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Hiszpanie w Bolechowie
Ostatnio duży ruch w autobusach. Przed wyborami samorządowymi włodarze chcą 

zaznaczyć, jak bliska jest im wygoda pasażerów i natura… Na ulice miast wyjeżdżają 

coraz śmielej hybrydy, gazowce i elektryki. Wszystko zgodnie z linią Unii Europejskiej 

i polskiej ustawy o elektromobilności. 

Niemało dzieje się też za kulisami. Od paru miesięcy wszyscy zastanawiali się, co 

będzie z „naszym Solarisem”. Już wiadomo. Inwestor został wybrany. Nie Chińczyk, nie 

Turek, a Hiszpan – Grupa CAF, czyli producent pojazdów szynowych, z małym auto-

busowym epizodem. Jak podkreśla Solange Olszewska, wybór nie był przypadkowy. 

Pod uwagę byli brani też polscy inwestorzy, ale ostatecznie najbardziej przekonujący 

byli Hiszpanie, a dokładniej Baskowie. Firma CAF ma zapewnić utrzymanie i rozwój 

marki Solaris, miejsca pracy mają być zachowane i ciągłość funkcjonowania całego 

przedsiębiorstwa zagwarantowana. Z drugiej strony, zakup ten ma się ściśle wpisywać 

w strategię 

firmy CAF, 

która na lata 

2017–2020 

zaplanowała 

rozszerzenie 

swojego port-

folio pojazdów, 

tak aby dostar-

czać komplek-

sowe rozwiania 

dla transportu 

publicznego. 

Pierwszym 

efektem tego 

zamierzenia był 

pokazany w mi-

nionym roku 

autobus elektryczny. Przejęcie technologii Solarisa znacznie ułatwi CAF-owi drogę do 

osiągnięcia swoich celów. Polska firma ma już klientów w Europie, więc nie trzeba bę-

dzie zdobywać rynku autobusów od nowa. Z drugiej strony Solaris również produkuje 

tramwaje, a kiedyś myślał o pociągach. Można powiedzieć, że obie firmy wpasowały się 

w swoje zainteresowania. 

Co teraz? We wrześniu ma się rozstrzygnąć, czy nie ma żadnych przeciwwskazań do 

takiej symbiozy. CAF chce przejąć 100% Solarisa i szacuje, że będzie go to kosztowało 

300 mln euro. Trochę żal. Trzeba jednak mieć nadzieję, że Hiszpanie jedynie dodadzą 

pikanterii, nie zabierając nam złudzenia o narodowym charakterze tej spółki. Sola-

ris to przykład biznesu, który uskrzydla. Pokazuje, że Polak jak chce, może nie tylko 

zbudować dobrze prosperujący interes, ale również być cenionym graczem w Europie, 

a nawet poza jej granicami. ▐

Katarzyna Dziewicka
k.dziewicka@truck-van.pl
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F irma ma kompletną ofertę pojazdów 

gazowych: od dostawczych po dłu-

godystansowe, i  to od lat. Obiecujące 

perspektywy rynkowe wsparte dozą do-

świadczenia sprawiły, że w  ofercie pojawił 

się nowy Stralis NP, opracowany od pod-

staw jako ciężarówka gazowa. Inwestowanie 

w ten typ napędu nabiera sensu praktyczne-

go. Jako paliwo alternatywne gaz przynosił 

do tej pory korzyści głównie środowisku 

i przyszłym pokoleniom. Wygląda na to, że 

teraz będzie przynosił je również użytkow-

nikom pojazdów gazowych. 

Gaz ziemny jako paliwo znakomicie 

sprawdza się w  zastosowaniach miejskich 

z racji niskiej emisji spalin i względnej cicho-

bieżności, jaką zapewnia silnikom. Trudniej 

natomiast osiągnąć korzyści natury ekono-

micznej. Wiele zależy od relacji cen gazu do 

tradycyjnych paliw, głównie oleju napędowe-

go powszechnie stosowanego w  pojazdach 

użytkowych. Zyskowna eksploatacja pojazdu 

gazowego opiera się na harmonijnym współ-

działaniu kilku czynników: dostępności i ce-

nie paliwa, sposobie użytkowania oraz cenie 

czy szerzej koszcie pozyskania pojazdu. Iveco 

zapewnia, że stosując paliwo gazowe można 

osiągnąć korzystny, całkowity koszt użytko-

wania (TCO) i zapewnić sobie profi t, czyniąc 

zadość piewcom natury i ciszy. Tym bardziej, 

że z wolna kształtuje się od dawna postulowa-

ne otoczenie sprzyjające napędom gazowym. 

Prawem i podatkiem

Unijna dyrektywa 2014/94/EU z 22 paź-

dziernika 2014 r. w  sprawie rozwoju in-

frastruktury paliw alternatywnych zobo-

wiązuje państwa UE do rozbudowy sieci 

dystrybucji CNG, LNG, wodoru i  energii 

elektrycznej oraz określa minimalne wy-

magania dotyczące jej gęstości. Obejmu-

je transport jako taki: drogowy, kolejowy, 

lotniczy oraz żeglugę śródlądową i morską, 

a  jej celem jest ograniczenie zależności od 

ropy naft owej i  zmniejszenie oddziaływa-

nia na środowisko. Określa m.in. minimal-

ne wymagania dla takiej infrastruktury. 

Jednym z  nich jest ulokowanie do 2025 r.

wzdłuż dróg tranzytowych tworzących 

Transeuropejską Sieć Transportową (TEN-T

– Trans-European Transport Networks) co 

150 km stacji tankowania CNG oraz co 400 km

stacji LNG. 

Z  dyrektywą korespondują ustalenia pol-

skie. Krajowe Ramy Polityki Rozwoju In-

frastruktury Paliw Alternatywnych stawiają 

za cel wprowadzenie do ruchu do 2025 r. 

54  000 pojazdów na CNG i  3000 na LNG, 

budowę 70 stacji CNG w  aglomeracjach 

miejskich do 2020 r. oraz 32 stacji CNG 

i 14 LNG w korytarzach sieci gazowej TEN-T 

do 2025 r. Ustawa o Elektromobilności i Pali-

wach Alternatywnych przewiduje powstawa-

nie stref niskoemisyjnych w centrach miast, 

a na jednostki samorządu terytorialnego na-

Gaz naGaz na każdą okazję każdą okazję
O pojazdach na gaz ziemny mówi się od dawna, lecz dopiero teraz zyskały w Polsce O pojazdach na gaz ziemny mówi się od dawna, lecz dopiero teraz zyskały w Polsce 
silniejsze wsparcie prawne i podatkowe. Iveco czeka na rezultaty w pełnej gotowości. silniejsze wsparcie prawne i podatkowe. Iveco czeka na rezultaty w pełnej gotowości. 

