lub półek na podręczne rzeczy 

pasażerów. Plecak można wcisnąć pod fotel, 

ale inne rzeczy, takie jak butelka z  wodą, 

mogłyby turlać się po samochodzie. 

Przestrzeń pasażerską możemy dowolnie 

aranżować, ponieważ fotele są przymocowa-

ne do uniwersalnych listew montażowych. 

Bagażnik można powiększyć, przesuwając 

fotele lub wyjmując je całkowicie. Fiat nie był 

wyposażony w  mocowania do unierucho-

mienia ładunku, ale można użyć taśm mo-

cowanych do tych samych listew, co fotele. 
Ładnie wykończony kokpit. Obsługa po chwili użytkowania staje się intuicyjna.

Bagażnik po dosunięciu foteli maksy-
malnie do tyłu pozostaje wystarczający 
do podróży służbowych (plecak dla 
skali). W miarę potrzeby szybko można 
przesunąć lub wyjąć fotele.

Przestronna przestrzeń pasażerska. Pasażerowie nie przegapią pięknych widoków dzięki 
panoramicznym oknom. Mogą też pracować w podróży dzięki dwustopniowemu oświetleniu.

System mocowania foteli jest prosty 
w obsłudze. Wystarczy chwila, żeby 

zmienić aranżację wnętrza.
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nie aranżować. Odbywa się to kosztem do-

datkowych schowków i wygód w przestrzeni 

pasażerskiej, ale coś za coś. Ducato można 

dowolnie wykorzystać zarówno do typowego 

przewozu osób, jak i przewozu osób z towa-

rem lub samego towaru o masie przekracza-

jącej 1 tonę. Dużym plusem są typowe listwy 

kotwiczne służące do mocowania foteli, bo 

można je wykorzystać do mocowania do-

datkowego wyposażenia czy wspomnianych 

wcześniej elementów mocujących ładunek. 

Walory użytkowe tej wersji Fiata Ducato są 

szerokie, więc może być doskonały narzę-

dziem w małych fi rmach. Gdyby nie niezbyt 

wygodne sterowanie skrzynią biegów – do 

reszty można przywyknąć. ▐

Damian Dziewicki
Fot. D. Dziewicki

Ładne, wykończone tapicerką ściany, wykła-

dzina i  okna sprawiają, że Fiat nie nada się 

do przewozu materiałów budowlanych, bo 

wiązałoby się to z ryzykiem zniszczenia wnę-

trza samochodu. Sprawdzi się natomiast jako 

samochód dla wystawców lub wszystkich, 

którzy wraz z pracownikami chcą przewieźć 

naprawdę dużo lżejszego towaru lub materia-

łów marketingowych. Na tylnych drzwiach 

do dyspozycji mamy małe kieszenie z siatki, 

które pomieszczą np. odblaskową kamizelkę.  

Coś za coś

Fiat Ducato Kombi L3H2 wydaje się być 

złotym środkiem między furgonem, a  oso-

bową wersją Panorama. Mamy do dyspozycji 

ogromną przestrzeń, którą możemy dowol-

Nagrodę z rąk Przemysława Rajewskiego, 
prezesa zarządu Mercedes-Benz Truck, odebrał 
Mariusz Mozol, członek zarządu spółki Diesel 
Truck. „Filozofią naszej firmy jest inwestowanie 
w ludzi, dzięki czemu nasz zespół może osią-
gać tak satysfakcjonujące rezultaty zarówno 
w sprzedaży, jak i obsłudze posprzedażowej 
– powiedział Mariusz Mozol. – Wypracowanie 
takich efektów nie byłoby możliwe bez zaufania, 
jakim obdarzają nas nasi klienci. Pragnę im za 
to serdecznie podziękować”. ▐

Fot. EWT

Inwestycja, 
która procentuje
Diesel Truck Sp. z o.o. 
Autoryzowany Dealer i Serwis 
Pojazdów Użytkowych Mercedes-
-Benz po raz kolejny, drugi raz 
z rzędu otrzymał prestiżową 
nagrodę Dealer Roku Mercedes-
-Benz Truck 2017. Wyróżnienie 
to jest przyznawane za wyniki 
sprzedaży nowych pojazdów, 
pracę działu serwisu, sprzedaż 
części zamiennych oraz wysoką 
jakość obsługi klientów.

Uniwersalny uchwyt na środku tablicy rozdzielczej, gdzie można umieścić tablet lub 
telefon, aby mieć pod ręką potrzebne informacje o zleceniu czy drodze.

Wlewy płynów są łatwo dostępne, mimo że pod maską jest dość ciasno. Do płynu do 
spryskiwaczy przyda się lejek. Korek wlewu paliwa jest zabezpieczony zamkiem, który otworzymy 
kluczykiem do samochodu.

Długa wersja Ducato daje sporo 
miejsca w środku. To ważny argument 
w przypadku przewozu osób. Średnica 

zawracania wynosi 13,5 m.
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Europa ogranicza ruch pojazdów w mia-

stach. Stosowane są przy tym różne 

kryteria, a pojazdy otrzymują stosowne 

plakietki lub winiety. W każdym kraju, mie-

ście, a  niekiedy nawet dzielnicy obowiązują 

specyfi czne zasady, przez co kierowcy nie 

zawsze wiedzą, czy swoim pojazdem mogą 

wjechać na dany obszar, czy nie. 

Różnorodność 

Przykładowo w Belgii każde miasto usta-

la własne zasady, odnoszące się osobno do 

mieszkańców i  do przyjezdnych oraz od-

mienne dla samochodów prywatnych i po-

jazdów użytkowych. Wjazd do strefy śro-

dowiskowej jest rejestrowany przez kamery. 

Jeśli pojazd nie występuje w miejskiej bazie 

danych lub nie spełnia standardów, automa-

tycznie wysyłany jest mandat do jego wła-

ściciela. Dlatego wszystkie pojazdy, które 

chcą poruszać się po belgijskich miastach, 

muszą być najpierw zarejestrowane w syste-

mie (www.lez-belgium.be). 

Niektóre „strefy środowiskowe” we Francji, 

np. w Paryżu czy Grenoble funkcjonują przez 

cały czas. Inne są ustanawiane, gdy obniża się 

jakość powietrza. Zakazy pojawiają się, gdy 

przez dłuższy czas nad miastem wisi smog. 

Dlatego plakietki uprawniające do wjazdu 

Strefy środowiskowe
zawsze w telefonie
Często podróżujesz po Europie? Masz wszystkie plakietki 
i winiety, których potrzebujesz? Niemcy, Francja, 
Austria, Dania, a teraz Belgia. Strefy środowiskowe powstają 
w całej Europie. Przygotuj się! 

do francuskich stref środowiskowych mogą 

przydać się w każdej chwili i stale trzeba mo-

nitorować, która ze stref akurat obowiązuje. 

Zakaz wjazdu dla diesla 

Niemcy jako pierwsze wprowadziły ogól-

nokrajowe restrykcje wjazdu do miast i wy-

tyczyły strefy środowiskowe. Już od 2007 r. 

pojazdy zamierzające wjechać do centrów 

miast muszą mieć zieloną plakietkę. W tym 

roku niemiecki Federalny Sąd Administra-

cyjny zezwolił na wprowadzenie zakazu 

wjazdu dla samochodów z silnikami Diesla, 

uzasadniając to charakteryzującym te po-

jazdy wysokim poziomem emisji tlenków 

azotu. Kilka miast opublikowało już swoje 

propozycje „niebieskich stref ” z  zakazem 

wjazdu dla diesli starszych generacji. Do-

tychczas jednak nie zdecydowano, jak ozna-

kowane będą samochody dopuszczone do 

ruchu w tych strefach. Niemniej niemiecka 

Federalna Agencja Ochrony Środowiska za-

powiedziała wprowadzenie dwóch nowych 

rodzajów plakietek. Silniki wysokoprężne 

zgodne z  Euro 5 (dostosowane fabrycznie 

i doposażone celem spełnienia normy) oraz 

dopuszczone już do ruchu Euro 6 otrzy-

mają plakietkę jasnoniebieską. Pojazdy 

z  najnowszymi silnikami wysokoprężnymi 

Euro 6 i 6-Temp otrzymają plakietkę ciem-

noniebieską. Równocześnie będą stopniowo 

wprowadzane strefy zakazu wjazdu. 

Zbyt dużo zakazów? 
Zainstaluj aplikację Green-Zones!

Darmowa aplikacja Green-Zones oferu-

je dostęp do aktualizowanych codziennie 

informacji o  tym, gdzie znajdują się strefy 

środowiskowe i  jaka obowiązkowa plakiet-

ka lub winieta uprawnia do wjazdu. W każ-

dej chwili można sprawdzić bieżący status 

strefy środowiskowej i  dowiedzieć się, czy 

cel podróży znajduje się w  strefi e czy poza 

nią. Wszystkie informacje są dostępne 

w 5 językach, także po polsku i uwzględniają 

typ plakietki lub winiety, jakiego potrzebuje 

dany pojazd, aby wjechać do strefy, niezależ-

nie czy chodzi o samochód osobowy, dostaw-

czy, ciężarowy, autobus czy jakikolwiek inny. 

Za pomocą kilku kliknięć w  aplikacji 

Green-Zones można zamówić konieczną 

plakietkę. Większość procedur jest dostęp-

na wyłącznie online, a w plakietkę należy się 

zaopatrzyć przed wjazdem do danego kra-

ju. Dzięki aplikacji Green-Zones nie trzeba 

tracić czasu na poszukiwania, wszystkie in-

formacje i plakietki są  w jednym miejscu. ▐

Fot. Green-Zones
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W szystko zaczęło się 1 kwietnia 1928 

roku. Wówczas holenderski inżynier 

Hub van Doorne założył mały warsz-

tat produkcyjny w  Eindhoven w  Holandii. 