Iveco ma kompletną ofertę 
pojazdów gazowych. 

Teraz jeszcze lepiej odpowiada 
praktycznym potrzebom 

użytkowników. 

Komfort jazdy gazowym Daily z automatyczną skrzynią 
biegów Hi-Matic jest wysoki. Samochód chętnie się rozpędza 
i jest przy tym stosunkowo cichy. 

Stralis NP 460 X-Way. Segment budowlany do niedawna 
nie był zainteresowany napędem gazowym. Teraz może się to zmienić, 
szczególnie w dystrybucji materiałów budowlanych. 
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kłada obowiązek rozwijania fl oty pojazdów 

nisko- i zeroemisyjnych. Wg art. 35.2 ustawy: 

„Jednostka samorządu terytorialnego, z wy-

łączeniem gmin i  powiatów, których liczba 

mieszkańców nie przekracza 50 000: 

1) wykonuje zadanie publiczne, z  wyłą-

czeniem publicznego transportu zbiorowe-

go, przy wykorzystaniu co najmniej 30% 

pojazdów elektrycznych lub pojazdów na-

pędzanych gazem ziemnym lub

2) zleca wykonywanie zadania publiczne-

go, z  wyłączeniem publicznego transportu 

zbiorowego, podmiotowi, którego co naj-

mniej 30% fl oty pojazdów użytkowanych 

przy wykonywaniu tego zadania stanowią 

pojazdy elektryczne lub pojazdy napędzane 

gazem ziemnym.” 

Podmioty świadczące usługi komuni-

kacji miejskiej dla wspomnianych gmin 

i powiatów powinny mieć co najmniej 30% 

autobusów zeroemisyjnych, czyli de facto 

elektrycznych, do których zaliczają się też 

czerpiące energię z wodorowych ogniw pa-

liwowych. 

Oprócz prawnego nakazu stosowania po-

jazdów przyjaznych otoczeniu, ustawodawca 

przewidział zachętę w  postaci „kija i  mar-

chewki”. Ustawa o biokomponentach i biopa-

liwach ciekłych wprowadza opłatę emisyjną 

w wysokości 80 zł za 1000 l benzyny lub ole-

ju napędowego, która ma być przeznaczona 

w 15% na Fundusz Niskoemisyjnego Trans-

portu – celem wsparcia rozwoju rynku pa-

liw alternatywnych w  transporcie, a  w  85% 

na Narodowy Fundusz Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej – celem wsparcia 

przedsięwzięć związanych ze zmniejszeniem 

lub uniknięciem szkodliwej emisji substancji 

gazowych, stałych lub ciekłych, powodują-

cych zanieczyszczenie powietrza. 

„Marchewką” jest zerowa stawka akcyzy 

na CNG i  LNG, wprowadzona 1 czerwca 

2018 r. Zaznaczono, że „preferencja podat-

kowa będzie stosowana w  okresie obowią-

zywania pozytywnej decyzji Komisji Euro-

pejskiej w tej sprawie”. 

Zielona masa

Nic dziwnego, że producenci pojazdów 

na nowo promują napęd gazowy. Warto na 

wstępie wyjaśnić, że gazem dostarczającym 

energii silnikom jest metan, który występu-

je w  gazie ziemnym wydobywanym ze złóż 

oraz w biogazie produkowanym np. z odpa-

dów. Rozróżnienie na gaz ziemny i  biogaz 

dotyczy sposobu pozyskiwania, a  nie isto-

ty samego paliwa, choć biogaz jest na ogół 

uboższy w  metan niż gaz ziemny i  bardziej 

zanieczyszczony. W związku z tym wymaga 

uszlachetnienia, które polega na usunięciu 

zanieczyszczeń i podniesieniu zawarto-

ści metanu do ok. 90%. Z tego powodu jest 

droższy od gazu kopalnego i jego stosowanie 

ma sens ekonomiczny po uzyskaniu dofi nan-

sowania. Podobnie CNG i LNG odnoszą się 

jedynie do postaci paliwa: sprężonej pod wy-

sokim ciśnieniem (CNG) lub oziębionej do 

niskiej temperatury i w związku z tym ciekłej 

(LNG). Niezależnie od stanu skupienia, jest 

to zasadniczo ten sam gaz – z przytłaczającą 

przewagą metanu w składzie. 

Gaz spalany jest najczęściej w  silni-

kach o  zapłonie iskrowym, wyposażonych 

w  świece zapłonowe i  działających wg tej 

samej zasady, co silnik benzynowy. Silniki 

te mają niższy stopień sprężania niż jed-

nostki o zapłonie samoczynnym, czyli die-

sle. Iveco, podobnie jak Scania opracowało 

swoje silniki gazowe na bazie jednostek 

wysokoprężnych (diesli), a główna modyfi -

kacja dotyczy zastosowania nowych głowic. 

W  silniku Curosor Stralisa NP opracowa-

nym specjalnie pod kątem paliwa gazowego 

są po 2 świece na cylinder i  wielopunkto-

wy wtrysk do kolektora dolotowego, który 

bardzo dokładnie dawkuje paliwo. Czujnik 

spalania stukowego wykrywa niespalone 

paliwo i  zapobiega gromadzeniu się nad-

miaru gazu w cylindrach. 

Ogólnie ujmując, konstrukcja układu 

napędowego samochodów gazowych jest 

prostsza niż nowoczesnych diesli. Spośród 

Gazowe Eurocargo oferuje szereg możliwości 
rozlokowania i rozmiaru butli, dzięki czemu z łatwoś-
cią dopasowuje się nawet do skomplikowanych 
i zajmujących dużo miejsca zabudów komunalnych. 

Pełna samowystarczalność? Gazowy Stralis 
NP w roli ciągnika transportującego skroplony 
gaz ziemny. Jest to pierwsza ciężarówka 
gazowa, która spełnia wymagania ADR. 

safholland.com

²

www.we-think-ahead.de
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ustawodawcy skłonni są pomijać dodatko-

wy ciężar wynikający z zastosowania alter-

natywnego układu napędowego (tzw. „zie-

loną masę”), aby możliwe było zrównanie 

ładowności analogicznych wersji pojazdów 

na gaz i  na olej napędowy. Dodatkowego 

znaczenia nabiera to wobec samochodów 

o  dmc do 3,5 t, które można prowadzić 

z prawem jazdy kategorii B. 

Czas tankowania LNG jest podobny, jak 

w  przypadku oleju napędowego. W  przy-

padku CNG zależy od typu dystrybutora. 

Tzw. „szybkie” tankowanie ze zbiornika 

wysokociśnieniowego przy użyciu sprężar-

ki zajmuje kilka, kilkanaście minut. „Wol-

ne” tankowanie trwa kilka godzin, a  czas 

tankowania zależy od wielkości zbiorników 

w samochodzie oraz wydajności sprężarki. 