I właśnie to skromne przedsięwzięcie dało po-

czątek producentowi pojazdów ciężarowych. 

Na początku usługi świadczone w warsz-

tacie obejmowały spawanie i cynkowanie na 

zlecenie lokalnych fi rm. Jednym z klientów 

był producent oświetlenia i urządzeń radio-

wych – Philips. Wielki kryzys zainspirował 

Huba van Doorne’a oraz jego brata Wima do 

rozbudowania oferty. W 1932 roku warsztat 

został przekształcony w  fi rmę zajmującą 

się produkcją przyczep i  naczep, a  nazwę 

przedsiębiorstwa zmieniono na Van Door-

ne’s Aanhangwagen Fabriek (Fabryka na-

czep Van Doorne’a), czyli DAF. Dzięki spa-

wanemu podwoziu (co w  tamtych czasach 

było innowacją) przyczepy i naczepy opusz-

czające fabrykę wyróżniały się dużą ładow-

nością. W  1936 r. na rynku zadebiutowały 

przyczepy i naczepy do przewozu specjalnie 

opracowanych kontenerów. Ich konstrukcja 

umożliwiała szybki za- i rozładunek z wago-

nu kolejowego. Były to początki transportu 

intermodalnego.

W  1949 roku do produkcji został wpro-

wadzony pierwszy pojazd ciężarowy DAF, 

a  fi rma zmieniła nazwę na Van Doorne’s 

Automobiel Fabriek. Rok później wybudo-

wano pierwszą fabrykę pojazdów ciężaro-

wych i  rozpoczęto produkcję podwozi do 

trzy-, pięcio- i  sześciotonowych pojazdów 

ciężarowych. 

Własne silniki

Na początku w  pojazdach DAF mon-

towano silniki benzynowe i  wysokopręż-

ne Hercules i  Perkins, ale w  1957 roku 

zaprojektowano i  rozpoczęto produkcję 

pierwszych własnych jednostek. Dwa lata 

później ulepszono silnik wysokoprężny 

DD575, dodając do niego turbosprężarkę, 

co stanowiło kolejne spektakularne osią-

gnięcie. W 1973 roku DAF wprowadził na 

rynek turbosprężarkę z chłodzeniem mię-

90 lat90 lat innowacji innowacji

W tym roku DAF obchodzi swoje 90-lecie. Z tej okazji firma W tym roku DAF obchodzi swoje 90-lecie. Z tej okazji firma 
postanowiła pokazać, czego dokonała w tym czasie.postanowiła pokazać, czego dokonała w tym czasie.

DAF 1300P z 1955 r. z 6-cylindrowym, 5-litrowym silnikiem o mocy 
83 KM. Jeden z najstarszych pojazdów DAF-a. Można go rozpoznać 
po siedmiu charakterystycznych chromowanych belkach z przodu. 
Pierwszy właściciel kupił go za dzisiejszą równowartość 7333 euro 
bezpośrednio w fabryce. Od 1982 r. należy do obecnego właściciela, 
którego hobby są zabytkowe pojazdy. 

DAF A1600DD z 1967 r. Napędzał go 
6-cylindrowy, 6-litrowy silnik o mocy 
112 KM. Ta ciężarówka pracowała przy 
przewozie ziemniaków i pomidorów. 
Na emeryturę przeszła w 1993 r., a w 2005 
zaczęła się jej renowacja, która trwała 3 lata. 

Podczas świętowania 90. urodzin marki DAF można było cofnąć się w czasie i przekonać się 
na własnej skórze, jak wyglądał transport nawet 60 lat temu.
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dzystopniowym (intercooler). Początkowo 

technologia ta została opracowana, aby za-

spokoić popyt na silniki o  większej mocy 

i niższym poziomie zużycia paliwa, jednak 

później okazała się również niezbędna 

w  dążeniu do niskiej emisji spalin. W  la-

tach 80. wprowadzono rozbudowaną tur-

bosprężarkę z intercoolerem (ATi – Adva-

ced Turbo intercooling). Silnik zapewniał 

jeszcze większą moc i wydajność, również 

dzięki zastosowaniu układu wtryskowego 

i zoptymalizowanego kształtu komory spa-

lania. 

W 2005 roku DAF zaprezentował silnik 

Paccar MX, który jest obecnie montowa-

ny we wszystkich ciężkich pojazdach DAF 

i  w  ponad 40% pojazdów Kenworth i  Pe-

terbilt. Modele MX-13 i  MX-11 najnow-

szej generacji charakteryzują się układami 

napędowymi o  „inteligentnym” sterowa-

niu, dzięki którym mogą osiągać wysoki 

moment obrotowy przy niskich obrotach 

silnika. 

Komfort 
w standardzie

Pierwsze ciężarówki DAF opuszcza-

ły fabrykę w  latach 40. i  50. pod postacią 

podwozia z silnikiem, z charakterystyczną 

osłoną chłodnicy z  siedmioma chromo-

wanymi belkami. W środku znajdował się 

tymczasowy fotel z  drewna. Podwozia te 

były dostarczane do lokalnych wytwórców 

kabin, którzy je doposażali. W  1951 roku 

DAF wprowadził swoją własną kabinę z za-

okrąglonymi narożnikami i  pochyłą kratą 

wylotu powietrza, natomiast do podniesie-

nia komfortu kierowcy przyczynił się ela-

stycznie zawieszony fotel. 

W  latach 60. nadal pracowano nad po-

prawą komfortu, wprowadzając kabinę 

przystosowaną do transportu międzynaro-

dowego. DAF 2600 był wyposażony w dwa 

łóżka i  duże okna, zapewniające poczucie 

przestrzeni i  dobrą widoczność. Wspoma-

ganie układu hamulcowego i kierowniczego 

dodatkowo ułatwiło pracę. W  1969 roku 

DAF był jednym z pierwszych producentów, 

którzy wprowadzili mechanizm odchylania 

kabiny w modelu z kabiną nad silnikiem, co 

usprawniło serwisowanie pojazdu.

W 1988 roku zadebiutowała kabina Space 

Cab, a wraz z nią nowe standardy wielkości 

i komfortu wnętrza w  transporcie między-

narodowym. W 1994 roku wprowadzono na 

rynek jeszcze większą kabinę Super Space-

Cab.

W 1996 roku fi rma DAF stała się częścią 

koncertu Paccar. 

W  latach 2001 i  2002 wprowadzono 

na rynek nowe pojazdy DAF serii LF, CF 

i  XF. W  2005 r. pojawił się model XF105, 

a w 2006 r. modele Euro 4 i Euro 5. W 2013 r.

rozpoczęto produkcję pełnej gamy modeli 

Euro 6 oraz EEV. 

Na przestrzeni lat pojazdy DAF wielo-

krotnie były wyróżniane tytułem „Truck of 

the Year”. W 1988 r. – DAF 95, 1998 r. otrzy-

mał ją DAF 95XF, w 2002 – DAF LF, w 2007 

– XF105, a  w  2018 dwa nowe modele CF 

i XF jednocześnie. 

DAF FA2600DKA z 1970 r. z silnikiem 6-cylindrowym, 12-litrowym 
o mocy 237 KM. Ten model po raz pierwszy został przedstawiony w 1962 r.
i był prawdziwą rewolucją w transporcie międzynarodowym, ponieważ 
miał kabinę sypialną. Pracę ułatwiały wspomaganie układu hamulcowego 
i kierowniczego. Ta konkretna ciężarówka przejechała ponad milion 
kilometrów z ojcem obecnego właściciela za kierownicą. Została 
całkowicie odrestaurowana. Ciągnie za sobą przyczepę DAF z 1973 roku.  

DAF T2400DK z 1968 r. z 6-cylindrowym, 12-litrowym silnikiem 
o mocy 237 KM. Oryginalnie został przedstawiony jako 2000DO. 
Ma bardzo charakterystyczny wygląd. Była to najcięższa 
ciężarówka produkowana przez DAF-a aż do prezentacji słynnego 
modelu 2600. Ten pojazd miał kilku właścicieli i był użytkowany 
codziennie aż do 2006 r., kiedy trafił do obecnego właściciela. 
To bardzo rzadki egzemplarz. 
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Praca wciąż trwa

W 2015 roku fi rma DAF zaprezentowała 

zintegrowany konwój pojazdów sprzężo-

nych ze sobą za pomocą systemu EcoTwin 

(platooning). Umożliwił on zestawom jadą-

cym w kolumnie automatyczne przemiesz-

czanie się za pojazdem prowadzącym. Takie 

działanie pozwala ograniczyć zużycie pali-

wa i usprawnić ruch drogowy. 

Dzięki zastosowaniu zaawansowanej 

łączności WiFi-P, radaru i  kamer możliwa 

jest jazda połączonych bezprzewodowo po-

jazdów w  niewielkiej odległości od siebie. 

Ciężarówka poruszająca się jako pierwsza 

dostarcza dane, na podstawie których pozo-

stałe pojazdy mogą automatycznie przyspie-

szać, hamować i  skręcać. Zmniejszenie luk 

między jadącymi pojazdami obniża opór 

aerodynamiczny i  pozwala zaoszczędzić 

około 10% paliwa, co jednocześnie redu-

kuje emisję CO2 o  10%. Kolejną korzyścią 

jest płynniejszy ruch drogowy. Mniejsze od-

ległości między pojazdami zwalniają miej-

sce na drodze, a  eliminacja wyprzedzania 

zmniejsza tłok. 

„To oczywiste, że mamy przed sobą jeszcze 

sporo pracy, zanim sprzęganie będzie stoso-

wane na co dzień. Sprawdzanie poprawno-

ści szerokiego zakresu zastosowań w  róż-

nych warunkach jest ważnym i niezbędnym 

etapem rozwoju. Musimy rozwiązać wiele 

problemów dotyczących przepisów, kwestii 

odpowiedzialności oraz akceptacji społecz-

nej. Dlatego zintegrowane konwoje zdecy-

dowanie nie są technologią, która będzie 

dostępna na rynku przed 2022 r. Będziemy 

jednak rozwijać jej możliwości tak, abyśmy 

byli gotowi w momencie, kiedy gotowi oka-

żą się nasi klienci, przepisy i sama technolo-

gia. W tym celu niedawno fi rma DAF wzięła 

udział w  europejskim programie rozwoju 

zintegrowanych konwojów pod nazwą En-

semble – podkreśla Ron Borsboom, czło-

nek zarządu fi rmy DAF Trucks odpowie-

dzialny za rozwój produktów. – Sprzęganie 

ciężarówek nie zastąpi kierowcy – dodaje 

Borsboom. – W  kabinie każdego pojazdu 

musi znajdować się człowiek. Na drogach 

drugorzędnych i  obszarach zabudowanych 

musi on przejąć kontrolę nad pojazdem. 

Zintegrowane konwoje są przede wszyst-

kim rozwiązaniem nastawionym na wydaj-

ność w transporcie dalekodystansowym na 

głównych drogach i autostradach, ale nawet 

tam kierowcy będą zawsze mogli przejąć 

kontrolę w razie potrzeby. Zawsze też będą 

niezbędni do innych czynności związanych 

z pracą. Pojawienie się zintegrowanych kon-

wojów nie oznacza początku końca zawodu 

kierowcy ciężarówek. Jest jedynie sposobem 

na zmniejszenie nakładu pracy spoczywa-

jącej na osobie siedzącej za kierownicą, aby 

pomóc jej w radzeniu sobie z obowiązkami 

Dzięki zastosowaniu zaawansowanej łączności WiFi-P, radaru i kamer pojazdy jadące 
w kolumnie mogą poruszać się w niewielkiej odległości od siebie. Pierwsza ciężarówka 
dostarcza dane, na podstawie których pozostałe pojazdy mogą automatycznie przyspieszać, 
hamować i skręcać. Ecotwin obniża opór aerodynamiczny i pozwala zaoszczędzić 
około 10% paliwa. Kiedy pojawi się to rozwiązanie na drogach? Nieprędko. 

Pod szybą znajduje się ekran, na którym kierowca 
z drugiego i trzeciego pojazdu może obserwować 
drogę przed pierwszym pojazdem, czyli widzi, to co 
kierowca w ciężarówce znajdującej się na czele.

Pomocniczy ekran pokazuje parametry 
pojazdu, jego prędkość, odległość od 
poprzedzającej ciężarówki, ustawienia 
tempomatu itp.

TelliSys to prototyp ciągnika z nisko umieszczonym siodłem i naczepą do przewozów 
kombinowanych. Można takim zestawem przewieźć o 20% więcej ładunku. Powstał przy 
współpracy m.in. firm DAF i Wecon.
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i  stworzyć bezpieczniejszy i  wydajniejszy 

system dróg szybkiego ruchu”.

Żeby osiągnąć jeszcze wyższy poziom 

automatyzacji, DAF współpracuje ściśle 

z Paccar Innovation Center w Dolinie Krze-

mowej. Centrum koordynuje rozwój pro-

duktów nowej generacji i opracowuje tech-

nologie, które będą miały wpływ na przyszłe 

pojazdy, w  tym zaawansowane układy 

wspomagania kierowcy (ADAS), sztuczną 

inteligencję, łączenie pojazdów i  rzeczywi-

stość rozszerzoną. 

O 20% więcej ładunku 

Zwiększanie wydajności transportu inter-

modalnego zaowocowało projektem Telli-

Sys. To prototyp ciągnika z  nisko umiesz-

czonym siodłem i  naczepą do przewozów 

kombinowanych. Można takim zestawem 

przewieźć o  20% więcej ładunku. TelliSys 

powstało w  wyniku współpracy między 

IMA z  Uniwersytetu RWTH w  Akwizgra-

nie, Europejskiego Stowarzyszenia Inter-

modalnego, DAF-a, GEFCO, Goodyeara, 

Weconu i Wesoba. Ma ona na celu umożli-

wienie transportu kontenerów o wewnętrz-

nej wysokości 3 m. W rezultacie w naczepie 

mieszczą się 3 tzw. „1-metrowe zasobniki” 

ustawione jeden na drugim, co daje do 

100 m3 objętości wnętrza kontenera.

W  ramach tej współpracy DAF opraco-

wał ciągnik siodłowy o  wyjątkowo niskim 

podwoziu. Stosując kompaktowe zawiesze-

nie tylne w połączeniu z 22,5-calowymi ob-

ręczami kół osi napędzanej, siodło znalazło 

się na wysokości 85 cm. Ciągnik ma lekką, 

4-tonową oś wleczoną z 17,5-calowymi ob-

ręczami kół, co pozwala uzyskać masę cał-

kowitą zestawu 44 tony. Z myślą o projekcie 

fi rma Goodyear opracowała nowe opony na 

osie kierowane i  wleczone, które charakte-

ryzują się bardzo niskim profi lem i dużym 

dopuszczalnym naciskiem.

Specjalną lekką naczepę o masie 3830 kg 

skonstruował Wecon. Równie ważne jest 

opracowanie nowej generacji kontenerów 

40- i 45-stopowych o znacznie cieńszej pod-

łodze, przy zachowaniu odpowiedniej no-

śności i sztywności skrętnej. W swoim pro-

totypie fi rma Wecon zainstalowała składaną 

kurtynę, która zwiększa wszechstronność 

TelliSys.

Hybryda dla każdego

Kolejną inicjatywą wspieraną przez Ko-

misję Europejską jest „Ecochamps”. 26 fi rm 

i  instytucji z  sektora motoryzacyjnego, 

współpracuje nad opracowaniem hybrydo-

wych i elektrycznych układów napędowych, 

które będą wydajne, kompaktowe, lekkie, 

wytrzymałe, a przede wszystkim rentowne.

Aby obniżyć koszty, hybrydowy model 

DAF XF Ecochamps Innovation wyposa-

żono w podzespoły stosowane w hybrydo-

wych samochodach osobowych. Przykła-

dem jest silnik elektryczny o mocy 90 kW, 

ogniwa akumulatora i  konwerter DC/DC 

zastępujący konwencjonalny alternator, 

umożliwiając zmianę napięcia znamiono-

wego 300 V akumulatora wysokiego napię-

cia do standardowych 24 V.

Pojazd jest również wyposażony w  na-

pędzaną elektrycznie sprężarkę powietrza 

i  napędzaną elektrycznie pompę wspoma-

gania układu kierowniczego, które są bar-

dzo wydajne i ciche. Są załączane tylko, gdy 

to konieczne. 

DAF Ecochamps wykorzystuje energię 

hamowania hamulcem silnikowym i  ener-

gię gorących gazów wydechowych do zasi-

lania akumulatorów. Spaliny – w  układzie 

zamkniętym – napędzają turbinę, która 

z kolei wytwarza energię do ładowania aku-

mulatora.

Hybrydowy ciągnik opracowano głów-

nie z  myślą o  zmniejszeniu zużycia paliwa 

i  emisji CO2 podczas przewozów długody-

stansowych. Zwiększony poziom elektryfi -

kacji pojazdu wykorzystuje się do zmniej-

szenia zapotrzebowania na energię silnika 

wysokoprężnego, co skutkuje oszczędno-

ściami paliwa rzędu 4–5%. Pojazd ten ma 

być maksymalnie 10% droższy od analo-

gicznego z napędem konwencjonalnym. 

Tak w  skrócie wygląda historia, teraź-

niejszość i  przyszłość marki DAF, której 

rozwój cały czas współgra z  potrzebami 

rynku transportowego. W XXI wieku DAF 

rozwija się prężnie na całym świecie. Po-

jazdy produkowane są w  Holandii, Belgii, 

Wielkiej Brytanii i  Brazylii i  sprzedawane 

przez 1100 niezależnych punktów  diler-

skich na pięciu kontynentach. DAF oferuje 

również usługi Paccar Parts i  Paccar Fi-

nancial. Europejskie fl oty wspiera pomoc 

drogowa International Truck Service (ITS) 

oraz zaawansowany system zarządzania 

fl otą DAF Connect. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka

Podczas jazdy hybrydowym Ecochampsem kierowca może na ekranie obserwować stopień 
naładowania akumulatorów i w każdej chwili zdecydować, czy pojazd będzie napędzany silnikiem 
wysokoprężnym, czy elektrycznym. Służą do tego przyciski na tablicy rozdzielczej. W przypadku 
rozładowania akumulatora, napęd przejmuje Diesel.

Hybrydowy model DAF XF Ecochamps został wyposażony w podzespoły stosowane 
w hybrydowych samochodach osobowych, co ma obniżyć koszt produkcji takiego pojazdu 
– założono, że nie wzrośnie więcej niż 10% względem wersji konwencjonalnej. Za główny 
cel postawiono sobie zwiększenie o 20% efektywności podzespołów układu napędowego 
i redukcję masy pojazdu o 5% w porównaniu z poprzednim modelem Convenient.

http://www.facebook.com/TruckVanPL
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Impreza odbyła się w  połowie kwietnia 

niedaleko Paryża na torze wyścigowym 

Linas-Montlhéry. W  wydarzeniu wzięli 

udział strategiczni partnerzy fi rmy oraz ak-

tualni i  potencjalni klienci z  całej Europy. 