Nie przypadkiem wśród pierwszych użyt-

kowników samochodów na CNG w Polsce 

były piekarnie. Czerpiąc gaz z sieci przesy-

łowej, używały go zarówno do ogrzewania 

pieców, jak i napędzania furgonetek. Rytm 

pracy pozostawiał dostatecznie dużo czasu, 

aby samochody mogły tankować się przez 

kilka godzin, używając stosunkowo niedro-

gich sprężarek. 

ADR i auta hurtem

Iveco dostarcza pojazdy gazowe od 1996 r.

Obecnie na całym świecie jest używane po-

nad 30  000 gazowych Iveco. Podczas spo-

tkania na torze samochodowym Moto Park 

w  Ułężu fi rma zaprezentowała przykłado-

we pojazdy, ukazujące w skrócie całą gamę 

przyjaznych środowisku modeli. Obok ga-

zowych Daily, Eurocargo i Stralisów znalazł 

się też Daily Electric. Była również okazja, 

aby porównać poprzednią wersję Stralisa 

NP z najnowszą. 

W lżejszych modelach – Daily, Eurocar-

go – stosowane jest CNG. Stralis może być 

wyposażony w zbiorniki na LNG, CNG lub 

oba typy jednocześnie. Kluczem innowacji 

jest jeszcze lepsze przystosowanie samo-

chodów gazowych do codziennego użyt-

kowania w  coraz szerszym zakresie prac. 

Przykładem był ciągnik Stralis NP 460 

X-Way z  naczepą-wywrotką KH-Kipper. 

Do tej pory gazu nie kojarzono z  branżą 

budowlaną. 

Nowy Stralis NP został skonstruowany 

od podstaw jako ciężarówka gazowa, co 

podkreślają przedstawiciele Iveco. Kon-

struktorzy „zrobili porządek” w podwoziu 

i elementach instalacji gazowej. Stralis NP 

został wyposażony w instalację elektryczną 

Hi-MUX. Obecnie stosowana jest w  nim 

najnowsza, zautomatyzowana skrzynia bie-

gów Hi-Tronix, mosty EVO, a  kierowca 

może korzystać z  przewidującego tem-

pomatu Hi-Cruise z  systemem Eco-roll. 

Bezpośrednią i natychmiastową ocenę sty-

lu jazdy wraz ze wskazówkami służący-

mi jego poprawie zapewnia system DSE. 

W  osiągnięciu dobrych wyników poma-

gają specjalne tryby działania skrzyni Hi-

-Tronix: ukierunkowany na oszczędności 

EcoSwitch, który ustawia ogranicznik na 

85 km/h i blokuje funkcję kick-down (re-

dukcji biegu przy szybkim rozpędzaniu) 

oraz EcoFleet, który blokuje możliwość 

ręcznej zmiany biegów i ogranicza ryzyko 

niewłaściwej obsługi skrzyni przez kierow-

cę. Kierowca może tylko sam wybrać prze-

łożenie przy ruszaniu oraz na krótki czas, 

na przykład przy wyprzedzaniu innego 

pojazdu. Wspomniane systemy są przysto-

sowane do gazowego układu napędowego 

i  uwzględniają w  całej rozciągłości jego 

specyfi kę. 

Stralis NP dostępny jest zarówno jako 

podwozie, jak i  ciągnik siodłowy z  2 lub 

3 osiami, z  których jedna jest napędzana. 

Gama obejmuje wersje wyspecjalizowane, 

w  tym ciągnik LT (Low Tractor) z  niską 

ramą do przewozu ładunków objętościo-

wych, np. dla branży motoryzacyjnej oraz 

ciągnik 6×2 z  drugą osią kierowaną, tzw. 

„pusher” popularny na wyspach brytyj-

skich. Stralis NP jest również pierwszym 

pojazdem gazowym, który został dopusz-

czony do przewozu materiałów niebez-

systemów utylizacji spalin mają jedynie 

trójdrożny katalizator. Zbędna jest również 

pompa paliwa. Zarazem w przypadku Iveco 

samochody gazowe mogą być wyposażone 

we wszelkie inne, współczesne urządzenia 

ułatwiające prowadzenie i pomagające kie-

rowcy osiągać niskie spalanie. Są wśród nich 

zautomatyzowane i  automatyczne prze-

kładnie, systemy wspomagające jazdę oraz 

umożliwiające ocenę stylu jazdy i  uspraw-

niające zarządzanie taborem. 

Zasięg pojazdów gazowych limitowany 

jest zdolnością zbiorników do pomieszcze-

nia odpowiedniej ilości paliwa. W  butlach 

CNG można zgromadzić go w danej objęto-

ści mniej niż w zbiorniku LNG. W praktyce 

zasięg pojazdów CNG rzędu 300÷400 km 

zapewnia bezproblemowe wykonywanie 

prac komunalnych, dystrybucyjnych o  za-

Jacek Nowakowski,
menedżer rozwoju sektora gazowego 
Iveco Poland

„
Kompletna oferta Iveco obejmuje: 

pojazd, stację tankowania i gaz. 
To realne rozwiązanie dla klienta”.

sięgu regionalnym, a  w  pewnym zakresie 

również budowlanych. 

Przy LNG zasięg jest 2, 3 razy więk-

szy. W  Stralisie NP może dochodzić do 

1600 km, co pozwala używać tego pojazdu 

w transporcie długodystansowym. 

Pewnym ograniczeniem jest wzrost masy 

własnej pojazdu gazowego w  stosunku do 

napędzanego olejem napędowym. Jednak 

Gazowy silnik Cursor 13 o mocy 460 KM różni się od wersji na olej napędowy przede wszystkim nową głowicą. Instalacja gazowa 
w obecnej wersji jest lepiej dopasowana do pojazdu. Zawory używane przy tankowaniu są osłonięte klapą. 
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piecznych wg ADR. Do niedawna umowa 

ADR w ogóle wykluczała samochody gazo-

we z tego typu transportu. 

Układ zbiorników gazowych można do-

pasować do rodzaju pracy wykonywanej 

przez pojazd. Możliwe jest pozostawienie 

miejsca na ramie np. na kompresor do 

opróżniania silosu, a także zostawienie ca-

łej jednej strony ramy wolnej. Naturalnie 

wybór typu (CNG, LNG), liczby i  rozlo-

kowania zbiorników wpływa na zasięg go-

towej ciężarówki. Ciągnik z  pojedynczym 

zbiornikiem LNG mieszczącym 194 kg 

gazu i przeciwną stroną ramy pustą ma za-

sięg do 800 km. Wymownym świadectwem 

możliwości Stralisa NP jest wykorzystywa-

nie go w  charakterze transportera samo-

chodów. Zabudowy do tego służące zajmu-

ją dużo miejsca i  „na ciężarówkę” zostaje 

go niewiele, ponadto pojazdy tego typu są 

bardzo intensywnie wykorzystywane, osią-

gając ponadprzeciętnie duże, roczne prze-

biegi. Nierzadko zabudowa do transportu 

samochodów „przeżywa” trzy podwozia 

ciężarówki. 