Indywidualne dyskusje, wykłady poświęco-

ne konkretnym tematom oraz testy pojaz-

dów stworzyły okazję, żeby się przekonać, 

jak Fraikin otocza opieką swoich klientów.

Do dyspozycji gości było ponad 60 po-

jazdów, zarówno z napędem elektrycznym, 

jak i  gazowym, wyposażonych w  system 

telematyczny. Uczestnicy mogli korzy-

stać z  wykładów i  warsztatów poświęco-

nych alternatywnym źródłom napędu, 

specjalistycznym podwoziom i  zabudo-

wom, telematyce, hydraulice, przewozom 

chłodniczym, zarządzaniu oponami i  bez-

pieczeństwem.

Na gości czekało również 27 dostawców 

i partnerów, z którymi Fraikin współpracu-

je na co dzień, w tym producenci samocho-

dów, zabudowcy i dostawcy sprzętu (MAN, 

Iveco, Renault Trucks, Mercedes Trucks, 

Fiat, Opel, Mercedes, Renault, Master-

naut, Bridgestone, Shell, Todd, Hiab, Fassi 

– Marrel, Dalby, JPM, Dhollandia, Carrier, 

Th ermoking, Gruau, Lamberet, Renault, 

Cazaux, Fruehauf, Chereau, Kassbohrer 

i DAF).

„Mamy szczęście budować długotrwałe 

relacje z  naszymi partnerami. Pracujemy 

razem, nieustannie wprowadzając inno-

wacje, aby lepiej służyć naszym klientom. 

Dzięki relacjom zbudowanym na tak solid-

nym fundamencie zaufania zorganizowanie 

‘Connection Days’ było dla nas naturalne” 

– zapewnia Philippe Cuoc, szef działu za-

kupów grupowych i  łańcucha dostaw oraz 

kierownik projektu.

Podczas wykładów zaprezentowana zosta-

ła aplikacja na smartfona, która ma ułatwić 

monitoring fl oty i  kontakt z  kierowcą oraz 

umożliwia wynajem pojazdów. Specjali-

ści zajmujący się we Fraikin pojazdami do 

przewozów chłodniczych, przedstawili wady 

i zalety różnych rozwiązań, które mogą być 

zastosowane w tym segmencie transportu. 

Sztuka wyboru

Coraz większą wagę dla zleceniodaw-

ców, a więc również dla przewoźników ma 

aspekt ekologiczny transportu. Fraikin sta-

ra się wyprzedzić rynek i  już dzisiaj myśli 

Twarzą 
w twarz
Ponad 800 osób z 15 krajów
wzięło udział w przygoto-
wanych przez firmę 
Fraikin po raz pierwszy 
„Connection Days”. Warsztaty, 
prelekcje i testy pojazdów 
miały pokazać obecnym 
i przyszłym klientom firmy, 
jak bardzo bliskie są jej 
ich potrzeby.

Zabudowy chłodnicze cieszą się największą popularnością wśród pojazdów wynajmowanych 
na krótszy okres, co wiąże się z ich wysoką ceną zakupu i sezonowością zadań transportowych.

Na torze wyścigowym Linas-Montlhéry można było wypróbować 
najnowsze rozwiązania zastosowane w pojazdach ciężarowych. 

www.truck-van.pl
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o  tym, jak połączyć ekologię z  ekonomią 

tak, żeby klienci fi rmy mogli cieszyć się 

z  najlepszych, dostosowanych do ich po-

trzeb rozwiązań. 

„Fraikin ma ambicję zapewnienia najlep-

szego możliwego wsparcia klientom, ofe-

rując usługi najlepiej dostosowane do ich 

konkretnych potrzeb. Biorąc to pod uwa-

gę, zorganizowanie spotkania dla naszych 

partnerów, pracowników i klientów, w celu 

lepszego poznania, było dla nas naturalnym 

krokiem” – wyjaśnia Pierre-Louis Colin, 

dyrektor generalny Fraikin Group.

Dzisiaj mamy na rynku szeroką paletę 

alternatywnych napędów. Pojazdy mogą 

być zasilane biopaliwem, CNG, LNG, LPG 

i  benzyną. Na rynku pojawiają się samo-

chody hybrydowe i  elektryczne. Dzieje się 

tak nie bez powodu. Miasta coraz częściej 

zamykają się na pojazdy z  napędem Die-

sla. Wprowadzane są ograniczenia w ruchu 

i może się niedługo okazać, że bez pojazdu 

elektrycznego, „zeroemisyjnego” dystrybu-

cja w dużych miastach będzie niemożliwa. 

Warto się na to przygotować i przeanalizo-

wać różne warianty. I właśnie taką analizę 

przeprowadzono. 

Każdy z  wyżej wymienionych napędów 

ma swoje wady i  zalety. Biopaliwo może 

być produkowane z  odpadów, dzięki cze-

mu zyskujemy dwa razy. Takie rozwiązanie 

stosuje np. sieć restauracji McDonalds, wy-

korzystująca do napędu swoich pojazdów 

olej, na którym wcześniej smażono frytki. 

Nie każdy jednak ma takie „zasoby”.

Wady tego rozwiązania to przede wszyst-

kim ograniczony dostęp do możliwości 

tankowania. Pojazdy zasilane tym paliwem 

potrzebują go o  ok. 20–30% więcej, czyli 

skraca się zasięg. Potrzebne są również spe-

cjalne zbiorniki. Korzyści to przede wszyst-

kim mniejsza emisja CO2. I dlatego Fraikin 

nie wyklucza tej możliwości.

Kolejny napęd to wykorzystanie instala-

cji LPG. To rozwiązanie dobrze znane z sa-

mochodów osobowych. Jest tanie. Ale… 

wyciek może być bardzo niebezpieczny, 

technologia jest przestarzała i  nastręcza 

problemów przy serwisowaniu. 

Okazuje się, że czasami klienci są zainte-

resowani silnikami benzynowymi. Na plus 

można zaliczyć dobrze znaną technologię, 

na minus drogą eksploatację, wynikającą 

głównie z  wyższej ceny paliwa oraz więk-

szego jego zużycia w porównaniu z olejem 

napędowym. 

Więc może hybrydy? Hybrydy łączą 

w sobie dwie technologie: silnik Diesla lub 

benzynowy i dodatkowo elektryczny. Czy-

li oszczędzamy np. podczas ruszania i  nie 

marnujemy energii z  hamowania, mniej 

zużywamy dzięki temu paliwa. Ale… po-

jazd ma większą masę własną, co ogranicza 

ładowność. W  ocenie Fraikin to najgorsze 

z wymienionych rozwiązań. 

W  takim razie co z  napędem elektrycz-

nym? Tu „za” przemawia ekologia, oczy-

wiście jeżeli energia elektryczna pochodzi 

z  ogniw wodorowych lub elektrowni ato-

mowej. Niepokój wzbudzają akumulato-

ry – co z  ich utylizacją – na razie trudno 

sobie wyobrazić przyjazne dla środowiska 

rozwiązanie. Wady to brak wystarczającej 

infrastruktury – obecnie w Europie jest 160 

tys. punktów ładowania baterii, a akumula-

tory zajmują miejsce i  ograniczają ładow-

ność. Problematyczny jest też zasięg, któ-

ry już w deklaracjach jest dość niski – ok. 

200 km, a w rzeczywistych warunkach spa-

da nawet o  połowę. I  na końcu koszt za-

kupu – jest wysoki. W  tym rankingu, ten 

napęd zajął przedostatnie miejsce.

Natomiast najwyżej zostały ocenione 

napędy na gaz ziemny LNG i  CNG, gdzie 

zasięg w  pojazdach ciężarowych dochodzi 

nawet do 1600 km. Eksperci Fraikin pod-

kreślają, że potrzebna jest infrastruktura do 

tankowania gazu. Kolejna sprawa to cena 

Electron II to elektryczny pojazd zbudowany przez Gruau 
Electic. Jego zasięg dochodzi do 150 km. 

Nie tylko ciągniki, ale przede wszystkim podwozia i specjalistyczne zabudowy. Takie rozwiązania 
stanowią 30% wynajmowanej floty przez Fraikin w Polsce.
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która ma opracować najbardziej dogodne 

dla klientów rozwiązania. Na razie będą 

podejmowane działania edukacyjne, któ-

re mają przybliżyć przewoźnikom temat. 

Przyszłość to również pojazdy elektryczne.

Fraikin w  Polsce ma około 6% udział 

w  rynku pojazdów ciężarowych. Przykła-

dowo w Niemczech czy Francji to ok. 30%, 

a w Wielkiej Brytanii – 40%. Jest więc nad 

czym pracować. Teraz fi rma skupia się na 

rozbudowie swoich oddziałów w  naszym 

kraju. Kolejnym krokiem jest wchodzenie 

w pojazdy wyspecjalizowane, czyli przysto-

sowane do pracy w specyfi cznych branżach, 

np. karetki czy bankowozy. 

Krótko czy długo?

W  Polsce 85% przychodów Fraikin ge-

neruje wynajem długoterminowy. Ponad 

60 osób aktywnie, całą dobę zarządza fl otą, 

wspierając użytkowników. Dlaczego warto 

współpracować z  taką fi rmą? Ponieważ to, 

że nie jest związana z  konkretną marką, 

daje jej swobodę w  wyborze najbardziej 

dostosowanego do potrzeb danego przed-

siębiorstwa rozwiązania. Wynajem niestan-

dardowych pojazdów wymaga dużo wiedzy 

i  zaangażowania, wówczas najlepiej zdać 

się na profesjonalistów, którzy mają do-

świadczenie w tym względzie i wypracowa-

ne procedury. Fraikin wynajmuje pojazdy 

przeważnie na 5 lat. Okres ten zazwyczaj 

jest przedłużany o kolejne 2–3 lata. Firma 

współpracuje z  większością producentów 

pojazdów, w  tym w  Polsce z  Iveco, MAN-

-em i DAF-em.

Wynajem średnioterminowy trwa od 

miesiąca do 11 miesięcy. Z  takiej formy 

korzystają fi rmy, które zanim podpiszą dłu-

goterminowy kontrakt, chcą sprawdzić, jak 

Fraikin wywiąże się z zadania. To też dobre 

rozwiązanie dla nowego przedsiębiorstwa, 

które nie jest w stanie przejść weryfi kacji fi -

nansowej potrzebnej przy wynajmie długo-

terminowym czy leasingu oraz w przypad-

ku działalności sezonowej, gdy konkretne 

auta są potrzebne w określonym czasie. 

Wynajem krótkoterminowy trwa do 30 

dni. Korzystają z  niego fi rmy, które rze-

czywiście potrzebują dany pojazd w  wy-

znaczonym czasie, np. w przypadku awarii 

własnego samochodu lub w  celu realizacji 

konkretnego, dodatkowego zlecenia. 

Wśród pojazdów dostawczych w wynaj-

mie krótkoterminowym ok. 70% stanowią 

chłodnie. Ze względu na wysoki koszt za-

kupu takiego pojazdu, nie wszystkie fi rmy, 

które zaczynają działalność na rynku dys-

trybucji towarów wrażliwych na tempera-

turę stać na taki wydatek. Wynajem oka-

zuje się najlepszym rozwiązaniem w takiej 

sytuacji. A często taka umowa to początek 

dobrej współpracy z fi rmą.

99% pojazdów w wynajmie krótkotermi-

nowym wyposażonych jest w  system tele-

matyczny. Wynajmujący pojazd może wy-

kupić sobie abonament i z niego korzystać. 

Zakres usług bez względu na długość 

umowy, pozostaje taki sam. Zasadnicza 

równica między krótkim i  długim wynaj-

mem polega na tym, że w przypadku awarii 

auta w krótkoterminowym wynajmie, klient 

dostaje inny pojazd, który zastępuje na stałe 

ten poprzedni. W długoterminowym wynaj-

mie w takiej sytuacji klient na czas usunięcia 

usterki korzysta z  auta zastępczego. Aby to 

było możliwe, na placu musi być w gotowo-

ści co najmniej 10% fl oty. 

„Connection Days” stworzyło możli-

wość nie tylko lepszego poznania firmy 

i  jej partnerów biznesowych, ale również 

nawiązania bezpośrednich relacji z osoba-

mi, które przez codzienny kontakt telefo-

niczny rozpoznaje się po głosie, ale nigdy 

się z nimi nie spotkało. To również ważny 

aspekt, który wpływa na harmonię współ-

pracy. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka

pojazdu, która jest o  20-40% wyższa niż 

w  przypadku analogicznego pojazdu z  sil-

nikiem Diesla.

Co więc wybrać? Decyzję należy rozpa-

trywać indywidualnie, biorąc pod uwagę 

TCO, zasięg, infrastrukturę do tankowania 

i wpływ na środowisko. Warto jednak znać 

obiektywne opinie eksportów.

Doświadczenie, 
które procentuje

Fraikin działa na rynku od 70 lat. Obec-

nie fi rma posiada zróżnicowaną pod wzglę-

dem marki i  specjalizacji fl otę (58 000 

pojazdów, w  tym 52 000 własnych i  6000 

w zarządzaniu fl otą). W ramach sieci dzia-

ła 180 oddziałów w całej Europie (Francja, 

Niemcy, Belgia, Luksemburg, Wielka Bry-

tania, Hiszpania, Szwajcaria, Polska, Cze-

chy, Słowacja, Węgry, Holandia, Włochy 

i  Rosja) oraz w  Arabii Saudyjskiej. Firma 

zatrudnia 2800 pracowników. 

Na polskim rynku fi rma funkcjonuje od 

2006 r. Obecnie w swojej fl ocie ma 4000 po-

jazdów i w ciągu 5 najbliższych lat ta liczba 

ma się podwoić. Wśród pojazdów Fraikin 

około 40% stanowią „dostawczaki” o  dmc 

do 3,5 t, kolejne 30% to podwozia ciężaro-

we o dmc powyżej 3,5 t i około 20% – cią-

gniki siodłowe i naczepy. 

Polska nie pozostaje w  tyle i  obecnie 

wdrażany jest u nas projekt dotyczący po-

jazdów z napędem gazowym CNG i LNG. 

Na razie fl ota liczy 8 pojazdów zasilanych 

CNG, wśród nich jest m.in. Iveco Daily 

i Fiat Doblò oraz 3 ciągniki siodłowe. Na-

leży się spodziewać, że ta liczba będzie dy-

namicznie rosła. Po wejściu w życie ustawy 

o elektromobilności zauważono we Fraikin, 

że zainteresowanie fl ot alternatywnymi 

napędami wzrosło. Firma widząc w  tym 

potencjał, rozpoczęła rozmowy z  produ-

centami pojazdów oraz dostawcami gazu 

i infrastruktury. Powstała grupa ekspercka, 

40% floty Fraikin stanowią pojazdy dostawcze o dmc do 3,5 t. Natomiast 
85% przychodów firmy dostarcza wynajem długoterminowy, gdzie umowy 
najczęściej podpisywane są na 5 lat.  

Karetki to chłonna nisza, właśnie w takich 
pojazdach polski oddział Fraikin upatruje szansę 
na wzrost udziału w rynku.
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Częścią spotkania zorganizowanego 

pod koniec kwietnia 2018 r. pod Wa-

welem była wizyta w  zajezdni auto-

busowej Wola Duchacka w  Krakowie oraz 

w zajezdni w Jaworznie mieszczącej się przy 

ulicy nomen omen Krakowskiej. Nie były 

to więc kolejne rozważania teoretyczne, 

ukazujące wady i  zalety napędu elektrycz-

nego w tabelach i na wykresach, ale pokaz 

praktycznych możliwości autobusów „na 

baterie”. W obu miastach eksploatowane są 

Solarisy zasilane zestawem akumulatorów, 

które można ładować za pomocą wtyczki 

(plug-in) oraz pantografu. 

Cisza, czystość, niezależność

Argumentem podnoszonym przez zwo-

lenników napędu elektrycznego jest niekiedy, 

że „pierwsze samochody też budziły sprze-

ciw, ale ostatecznie zwyciężyły”. Rzecz w tym, 

że samochody okazały się w  kluczowych 

aspektach znacznie lepsze niż konie i  inne 

zwierzęta pociągowe, a  pierwsi producenci 

reklamowali je wręcz jako tańsze w utrzyma-

niu, co niejednokrotnie było prawdą. Tym-

czasem znany od zarania motoryzacji napęd 

elektryczny wciąż nie może pozbyć się swych 

wad, do których zalicza się przede wszystkim 

krótki zasięg przy wysokiej masie własnej po-

jazdu, co zmniejsza jego użyteczność. Ponad-

to samochody elektryczne są drogie, a wielką 

niewiadomą jest nie tylko trwałość akumu-

latorów, ale również metody ich utylizacji, 

a  w  ostatecznym rozrachunku dostępność 

surowców do ich produkcji. 

Jako „lokalnie zeroemisyjny” napęd 

elektryczny sprzyja zmniejszeniu zanie-

czyszczenia powietrza, zwłaszcza w dużych 

skupiskach ludzkich i obecnie jest to jeden 

z  głównych powodów jego stosowania. In-

nym jest możliwość uniezależnienia się od 

dostaw ropy naft owej i korzystania z dostęp-

nych w okolicy źródeł energii, co w sprzy-

jających warunkach zapewnia miastu, jeśli 

nie samowystarczalność, to przynajmniej 

lepszą kontrolę nad wydatkami na energię. 

Jeśli jest to energia odnawialna, tym lepiej. 

Kraków i  Jaworzno nie są, niestety, w  tak 

szczęśliwym położeniu. Tutejsze elektrownie 

spalają węgiel, który nie dość, że nie jest od-

nawialnym źródłem energii, to podczas spa-

lania wytwarza szereg toksycznych substancji, 

zatruwając powietrze. Systemy oczyszczania, 

w tym elektrofi ltry umożliwiają znaczne ogra-

niczenie przedostawania się ich do atmosfe-

ry. Zważywszy nawet ilość zanieczyszczeń, 

w  obiekcie stacjonarnym stosunkowo łatwo 

jest zbudować skuteczną instalację do ich 

utylizacji. Nie do końca prawdziwy jest więc 

slogan, że „samochody elektryczne dymią jed-

nym, wielkim kominem zamiast setkami rur”. 

Inna rzecz, że węgiel nie jest zbyt szczęśli-

wym źródłem energii również z  powodów 

ekonomicznych. Teraz jest łatwo dostępny 

i  tani, ale podobnie jak w  przypadku ropy 

naft owej jego cena zależy od popytu oraz 

polityki krajowej i  międzynarodowej, a  ta 

bywa zupełnie nieprzewidywalna. Przynaj-

mniej dla tych, którzy nie mają aktualnych 

informacji zanim staną się ogólnodostęp-

ne, a użytkownicy pojazdów elektrycznych 

– obecni i przyszli – do takich się w więk-

szości zaliczają. Obecnie okres eksploatacji 

autobusu elektrycznego, tzw. bateryjnego 

(elektrobusu) określa się zwykle na około 10 

lat. Przez ten czas wiele się może wydarzyć. 