Stralis NP może mieć kabiny dzienne AD 

(Active Day, szerokość 2,28 m), sypialne 

niskie i  wysokie AT (Active Time, szero-

kość 2,28 m) oraz sypialne niskie i  wyso-

kie AS (Active Space, szerokość 2,46 m), 

co jest kolejnym czynnikiem, który zwięk-

sza wszechstronność pojazdu. Następny to 

zróżnicowana gama silników. Do napędu 

służą silniki gazowe Cursor 8 o  mocy 270 

i  330 KM, Cursor 9 o  mocy 400 KM oraz 

Cursor 13 o mocy 460 KM. 

O silnikach wspominam na koniec, gdyż 

są najzupełniej dosłownie „mocnym punk-

tem” nowego Stralisa NP. Imponujące moż-

liwości ma zwłaszcza jednostka 460-konna, 

osiągająca maksymalny moment obrotowy 

2000 Nm przy 1100÷1600 obr/min. W po-

łączeniu ze skrzynią Hi-Tronix pozwala 

bardzo sprawnie poruszać się 40-tonowemu 

zestawowi. Różnica w stosunku do poprzed-

niej wersji 400-konnej jest wręcz skokowa. 

Jednocześnie Stralis NP zapewnia kierowcy 

duży komfort, wynikający z ciszy, jaka wy-

stępuje wraz z dobrymi osiągami. 

Wychodzi taniej

Wysoka kultura pracy gazowego układu 

napędowego wyróżnia zresztą każdy model 

w gamie Iveco. Szczególnie interesujący jest 

gazowy Daily z automatyczną skrzynią bie-

gów Hi-Matic, doskonały do pracy w mie-

ście. Większy Eurocargo znajdzie zastoso-

wanie w  przedsiębiorstwach komunalnych 

i dystrybucji. W zależności od liczby i wiel-

kości zbiorników CNG ma zasięg od 400 do 

750 km. Jednocześnie zbiorniki można tak 

dobrać, aby możliwy był montaż zabudowy 

określonego typu, również takiej, która zaj-

muje sporo miejsca na wysokości ramy i osi 

jak np. zamiatarka. Gazowe Eurocargo rów-

nież może być dostosowane do wymagań 

ADR. Wyposażane jest w  silnik z  rodziny 

Tector o  mocy 204 KM i  w  trybie cichym 

(silent mode) bez trudu spełnia ostre limity 

hałasu wg normy PIEK. 

Coraz łatwiejsza staje się obsługa po-

jazdów gazowych. W  nowym Stralisie NP 

przebieg między przeglądami dochodzi do 

90 000 km. Świece i sonda lambda wytrzy-

mują do 180  000 km nim przyjdzie pora 

je wymienić. Jednak zasadnicze znaczenie 

dla opłacalności ma kalkulacja całkowi-

tego kosztu użytkowania (TCO). Pojazdy 

gazowe są droższe niż analogiczne na olej 

napędowy. Jednak jak podaje Jacek Nowa-

kowski, menedżer rozwoju sektora gazo-

wego w Iveco Poland, korzystna relacja cen 

gazu w stosunku do oleju napędowego wraz 

z  typowymi dla współczesnego transportu 

metodami optymalizacji stylu jazdy i  pla-

nowania pracy może przynieść dla ciągnika 

LNG widoczne oszczędności w porównaniu 

z  typowym dieslem. Iveco mówi o kwocie 

2647 euro rocznie na pojazd przy przebiegu 

130 000 km, jednak dokładna kwota zależy 

od wspomnianej relacji cen gaz – olej napę-

dowy oraz warunków, w jakich fi rma pro-

wadzi przewozy. 

Obecnie producenci ciężarówek skłonni 

są oferować kompleksowe rozwiązania, co 

ma szczególne znaczenie w przypadku po-

jazdów z alternatywnymi układami napędo-

wymi. Iveco wraz z gazowym Stralisem NP 

proponuje stację tankowania LNG przysto-

sowaną do wymagań użytkownika oraz pa-

liwo gazowe na cały okres trwania kontrak-

Ryszard Mrozek,
menedżer produktu gamy ciężkiej 
Iveco Poland

„
Stralis NP jest pierwszym pojazdem 

gazowym wyposażonym w przewidu-
jący tempomat i system oceny stylu 
jazdy DSE, przystosowany do napędu 
gazowego”.

tu. Ponadto dodaje pełną umowę serwisową 

do 1 000 000 km przebiegu. 

Napęd gazowy od lat utrzymuje się w ni-

szy. W  obecnych warunkach może z  niej 

wyjść. Sprzyjają mu nowe przepisy, a przede 

wszystkim paląca potrzeba uniezależnienia 

się od ropy naft owej, której dostępność i cena 

ulegają gwałtownym wahaniom, w  dużej 

mierze niezależnym od zachowania kupują-

cych i  tzw. „zdrowych reguł gry rynkowej”. 

Biogaz może być sposobem uzyskania pali-

wowej samowystarczalności w skali lokalnej, 

szczególnie, gdy energia elektryczna również 

będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych. 

Sprężarki i  instalacje do skraplania gazu 

potrzebują bowiem energii i dobrze byłoby, 

gdyby również była „czysta”.  ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Z punktu widzenia kierowcy najnowszy, gazowy Stralis NP nie różni się wiele od odmiany na olej napędowy. Niemniej informacje podawane 
na tablicy rozdzielczej są dostosowane do paliwa gazowego, a system oceny stylu jazdy DSE uwzględnia specyfikę układu napędowego. 
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Główny nacisk został położony na 

samochody 4-osiowe pochodzące 

z  różnych gam i  z  różnymi konfi -

guracjami napędu. Najbardziej popular-

ne, zarówno jeśli chodzi o  ofertę Renault 

Trucks, jak i  wolumeny sprzedaży na ca-

łym runku są pojazdy 8×4. W  piaskarni 

zaprezentowane zostały takie dwa: K480 

i C440, obydwa z zautomatyzowaną skrzy-

nią. Do dyspozycji był również K430 8×6 

ze skrzynią manualną. Po raz pierwszy 

w Polsce można było też sprawdzić w tere-

nie Mastera 4×4.

C czy K?

Renault K, czyli następca Keraxa, prze-

znaczony jest do szczególnie ciężkich za-

stosowań takich jak: kamieniołomy, kopal-

nie i ciężkie place budów. Jego kąt natarcia 

to 32°, a prześwit przekracza 50 cm. Gwa-

rantuje to dobre właściwości terenowe. 

W  zależności od potrzeb można wybrać 

silnik 11- lub 13-litrowy, mocniejszy za-

pewni właściwy zapas mocy nawet zesta-

wom o dmc 120 t.

Nieco inne zadania oraz parametry eks-

ploatacyjne mają pojazdy gamy C. Do ich 

zadań należy raczej zaopatrywanie placów 

budów i  ciężka dystrybucja. Pojazdy te 

godzą z  jednej strony wzmocnioną kon-

strukcję, a z drugiej sporą ładowność. Tu-

taj swoje zastosowanie będzie miał pojazd 

z napędem Optitrack, czyli czasowym, hy-

draulicznym napędem osi, w  przypadku 

pokazanego C440 8×4 – drugiej, działają-

cy przy prędkości od 0 do 25 km/h. Po-

jazd o  konfi guracji osi 8×4 w  połączeniu 

z napędzaną hydraulicznie osią Optitrack, 

może być lżejszy nawet o  około 450 kg 

od ciężarówki 8×6. Dodatkowe korzyści 

to niższe niż w tradycyjnym układzie na-

pędowym zużycie paliwa, mniejsza śred-

nica zawracania i wysoki komfort prowa-

dzenia.

    Optitrack zapewnia tymczasowy wzrost 

siły napędowej dzięki użyciu dwóch sil-

ników hydraulicznych zamontowanych 

w piastach kół przedniej osi. System oferu-

je możliwość skorzystania z tymczasowego 

napędu dodatkowej osi, pokonując ograni-

czenia tradycyjnych pojazdów np. z napę-

dem na wszystkie koła.

W  porównaniu z  poprzednią generacją 

zwiększono ciśnienie hydrauliczne z  420 

do 450 barów, co dało 7% wzrostu mak-

symalnego momentu obrotowego kół, po-

prawiając mobilność załadowanego pojaz-

du w trudnym terenie. W celu zapewnienia 

maksymalnej mocy w chwili ruszania, jak 

również pełnej kontroli nad pojazdem, 

system został wzbogacony o  funkcję „do-

ładowania”. Po jej aktywo-

waniu ciśnienie robocze 

silników hydraulicznych 

przednich kół wzrasta do 

maksymalnej wartości (450 

bar) w celu osiągnięcia naj-

wyższego momentu obro-

towego podczas rozruchu.

System Optitrack rozłą-

cza się po osiągnięciu przez 

pojazd prędkości 50 km/h 

(w  poprzednich wersjach 

do 40 km/h) i automatycz-

nie załącza przy 20 km/h. 

Ponadto dodano nową 

funkcję – korzystając z na-

pędu hydraulicznego moż-

na również włączyć dodat-

kowy bieg wsteczny (R2) 

w  skrzyni biegów, co po-

prawia własności terenowe 

pojazdu. W  naszym kraju 

największe zainteresowanie 

takim systemem jest wśród 

fi rmy działających w  le-

śnictwie.

Bardziej 
lub mniej
Bez względu na rodzaj 
transportu zasada zawsze 
jest taka sama: samochód 
powinien odpowiadać 
potrzebom branży i warunkom, 
jakim będzie musiał sprostać. 
W maju Renault Trucks 
zaprezentowało możliwości 
swoich pojazdów budowlanych 
na terenie warszawskiej 
piaskarni.

C440 8×4 Optitrak to rozwiązanie dla ciężkiej dystrybucji. Gdy pojazd porusza się po asfalcie lub drodze 
utwardzonej, dwie osie napędzane w zupełności wystarczą. By uzyskać lepszą trakcję po wjechaniu na plac 
budowy, można załączyć dodatkowy napęd, włączając system Optitrak. Dzięki temu rozwiązaniu pojazd jest 
oszczędniejszy, zwinniejszy i lżejszy w porównaniu z analogicznym z napędem 8×6.

Ewa Jezierska, 
dyrektor sprzedaży Renault Trucks Polska

W Polsce trudno jest się przebić ze specjalistyczną ofertą, 
ponieważ klienci wybierają bardziej uniwersalne pojazdy. 
Jednak my, jako Renault Trucks, chcemy mocniej zaist-

nieć w branży budowlanej zarówno 
z gamą K, jak i C. Mamy sporo pojaz-
dów gotowych, już zabudowanych, 
oraz same podwozia z zarezerwo-
wanymi terminami w firmach zabu-
dowujących, co sprawia, że można je 
kupić „od ręki”. Cały czas nasi klienci 
testują te pojazdy i potwierdzają ich 
zalety. Szeroko pokazujemy się też 
na targach branżowych. Te działania 

mają się przełożyć na wzrost sprzedaży. W tym roku planuje-
my sprzedać o 40–50% (około 20 sztuk) więcej pojazdów tej 
gamy niż w roku ubiegłym.  
W tym roku rynek pojazdów budowlanych przechodzi ożywie-
nie. Rozpisano wiele przetargów, które są teraz realizowane. 
Obserwujemy, że coraz częściej firmy budowlane rezygnu-
ją z ciężkich maszyn na rzecz pojazdów, które są bardziej 
uniwersalne oraz tańsze w eksploatacji. Wciąż na placach 
budów wykorzystuje się również sprzęt używany. Ale i tu 
mamy coś do zaoferowania: T X-Road, czyli ciągnik siodłowy 
„z drugiej ręki”, dostosowany do pracy w bardziej wymagają-
cych warunkach. 
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Jeżeli sam Optitrak nie wystarcza, moż-

na skorzystać z  bardziej zaawansowanej 

wersji – Optitrack+. Zastosowano tu nowe 

silniki hydrauliczne zwiększające moment 

obrotowy przednich kół o 30%. Ta wersja 

zapewnia mobilność przy jeździe z ciężki-

mi ładunkami, po stromych wzniesieniach 

i miękkim podłożu. Szczególnie zalecana 

jest przy pracach ziemnych oraz do trans-

portu kruszyw w trudnych warunkach. 

Za system trzeba zapłacić ok. 10–12 tys. 

euro. 

Zarówno pojazd K480, jak i  C440, wy-

posażone były w  zautomatyzowane skrzy-

nie biegów Optidriver. Każda z  nich ma 

specjalny tryb Off  Road, dostosowujący 

przełożenia do jazdy w  terenie. Nawet 

w  kopnym piasku skrzynia sprawdza się 

znakomicie. 

K430 8×6 z manualną skrzynię biegów wymaga wprawy 
w poruszaniu się w trudnym terenie. Oś napędowa z przodu 
sprawia, że potrzeba dużo miejsca, żeby zawrócić, 
za to łatwiej wydostać się z opresji.