Koniecznie i harmonijnie

Mimo zastrzeżeń natury ogólnej, Kraków 

i  Jaworzno wydają się stworzone dla napę-

du elektrycznego. Nie jest on „lepszy pod 

każdym względem” niż silnik spalinowy, ale 

w określonych sytuacjach można maksymal-

nie wyzyskać jego zalety i zniwelować wady. 

Kraków słynie z zabytków i smogu. Jego 

powstawaniu sprzyjają lokalne warunki 

terenowe i  klimatyczne. Miasto jest gę-

sto zabudowane, zatłoczone, krzyżują się 

Elektryczne 
dla opornych
Coraz rzadziej pada 
pytanie „po co?”, coraz 
częściej „jak?” Solaris 
pokazuje na przykładzie 
Krakowa i Jaworzna, kiedy 
autobus elektryczny jest 
dobrym rozwiązaniem. 

w nim ważne szlaki biegnące z północy na 

południe i  ze wschodu na zachód. Smog 

szkodzi zabytkom i  zdrowiu mieszkańców, 

przeszkadza turystom. A  że Kraków jest 

wizytówką Polski, aż prosi się, aby tutejszy 

transport publiczny był wzorcowy pod każ-

dym względem, także ochrony środowiska. 

Jaworzno jest inne. Zajmuje powierzch-

nię mniejszą o przeszło połowę (152,6 km2 

wobec 326,85 km2 Krakowa) i  liczy osiem 

i  pół razy mniej mieszkańców (92  473 

versus 767  348). Gęstość zaludnienia jest 

prawie 4 razy niższa (607 os/km2 wobec 

2348 os/km2). Jaworzno to dosłownie mia-

sto-ogród, choć miejscami zaniedbany. 

W porównaniu z nim Kraków jest „zamczy-

skiem z cegieł i betonu”. 

Obydwa miasta mają swój urok i  w  obu 

można doskonale wypocząć, choć na od-

mienne sposoby. W  Krakowie autobusy 

elektryczne to konieczność, niezbędny wy-

siłek, aby choć trochę poprawić jakość po-

wietrza. W Jaworznie są harmonijnym do-

pełnieniem panujących tu warunków życia, 

luźnej na ogół zabudowy i natury, do której 

nie trzeba daleko chodzić. 

Skala działania

Kraków ma siatkę połączeń autobuso-

wych charakterystyczną dla dużego miasta. 

Umożliwia podróżowanie do centrum i po 

centrum, a  także w kierunkach nieoczywi-

stych, zapewniając dojazd do okolic, gdzie 

poza ich mieszkańcami regularnie bywa 

głównie listonosz. Stąd zróżnicowany ta-

bor tutejszych przewoźników świadczących 

usługi w  zakresie transportu publicznego. 

Przydają się zarówno autobusy o dużej po-

jemności, jak i średnie, i małe. 

W  Jaworznie siatka połączeń zapewnia 

komunikację miejską i  częściowo między-

miastową. Tutejsze Przedsiębiorstwo Ko-

munikacji Miejskiej (PKM) obsługuje linie 

Przegubowy Urbino 18 electric należy do najnowszych konstrukcji Solarisa. 
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Tylko elektryczne

W Jaworznie zastanawiano się nad wpro-

wadzeniem tramwajów. Ostatecznie miasto 

zdecydowało się jednak na autobusy elek-

tryczne, które nie wymagają tak dużych 

nakładów na infrastrukturę umożliwiającą 

ich eksploatację. Decyzja zapadła w 2012 r.

i  przystąpiono do testów autobusów elek-

trycznych polskich fi rm Solaris i  AMZ 

Kutno oraz chińskiej BYD. Ostatecznie wy-

brano Solarisy, pierwszy z nich, Urbino 12 

electric pojawił się w mieście wiosną 2015 r. 

W  ramach programu „Infrastruktura 

i  Środowisko” PKM realizuje projekt „Za-

kup elektrycznego taboru autobusowego 

wraz z  systemem inteligentnego zarządza-

nia fl otą, z budową centralnej stacji ładowa-

nia i  wymiany baterii oraz rozproszonych 

stacji szybkiego ładowania baterii w mieście 

Jaworzno”. Wartość projektu wynosi blisko 

48,8 mln zł. Na jego realizację Jaworzno 

otrzymało dofi nansowanie w  wysokości 

41,4 mln zł. Środki unijne pokryły 85% 

kosztów zakupu autobusów i budowy służą-

cej im infrastruktury. 

Najnowsze zamówienie opiewa na 22 au-

tobusy elektryczne: 4 Urbino 8,9 electric, 

9 Urbino 12 electric oraz 9 przegubowych 

Urbino 18 electric. Z  wyjątkiem „małych” 

Urbino 8,9 są to pojazdy najnowszej ge-

neracji, zaprezentowanej przez Solarisa 

jesienią 2014 r. Wszystkie wyposażone są 

w  pantografy, które umożliwiają szybkie 

uzupełnienie energii na pętli, wyposażonej 

w odpowiednią ładowarkę. Centralna stacja 

ładowania za pomocą złącz plug-in znajduje 

się w zajezdni. Urządzenia do ładowania za 

pomocą pantografu wybudowano na trzech 

pętlach. Wśród nich są dwie, z których wy-

ruszają autobusy do Katowic. 

Jaworzno zdecydowanie opowiada się za 

autobusami elektrycznymi. Planuje zakup 

następnych 20 takich pojazdów oraz wy-

budowanie 5 nowych ładowarek na pętlach 

oraz 10 typu plug-in w zajezdni. 

Ekologia wielopostaciowa

Krakowskie Miejskie Przedsiębiorstwo 

Komunikacyjne (MPK) nie opowiada się tak 

jednoznacznie po stronie „elektryków”, co 

jest zrozumiałe, zważywszy na skalę i obszar 

działania. Spółka eksploatuje obecnie 566 au-

tobusów obsługujących regularnych 170 linii, 

w tym 18 nocnych. Celem postawionym na 

koniec roku 2018 jest wyzbycie się pojazdów 

spełniających normy Euro 2, 3 i 4 i pozosta-

wienie wyłącznie autobusów Euro 5 (mają 

stanowić 11,3% fl oty), EEV (20,1%), Euro 6 

(64%) i elektrycznych (4,6%). Do 2025 roku 

struktura taboru ma wyglądać następująco: 

Euro 6 – 67,6%, elektryczne – 32,4%. 

Obecnie MPK ma 26 autobusów elek-

trycznych: 4 pojazdy 9-metrowe, 19 po-

na terenie gmin: Chrzanów, Katowice, Ja-

worzno, Mysłowice i  Sosnowiec. Autobusy 

linii A, E i J dojeżdżają do Alei Korfantego 

w Katowicach, w pobliże dworca kolejowego 

i autobusowego, natomiast linia S ma pętlę 

przy Urzędzie Miasta w Sosnowcu, mijając 

po drodze stację Sosnowiec Główny. Od-

ległości do przejechania bywają spore. Dla 

przykładu: trasa linii J ma długość około 

25 km, a autobus pokonuje ją wg rozkładu 

w ciągu 58 minut. Jaworzno używa przede 

wszystkim autobusów o  dużej pojemności 

12-, 15- i  18-metrowych, a  uzupełnieniem 

są nieliczne, mniejsze pojazdy o  długości 

9–10 m. 

Kraków ma już za sobą praktyczne stoso-

wanie autobusów z alternatywnymi źródła-

mi napędu. Na przełomie 2006 i 2007 roku 

do fl oty dołączyło 5 Jelczy M121M/4 CNG, 

a w 2014 pojawiło się 13 przegubowych So-

larisów Urbino 18 hybrid. Jaworzno przez 

cały czas użytkowało autobusy z  silnikiem 

wysokoprężnym. 

Wraz z ekologicznym źródłem napędu, w autobusach pojawiły się urządzenia przydatne 
„zelektryfikowanym” mieszkańcom, w tym gniazda USB. Na zdjęciu „wariant krakowski” 
z klapką i nieco mniej elegancki, ale chyba solidniejszy jaworzyński. 

Stacja ładowania w zajezdni w Jaworznie. Ładowarki 
plug-in umieszczono w hali. 

Zaciszna pętla „Szpital” w Jaworznie z ładowarką pantografową. Energię uzupełnia 
Urbino 8,9 electric, obsługujący niedawno uruchomioną, nową linię 373. 
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jazdów 12-metrowych oraz 3 przegubowe 

18-metrowe. W planach jest zakup dalszych 

161 autobusów elektrycznych. 

Kraków zaangażował się w  rozwój ze-

lektryfi kowanej komunikacji autobusowej 

w 2013 r. i wkrótce rozpoczął testy autobu-

sów elektrycznych. Podobnie jak w Jaworz-

nie, sprawdzano pojazdy Solaris, AMZ Kut-

no i BYD. Pierwsza linia obsługiwana przez 

autobus elektryczny została uruchomiona 

w  kwietniu 2014 r. Jeździł na niej autobus 

włoskiej marki Rampini. Wraz z  nim po-

jawiła się pierwsza stacja ładowania przy 

pomocy pantografu, przy ulicy Pawiej. Była 

niezwykle prosta, autobus czerpał z  niej 

energię podobnie jak tramwaj. W  2016 r. 

ładowarka przy Pawiej została zmoder-

nizowana i  przystosowana do ładowania 

zakupionych nowych autobusów. Obecnie 

w  Krakowie są 4 stacje ładowania, kolejne 

4 są w  budowie. Ponadto MPK dysponuje 

28 ładowarkami plug-in. Podobnie jak w Ja-

worznie złącza plug-in wykorzystywane są 

w  zajezdni, a  ładowarki pantografowe na 

przystankach końcowych na terenie miasta. 

Plan zakłada również ładowanie indukcyjne 

na fragmencie ulicy Kamieńskiego nieopo-

dal zajezdni Wola Duchacka. 

Podobnie jak w  Jaworznie, większość 

środków na autobusy z ekologicznymi źró-

dłami napędu pochodzi z  Unii Europej-

skiej. Wspomniana inwestycja w następnych 

161 elektrycznych autobusów ma być zre-

alizowana w  ramach rządowego programu 

E-bus, który także ma korzystać w części ze 

wsparcia środków europejskich (Programy 

Operacyjne: Infrastruktura i Środowisko 6.1 

Rozwój publicznego transportu zbiorowego 

w miastach, Polska Wschodnia 2.1 Zrówno-

ważony transport miejski). 

Zbieranie doświadczeń 

Eksploatacja autobusów elektrycznych 

jest monitorowana. Podstawowym proble-

mem jest zapewnienie im wystarczającej 

ilości energii i  kontrolowanie jej rezerw 

w pojeździe. W szerszej skali sprawdzane są 

koszty eksploatacji. Na ostateczny rezultat 

musimy poczekać do chwili, gdy eksploata-

cja zostanie w pełni opanowana. W Krako-

wie 26 autobusów elektrycznych zastąpiło 

w pracy 21 dieslowskich, być może w przy-

szłości możliwe będzie takie zaplanowanie 

ich pracy, aby zastąpiły tradycyjne pojazdy 

w stosunku 1:1. Już teraz zauważono stop-

niowy spadek zużycia oleju napędowego, 

który w  krakowskich elektrobusach wy-

korzystywany jest do ogrzewania wnętrza 

w okresie zimowym. Przedstawiciele Solari-

sa nadmieniają, że ogrzewanie na olej napę-

dowy jest tylko jedną z możliwości. Zamiast 

niego może być ogrzewanie na LPG, CNG 

lub elektryczna pompa ciepła. 

Jaworzno już dziś zapewnia obsługę swo-

ich najdłuższych linii J i E autobusami elek-

trycznymi. Kraków przyjmuje, że pożądany 

zasięg bez ładowania powinien wynosić 

200 km. Obecnie wysyła „elektryki” na linie 

biegnące przez centrum, przede wszystkim 

zatłoczonymi przez większość dnia Alejami 

Trzech Wieszczów, okalającymi od północy 

i  zachodu ścisłe centrum. Autobusy elek-

tryczne przyczyniają się do zmniejszenia 

emisji spalin i hałasu w tej okolicy. 

Elektryfi kacja napotyka bariery natury 

technicznej i  organizacyjnej. Im większe 

miasto, tym ich więcej. Sam proces wybo-

ru lokalizacji stacji ładowania i formalnego 

przygotowania inwestycji trwa w Krakowie 

około 2 lata. W  luźno zabudowanym Ja-

worznie łatwiej jest uzyskać niezbędne zgo-

dy i skompletować dokumenty. 

Ze swej strony Solaris zapewnia użytkow-

nikom silne wsparcie, pomagając rozwikłać 

problemy związane z  wyborem wyposa-

żenia i  późniejszą eksploatacją pojazdu. 

Wkrótce przybliżymy te zagadnienia. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, Solaris

Ulica Pawia, okolice dworca kolejowego 
Kraków Główny. Aby doładować autobus, 
kierowca musi go prawidłowo ustawić. 
Położenie ramienia ładowarki w stosunku do 
pantografu można zobaczyć na ekranie na 
tablicy rozdzielczej. 

W zajezdni Wola Duchacka znajduje się 28 stanowisk ładowania typu plug-in, natomiast w zajezdni 
w Nowej Hucie powstała stacja transformatorowa do ładowania autobusów elektrycznych. 
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„Spodziewamy się, że aby rozwi-

jać ekologiczne napędy i  znaleźć 

na nie dodatkowe środki, miasta 

będą bardziej otwarte na wprowadzenie 

niezależnych operatorów, którzy są tańsi. 

Ekologia może więc przyspieszyć liberaliza-

cję rynku” – ocenia Dariusz Załuska, prezes 

zarządu Mobilis Sp. z o.o. 

Mobilis jest największym, niezależnym 

operatorem komunikacji miejskiej w  Pol-

sce. „Niezależnym”, czyli prywatnym, nie 

związanym z władzami samorządowymi jak 

większość operatorów prowadzących prze-

wozy w  miastach, takich jak warszawskie 

Miejskie Zakłady Autobusowe czy poznań-

skie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunika-

cyjne. Walory natury organizacyjnej mogą 

stanowić o przewadze fi rm prywatnych nad 

spółkami miejskimi, zwłaszcza gdy stawiane 

wymagania są przejrzyste i  skupiają się na 

jakości przewozów w długim okresie, prze-

konuje Mobilis. 

Firma przeprowadziła analizę 50 dużych 

ogłoszeń przetargowych dotyczących ko-

munikacji miejskiej z ostatnich 6 lat. Wy-

nika z  niej, że organizatorzy transportu 

miejskiego mogą zaoszczędzić od kilku-

nastu do nawet kilkudziesięciu milionów 

złotych, jeśli rynek się otworzy, a kontrak-

ty na obsługę komunikacji miejskiej będą 

rozpisywane na dostatecznie długi okres 

i odpowiednią skalę. 

Autobus po szkole

Ekologia kosztuje. Tymczasem już teraz 

transport publiczny stanowi zwykle dru-

gi co do wielkości wydatek samorządów, 

zaraz po nakładach na szkolnictwo. Jak 

wynika z  analiz Mobilisa, rekordzistą pod 

tym względem jest Warszawa, która ma 

najbardziej rozbudowaną sieć transportu 

zbiorowego. W  stolicy na całą komunika-

cję miejską przeznaczono w  2017 r. łącz-

nie 2,734 mld zł, czyli 18,6% całkowitych 

rocznych wydatków budżetowych, w  tym 

około 1 mld na komunikację autobusową. 

Na drugim miejscu jest Poznań, który prze-

znacza na transport zbiorowy 516 mln zł, 

16% całkowitego budżetu rocznego miasta. 

Na trzeciej pozycji plasuje się Kraków z 500 

mln zł przeznaczanymi rocznie na komu-

nikację miejską, co stanowi 12% budżetu. 

Transport w  średniej wielkości miastach, 

które nie mają tak dolegliwych problemów 

z  korkami czy smogiem, pochłania zwykle 

od 5 do 10% ich rocznego budżetu. 

Koszt rozwiązań proekologicznych rośnie 

wraz ze wzrostem wymagań co do „czystości” 

powietrza. Wprowadzenie silników wysoko-

prężnych zgodnych z normą Euro 6 sprawiło, 

że skurczyła się luka dzieląca cenę autobusów 

napędzanych olejem napędowym od droż-

szych, zasilanych sprężonym gazem ziem-

nym (CNG). Autobusy na CNG są najtańsze 

wśród pojazdów z alternatywnymi źródłami 

napędu. Kosztują tylko o ¼ więcej niż auto-

busy z silnikiem Diesla, gdy na hybrydę trze-

ba wydać średnio o połowę więcej. Autobus 

elektryczny kosztuje ponad dwa razy tyle, co 

typowy z dieslem – wylicza Mobilis. Do ceny 

pojazdu dochodzą zwykle koszty infrastruk-

tury: do tankowania gazu (szybkiego lub 

powolnego, mniej energochłonnego) lub do 

ładowania akumulatorów, które także może 

odbywać się powoli, przy niższym zapotrze-

bowaniu na energię lub szybko, gdy energii 

w  jednostce czasu potrzeba odpowiednio 

więcej. Ogólnie rzecz biorąc, im krótszy czas 

Pierwszy z 61. W sobotę 9 czerwca 2018 r. na ulice Warszawy 
wyjadą pierwsze, hybrydowe MAN-y Lion’s City 12 spółki Mobilis. 

Ekologia 
wolnorynkowa?
W czerwcu 2018 r. Mobilis wprowadza do obsługi 
stołecznych linii swoje autobusy hybrydowe. Odbierając 
pierwszy z nich w połowie kwietnia, spółka zadaje pytanie 
o perspektywy komunikacji miejskiej przyjaznej dla 
środowiska. 

Kraków jest jednym z miast, które otworzyły 
rynek przewozów miejskich dla firm prywatnych, 
ale większość pozostaje w rękach spółki miejskiej. 

W Kielcach 100% przewozów wykonuje 
przewoźnik „niezależny”, wywodzący się jednak 
z dawnego przedsiębiorstwa miejskiego. 
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uzupełniania energii w pojeździe, niezależnie 

pod jaką postacią ona występuje, tym droższa 

infrastruktura do tankowania lub ładowania. 

Na elektryfi kację musi być gotowy nie tyl-

ko przewoźnik, ale wytwórcy energii i  sieć 

przesyłowa. Nocne ładowanie 50 autobusów 

wymaga mocy 5÷6 MW. Przy szybkim łado-

waniu potrzeba jej jeszcze więcej. W wielu, 

zwłaszcza dużych miastach dniówka trwa 

od 4.00 do 23.00. Na uzupełnianie energii 

nie zostaje wiele czasu. 