K480 8×4 ze zautomatyzowaną skrzynią biegów 
Optidriver z trybem Off Road, dostosowującym strategię 
przełożeń do jazdy w terenie. Kierowca ma jedno 
zadanie: nie przeszkadzać.
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się wysoką mocą, ruszają ze zbyt wysokich 

biegów, co prowadzi do uszkodzenia sprzę-

gła. Sprzęgło można też uszkodzić, podczas 

natarczywej próby wyjechania z  trudne-

go terenu, co nie ma miejsca w  przypadku 

zautomatyzowanej przekładni. Warto pa-

miętać, że ruszanie powinno zawsze odby-

wać się z pierwszego biegu. W trudnym tere-

nie należy startować z biegu pełzającego. To 

oszczędza sprzęgło. Niestety często kierowcy 

rezygnują z tej możliwości, ponieważ po wy-

jechaniu z trudnego terenu trzeba zatrzymać 

samochód, by przejść do kolejnych biegów. 

W skrzyniach zautomatyzowanych, gdzie są 

dwa biegi pełzające, samochód rozpędza się 

płynnie, bez konieczności zatrzymywania. 

Kolejnym błędem, jaki robią kierowcy 

w trudnym terenie, jest zbyt duża prędkość. 

Obowiązuje podstawowa zasada: należy po-

woli wyjeżdżać na biegu pełzającym. 

Umiejętność korzystania ze skrzyni ma-

nualnej w terenie powoli zaczyna tracić na 

znaczeniu, ponieważ praktyczna przewaga 

skrzyń zautomatyzowanych sprawia, że 

manualne są wypierane z  rynku. Zapew-

ne już niedługo nie będą w ogóle dostępne 

w nowych pojazdach. 

Dopełnienie

W piaskarni w Wilanowie zaprezentowa-

no również tegoroczną nowość – Renault 

Trucks T X-Road. To pojazd „Używany, 

prosto z fabryki”, czyli ciężarówka Renault, 

o  znanej historii serwisowej i  przebiegu, 

która przechodzi modyfi kacje w  fabryce 

w Bourg-en-Bresse. Ciągnik do transportu 

międzynarodowego zmieniają one w  po-

jazd do zastosowań budowlanych. Mody-

fi kowane jest przełożenie tylnego mostu, 

zwiększany jest o 60 mm prześwit, a co za 

tym idzie kąt natarcia rośnie do 18°. Pojazd 

otrzymuje też blokadę mechanizmu różni-

cowego tylnej osi, stalowe narożniki zde-

rzaka, a skrzynia biegów nowe oprogramo-

wanie zawierające tryb „Off  road”. Zmienia 

się też wygląd pojazdu, dotyczy to m.in. 

osłony chłodnicy, tabliczki informacyjnej 

na ścianie bocznej czy kratek ochronnych 

na refl ektorach. Obecnie jest oferowany 

z silnikiem 11-litrowym, ale już niebawem 

ma się pojawić wersja 13-litrowa. Dodat-

kowo pojazd ma rok gwarancji na układ 

napędowy. Można go użytkować również 

w ramach leasingu lub wynajmu. 

Rozszerzeniem gamy ciężkiej jest po-

kazany po raz pierwszy w  Polsce Renault 

Master z  układem napędowym 4×4. Zmo-

dyfi kowany przez austriacką fi rmę Obera-

igner tylnonapędowy Master, wyposażony 

został w napęd przedniej osi. Układ nie ma 

międzyosiowego mechanizmu różnicowe-

go (podział momentu między osie wynosi 

50/50), za to wyposażony jest w  reduktor 

o przełożeniu 1:1.42. To dobre rozwiązanie 

dla fi rm, które na co dzień pokonują trasy 

po drogach nieutwardzonych, np.: pogoto-

wia energetycznego, serwisu maszyn, pojaz-

dów do przewozu koni czy zapewniających 

zaplecze techniczne właśnie na budowie. 

Renault Trucks udowadnia, że ma wszyst-

ko, czego potrzebuje fi rma budowlana. Cięż-

ki pojazd budowlany, który może zastąpić 

w  pracy wozidło, a  jednocześnie będzie 

bardziej oszczędny, mobilny i  uniwersalny, 

zwinny i ekonomiczny pojazd do dystrybucji 

budowlanej, który wjedzie wszędzie i  wyje-

dzie z każdego terenu oraz małego pomocni-

ka, którego niezawodność może być nieoce-

niona w trudnym terenie. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. M. Kij, Renault

Wymagający „manual”

K430 8×6 był napędzany sinikiem 11-li-

trowym. Wyposażono go w  manualną 

skrzynię biegów, o  14 przełożeniach. Po-

przez skrzynię rozdzielczą napęd przeka-

zywany jest na obydwie osie tylnego wózka 

oraz na pierwszą oś pojazdu. Konfi guracja 

osi 8×6 nie była dostępna w  poprzedniej 

gamie pojazdów Renault Trucks. Oś na-

pędowa z  przodu w  tej ciężarówce powo-

duje, że promień zawracania jest większy 

i trudniej się manewruje np. w porównaniu 

z modelem C440 z systemem Optitrak.

Jazda pojazdem z manualną skrzynią bie-

gów wymaga większych umiejętności. Wy-

jeżdżając w trudny teren, zawsze warto włą-

czyć blokadę międzyosiową tylnych mostów. 

Wówczas możemy normalnie manewrować 

samochodem, ale spięte mosty poprawiają 

trakcję. Dodatkowo powinna być wyłączona 

kontrola trakcji, pozostawienie włączonej 

będzie powodowało, że przy poślizgu kół 

zostanie odcięty napęd. Wjeżdżając w piach 

do blokady międzymostowej należy załączyć 

przedni napęd. W trudnym terenie, ale tylko 

i  wyłącznie przy jeździe na „prostych ko-

łach”, można wykorzystać blokadę mechani-

zmu różnicowego przedniej osi. Blokada jest 

w gotowości, można ją załączyć samemu lub 

poczekać. Gdy koła „złapią uślizg” – załączy 

się automatycznie, wówczas również auto-

matycznie wyłączy się ABS. W  przypadku 

manualnej skrzyni biegów, należy pamiętać, 

że dla uzyskania odpowiedniej siły hamowa-

nia silnikiem, trzeba zredukować bieg. Tutaj 

kierowca musi wykazać się doświadczeniem 

i  wiedzą większą niż w  przypadku skrzyń 

zautomatyzowanych. Nieumiejętne opero-

wanie sprzęgłem może doprowadzić do jego 

„spalenia”. Kierowcy bardzo często sugerując 

Zmodyfikowany przez austriacką firmę Oberaigner tylnonapędowy Master, 
wyposażony został w napęd przedniej osi. Układ nie ma międzyosiowego 
mechanizmu różnicowego (podział momentu między osie wynosi 50/50), 
za to wyposażony jest w reduktor o przełożeniu 1:1,42.

Renault Trucks T X-Road, czyli pojazd używany, 
który przeszedł modyfikacje w fabryce 
dostosowujące go do zastosowań budowlanych. 
Ekologicznie i ekonomicznie.
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Wśród wystawców byli m.in. dostawcy komponentów 
i akcesoriów do pojazdów ciężarowych.

Tegoroczna edycja miała 

miejsce na terenie Atlas 

Areny w  Łodzi. Ha-

sło przewodnie w  tym roku 

brzmiało: „Bezpieczna nacze-

pa”, wystawcy mieli więc okazję 

zaprezentować nowe rozwią-

zania dotyczące kwestii popra-

wy bezpieczeństwa osób oraz 

transportowanych ładunków. 

Impreza zgromadziła 30 fi rm 

(w  minionym roku było 12). 

Swoje stoiska mieli dostawcy 

naczep, pojazdów ciężarowych, 

komponentów, usług fi nanso-

wych i  różnego asortymentu 

przeznaczonego dla branży. 

Wśród obecnych byli przedsta-

wiciele takich fi rm, jak: Pezza-

ioli, BPW, Jost, Stas, SAF Hol-

land czy Alcoa. Swoje stoiska 

mieli również dilerzy pojazdów 

ciężarowych, w  tym m.in. Sca-

nii, Renault, Volvo i Iveco. 

Zwiedzający mogli zapoznać 

się z najnowszymi rozwiązania-

mi stosowanymi w  naczepach. 

Podczas imprezy swoje pre-

miery miały: stalowa wywrotka 

budowlana Stas U-Rock Star, 

naczepa Rock Pusher ze ścianą 

wypychającą dla sektora bu-

dowlanego irlandzkiej marki 

BMI, stalowa ruchoma podłoga 

Metal Mover z  systemem V9 

Keith Walking Floor do złomu 

gabarytowego również marki 

BMI oraz naczepa niskopodwo-

ziowa Emtech Tiefb ed, 4-osio-

wa z  hydraulicznie skrętnymi 

osiami. 

Wśród pojazdów wyróżniała 

się też naczepa In-Loader do 

transportu prefabrykatów beto-

Naczepomania II
Na początku czerwca, już po raz drugi, 
odbyła się Naczepomania, organizowana 
przez PTM Polska impreza, dedykowana 
pojazdom ciągnionym. 

nowych marki Langendorf oraz 

przyczepa z wózkiem do prowa-

dzenia rolek kontenera marki 

Hueff ermann.

W  konkursie Trailer of Po-

land Naczepomania zwyciężyła 

naczepa do przewozu żywych 

zwierząt fi rmy Pezzaioli.

W  ciągu 2 dni wystawę od-

wiedziło około 100 fi rm trans-

portowych, jak szacuje organi-

zator, posiadających w  sumie 

ponad 2500 ciężarówek.

Na imprezie nie mogło też 

zabraknąć rozrywki. Uczest-

nicy mogli brać udział w licz-

nych konkursach. Gwiazdą 

wieczoru był Kabaret Młodych 

Panów. ▐

Fot. PTM

In-Loader do transportu prefabrykatów betonowych marki 
Langendorf. Ściany boczne i drzwi tylne pokryte są blachą 
aluminiową. Dociski podtrzymujące ładunek mogą mieć regulację 
mechaniczną lub pneumatyczną.

Premiera Naczepomanii 2018: naczepa stalowa do przewozu gruzu 
i dużych kamieni Stas U-Rock Star. Zarówno zabudowa, jak i rama 
wykonane są ze stali najwyższej jakości (HB450, S700MC), co daje 
korzystny współczynnik masy naczepy do jej wytrzymałości.

Naczepa rynnowa Ejector BMI Rock Pusher ze ścianą wypychającą 
dla sektora budowlanego. 

www.truck-van.pl
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T egoroczna edycja konkursu Volvo 

 Trucks Driver Challenge cieszyła się 

 wyjątkową popularnością. Test, który 

stanowił pierwszy etap zawodów, rozwiązało 

ponad 2000 osób. 

„Cieszy nas nie tylko rosnąca frekwencja, 

ale przede wszystkim fakt, że uczestnicy co 

roku podnoszą poprzeczkę i wykazują się co-

raz większym profesjonalizmem. Zwłaszcza, 

że tegoroczna edycja konkursu była trudniej-

sza od poprzednich. Kierowcy musieli udo-

wodnić swoje umiejętności podczas jazdy 

w realnych warunkach po drogach publicz-

nych” – podkreśla  Łukasz Kurcbard, mene-

dżer do spraw telematyki i szkolenia kierow-

ców w Grupie Volvo Trucks rynku Baltic Sea, 

główny sędzia konkursu.

Mniej niż szklanka

Do etapu praktycznego konkursu zakwali-

fi kowało się 170 kierowców – w teście teore-

tycznym trzeba było zdobyć co najmniej 23 

punkty (na 30 możliwych). Uczestnicy musie-

li tutaj przejechać wyznaczoną trasę w ustalo-

nym limicie czasu, zużywając jednocześnie 

jak najmniej paliwa. Ta cześć eliminacji odby-

ła się w siedmiu różnych lokalizacjach w całej 

Polsce (Bełk, Pruszcz Gdański, Pietrzykowi-

ce, Tarnowo Podgórne, Kraków, Warszawa 

oraz Lublin). Zwycięzcy z  poszczególnych 

miejscowości spotkali się w Kutnie, by znowu 

sprawdzić się w  ekonomice paliwowej. Pół-

fi nał wyłonił trzech najlepszych kierowców: 

Mariusza Gruszczyńskiego z  fi rmy LKW 

Poland, Piotra Krahela z fi rmy A-Z Logistics 

i Daniela Wójcika z fi rmy Hollex Transport. 