Alternatywy drogie i droższe

Koszty i  zakres inwestycji przy przecho-

dzeniu na alternatywne układy napędowe 

skłaniają do rozwagi. Autobus musi być do-

pasowany do pracy już nie tylko długością, 

liczbą miejsc, wejść i wysokością podłogi, ale 

również źródłem napędu. Nawet małe miasta 

mogą względnie tanio czerpać z  zalet elek-

trycznych autobusów, jeśli dzienne przebiegi 

nie przekraczają 160 km. Wówczas pojazdy 

mogą być ładowane po powrocie do bazy 

i nie jest konieczne wznoszenie infrastruktu-

ry na terenie miasta. Przy bardziej intensyw-

nej eksploatacji, typowej dla dużych ośrod-

ków, konieczne są ładowarki przynajmniej na 

krańcach linii, które posłużą do uzupełniania 

energii. Najtańsze urządzenie tego typu to 

wydatek rzędu 400 000 zł, co stanowi nieco 

mniej niż połowę ceny nowoczesnego au-

tobusu miejskiego z  silnikiem Diesla. Auto-

bus elektryczny jest „lokalnie zeroemisyjny”, 

a i to nie do końca. Ma dużą masę, przez co 

przyspieszonemu zużyciu ulegają okładziny 

hamulcowe, których cząstki pozostają wzdłuż 

trasy przejazdu. Wygląda to na „dzielenie 

włosa na czworo”, ale czy zliczanie liczby czą-

stek stałych, sztuka po sztuce, w spalinach sil-

ników Euro 6 nie jest tym samym? 

Tańsze i łatwiejsze do wdrożenia przy ogra-

niczonym budżecie są autobusy hybrydowe. 

W gęstym ruchu, przy niskich prędkościach 

i częstych zatrzymaniach najwięcej zalet mają 

hybrydy szeregowe, w  których silnik spali-

nowy jest „elektrownią” dla elektrycznego, 

napędzającego koła. Hybrydy mają przy tym 

zasięg porównywalny lub większy niż trady-

cyjne autobusy z  silnikiem wysokoprężnym. 

Nie potrzebują też żadnej, dodatkowej infra-

struktury. Wystarcza im zwykła stacja paliw. 

Autobusy gazowe są najtańsze w zakupie 

spośród pojazdów z  napędami alternatyw-

nymi. Trzeba jednak wybudować im sta-

cję paliw. Sprężony gaz ziemny jest tańszy 

w  użytkowaniu, ale skroplony (LNG) za-

pewnia większy zasięg bez tankowania. Nie-

mniej w warunkach miejskich napęd gazo-

wy w autobusach sprawdza się znakomicie 

i zapewnia wystarczający zasięg. 

Pod względem emisji spalin – przynaj-

mniej lokalnej – najkorzystniej wypadają 

pojazdy elektryczne. Za nimi są gazowe 

i hybrydy. 

„Spodziewamy się, że pojazdy elektrycz-

ne wprowadzane będą w  większości przez 

spółki miejskie. Dodatkowo miasta będą 

odpowiedzialne za zapewnienie im od-

powiedniej infrastruktury oraz pokrycie 

wszystkich kosztów eksploatacyjnych. Na-

tomiast pojazdy z napędem gazowym mają 

szansę stać się domeną operatorów nieza-

leżnych” – mówi Przemysław Józwik, dyrek-

tor techniczny Mobilis Group. 

„Niezależni przewoźnicy mogą także 

w istotny sposób uczestniczyć w dywersyfi ka-

Walory ekologiczne i koszty poszczególnych typów alternatywnych 
układów napędowych wg szacunków Mobilisa 

Przykładowe wydatki miast 
na transport publiczny w Polsce 

W Trójmieście liberalizacja rynku już nastąpiła. 
Zarówno w Gdańsku, jak i Gdyni część przewozów 
wykonują spółki „niezależne”, w Gdyni ponad 1/3.

W Lublinie 27% przewozów należy 
do przewoźników „niezależnych”. 
Pozostałe są w rękach tamtejszego MPK. 
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Mobilis zwraca uwagę, że prywatni prze-

woźnicy mogą być tańsi, ale w określonych 

warunkach. Jak mówi Dariusz Załuska: 

„Jednym z  kluczowych elementów, które 

pozwalają zwiększać potencjalne oszczęd-

ności, jest skala działania dla danego kon-

traktu, która wpływa na koszt wozokilome-

tra w co najmniej dwóch perspektywach. Są 

to liczba autobusów w kontrakcie oraz prze-

widywana ilość pracy przewozowej na 1 au-

tobus. Za optymalną fl otę, która ma szansę 

być efektywna dla średniej wielkości miasta, 

które ogłasza przetarg, można uznać ok. 

40–50 autobusów. Chodzi też o to, aby każ-

dy pojazd wykorzystywany był efektywnie”. 

Mobilis wylicza, że przy optymalnej 

liczbie autobusów na kontrakt wynoszącej 

40–50 pojazdów z planowaną pracą przewo-

zową rzędu 7,5 tys. km, można wygenerować 

obniżenie stawki za wozokilometr o  16%. 

Dodatkowo, jeśli czas trwania kontraktu zo-

stanie wydłużony np. z 3 do 8–10 lat, to takie 

działanie także przyczyni się do obniżenia 

stawki za wozokilometr nawet o 14%. 

Źródłem oszczędności, jakim dysponują 

prywatni przewoźnicy, jest głównie optyma-

lizacja organizacji przewozów. Przedstawi-

ciele Mobilisu zwracają uwagę na mniejszą 

niż w spółkach miejskich liczbę zatrudnio-

nych nie związanych bezpośrednio z  prze-

wozami oraz bogate doświadczenie wyni-

kające z  działalności w  różnych miastach. 

Mobilis obsługuje autobusowe linie miejskie 

w  Warszawie, Krakowie, Mławie, Mrągo-

wie i Bartoszycach. Ponadto działa w prze-

wozach regionalnych, międzymiastowych 

i  dalekobieżnych oraz obsługuje przewozy 

okazjonalne, pracownicze i  turystyczne 

na terenie kraju i za granicą. Wspomniane 

doświadczenie pozwala, o  ile dopuszcza to 

umowa z  organizatorem przewozów, np. 

na dokonywanie zmian w rozkładzie, które 

przy utrzymaniu pożądanej częstotliwości 

kursów przyczynią się do zmniejszenia licz-

by obsługujących je pojazdów. 

Liczyć (się) z pasażerami

Mobilis wyraża poniekąd stanowisko 

wszystkich prywatnych przewoźników, ocze-

kujących dopuszczenia ich na szerszą skalę do 

rynku przewozów miejskich oraz zapewnie-

nia im stabilnych warunków funkcjonowania. 

Kusi przy tym spodziewaną obniżką kosztów, 

tym większą, im większym zaufaniem orga-

nizator przewozów obdarzy przewoźnika. 

W  tle przewija się możliwość zmniejszenia 

kosztów wprowadzenia na ulice miast ekolo-

gicznych pojazdów. Diabeł, jak zwykle tkwi 

w szczegółach, które najdotkliwiej odczuwają 

ci, nad których głowami toczy się dyskusja 

– pasażerowie. Żadne rozwiązanie systemowe 

nie sprawdzi się, jeśli pod kalkulacją zysków 

i strat oraz warunkami technicznymi znikną 

potrzeby mieszkańców. 

Warto też pamiętać, że kultura fi rmy czy 

instytucji, która ma kluczowe znaczenie 

dla jakości usług dobitnie uwidacznia się 

w  zachowaniu pracowników. W  komuni-

kacji miejskiej warto więc pochylać się nie 

tylko nad potrzebami pasażerów, ale i kie-

rowców. Od nich zależy bezpieczeństwo 

przewozów i  to oni, swoją postawą mogą 

zachęcać do korzystania z  transportu pu-

blicznego. Na wynik ekonomiczny też mają 

decydujący wpływ. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, Infografika: Mobilis

Miasta, które otworzyły lub 
planują otworzyć rynek 

na przewoźników prywatnych 

Przykład miast, w których 
komunikacja miejska pozostaje 

w rękach spółki miejskiej 

cji źródeł napędów. Spodziewamy się, że mogą 

odegrać ważną rolę w  rozwoju taboru pojaz-

dów z napędem gazowym (CNG, LNG) i hy-

brydowym. Segment gazomobilności wyróżnia 

się istotnie większą efektywnością kosztową niż 

pojazdy elektryczne” – dodaje Dariusz Załuska. 

Skala i czas

Obecnie rynek obsługi komunikacji miej-

skiej jest otwarty w  12 polskich miastach. 

Wśród nich jest Warszawa, gdzie ok. 25% 

udział w  obsłudze transportu zbiorowego 

mają przewoźnicy niezależni. Wysoko plasu-

ją się także: Katowice – 40%, Gdynia – 36%, 

Radom – 28%, Lublin – 27%, Olsztyn – 18%, 

Gdańsk – 15% i  Kraków – 13%. Niemniej 

są to nadal udziały małe w  stosunku do 

wartości, które Mobilis uznaje za optymal-

ne, czyli rzędu 50%. Szczególne przypadki 

to Wałbrzych i  Kielce, gdzie komunikacja 

jest w  rękach przewoźników prywatnych 

w 100%. Przy czym w Kielcach jest to Miej-

skie Przedsiębiorstwo Komunikacji, którego 

właścicielem w  70% są Kieleckie Autobusy 

Spółka Pracownicza. Wygrało ubiegłorocz-

ny przetarg po przedłużającej się rywalizacji 

z radomską spółką Michalczewski. 

W Opolu i Szczecinie działają wyłącznie spółki miejskie. 
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