Finał Volvo Trucks Driver Challenge 2018 

trzej kierowcy rozpoczęli od konkurencji po-

legającej na właściwym przygotowaniu po-

jazdu do trasy. Na uczestników czekały nie-

spodzianki: w jednym pojeździe był rozpięty 

przewód elektryczny naczepy, w drugim od-

pięte nadkole ciągnika, a  w  trzecim opusz-

czone nogi podporowe naczepy. Wszyscy 

zawodnicy doskonale poradzili sobie z  tym 

zadaniem, otrzymując maksymalną liczbę 

punktów. Teraz mogli wyruszyć w trasę. Do 

przejechania mieli 270 km, z  Kutna, przez 

Piotrków Trybunalski i Kielce na Tor Jastrząb 

pod Szydłowcem. Podczas podróży kierowcy 

Piotr Krahel, 
zwycięzca polskiego finału konkursu Volvo Trucks Driver Challenge 2018

Liczę na szczęście
Volvo Trucks Driver Challenge to fantastyczny konkurs, a dzięki zwycięstwu w tegorocznej 
edycji nabrałem przekonania o swoich umiejętnościach jako kierowcy. 
Poziom tegorocznej edycji był zdecydowanie wyższy niż dwa lata temu. Konkurencje były 
bardzo kreatywne, zwłaszcza przejazd finałowy z Kutna na Tor Jastrząb, gdzie każdy z fina-
listów mógł wykazać się praktycznymi umiejętnościami poruszania się po drodze. Ta konku-
rencja była strzałem w dziesiątkę. 
Większość konkursów odbywa 
się w miejscach, które nie oddają 
prawdziwych sytuacji, jakie mogą 
się nam zdarzyć podczas jazdy. 
Ciekawe były również zmagania 
kierowców na placu manewrowym. 
Najtrudniejszy był dla mnie trze-
ci odcinek trasy z Kutna na Tor 
Jastrząb. Wynikało to po prostu 
z przeciwności losu. Miałem pecha 
– dwa lub trzy razy zatrzymałem 
się na czerwonym świetle, przy 
czym jedno było pod bardzo stro-
mym podjazdem. Wiem, że dużo 
straciłem na tym odcinku i potem 
nie zdołałem już tego odrobić. 
Myślę, że w zwycięstwie pomogło 
mi to, że potrafię przewidywać 
pewne sytuacje, a jest to jeden 
z najważniejszych aspektów jazdy 
ekonomicznej. Nigdy nie wiemy, co 
może nas spotkać na drodze i tylko od naszych umiejętności zależy czas reakcji. Czasem 
odcinek trasy, który potencjalnie jest dla nas największym zagrożeniem, możemy wykorzystać 
na swoją korzyść.
Do finału w Goeteborgu postaram się przygotować tak, żeby nie zawieść tych, którzy pokła-
dają we mnie nadzieje. Tym bardziej, że dwa lata temu jechałem do Szwecji pełen obaw. 
Spodziewałem się, że spotkam tam specjalistów wysokiej klasy. Tymczasem była grupa osób, 
która jeździła doskonale, jednak kierowcy z Europy Środkowo-Wschodniej zdecydowanie wy-
różniali się poziomem umiejętności, także w zakresie oszczędności paliwa. Myślę, że mam 
spore szanse na zwycięstwo, ale liczę też na szczęście. 

Najważniejszą konkurencją w finale był przejazd 
270 km z Kutna na Tor Jastrząb. 

Zeskanuj kod 
i zobacz film

Piotr Krahel 
najlepszy w Polsce
Zwycięzcą polskiego finału konkursu Volvo Trucks 
Driver Challenge, już po raz drugi z rzędu, został Piotr Krahel. 
Pokonał ponad półtora tysiąca zawodowych kierowców.

trzykrotnie wymieniali się pojazdami, aby 

zniwelować drobne różnice pomiędzy jazdą 

poszczególnymi samochodami. Rywalizacja 

była niezwykle wyrównana, a różnice w zu-

żytym paliwie minimalne. Biorąc pod uwa-

gę średnie zużycie paliwa na 100 km Piotra 

Krahela i Mariusza Gruszczyńskiego dzieliło 

zaledwie 0,2 l/100 km, czyli 0,5 litra zużytego 

oleju napędowego na całej trasie. 

Faworyt

Po przyjechaniu na Tor Jastrząb, kierowcy 

musieli przejść test sprawnościowy, który po-

www.truck-van.pl
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legał na manewrowaniu na placu wywrotką 

Volvo FMX. 

„W tym roku oprócz oszczędnej jazdy, bra-

liśmy pod uwagę także inne aspekty prowa-

dzenia samochodu i jego obsługi. Dlatego fi -

naliści otrzymali m.in. zadanie polegające na 

przejechaniu toru manewrowego pomiędzy 

ciasno ustawionymi słupkami. Miało to wy-

kazać umiejętności kierowców w poruszaniu 

się samochodem ciężarowym na ciasnych 

placach, na których należy towar załadować 

i  rozładować, nie uszkadzając samochodu. 

W tej konkurencji liczyła się jazda racjonal-

na, ale również umiejętność dbania o samo-

chód i  poruszanie się nim w  sposób efek-

tywny. Suma punktów zdobytych podczas 

wszystkich trzech etapów konkursu wyłoniła 

zwycięzcę” – tłumaczy Łukasz Kurcbard. 

Najlepszy okazał się Piotr Krahel, który 

także podczas poprzedniej edycji konkursu 

w 2016 roku zajął pierwsze miejsce w elimi-

nacjach krajowych. Tuż za nim uplasował się 

Mariusz Gruszczyński, a trzecie miejsce zajął 

Daniel Wójcik. 

Zwycięzca polskiej edycji Volvo Trucks 

Driver Challenge 2018 wygrał bon wakacyj-

ny o wartości 20 tys. zł oraz zakwalifi kował 

się do fi nału światowego konkursu, który od-

będzie się we wrześniu 2018 r. w Goeteborgu. 

Polak ma duże szansę na wysoką pozycję.

„Piotr Krahel to wyjątkowo utalentowany 

kierowca, który ma doskonałą technikę jaz-

dy, co udowodnił, zdobywając po raz kolejny 

pierwsze miejsce w  krajowych eliminacjach. 

Moim zdaniem jest jednym z faworytów świa-

towego fi nału” – mówi Łukasz Kurcbard. ▐

KD
Fot. KD, Volvo

Łukasz Kurcbard, 
menedżer do spraw telematyki i szkolenia 
kierowców Grupy Volvo Trucks 
rynku Baltic Sea, główny sędzia konkursu

„
Jestem zszokowany, że różnice 

między uczestnikami na tak długiej trasie, 
na której mogło zdarzyć się wiele nie-
spodziewanych sytuacji drogowych, były 
tak niewielkie. Powtarzalność zachowań 
wszystkich finalistów, ich technika jazdy 
jest ekstremalnie porównywalna”.

Ostatnią konkurencją były manewry na placu. Utrudnienie polegało na tym, że jazdy odbywały się wywrotką, w dużej mierze do tyłu. 
W tej konkurencji startowali również dziennikarze. Najlepiej wypadł Mirosław Ganiec, wydawca naszego miesięcznika (za kierownicą).

Finałowa „trójka”. Od lewej: Daniel Wójcik z firmy Hollex Transport, 
Piotr Krahel z firmy A-Z Logistics i Mariusz Gruszczyński z firmy LKW Poland.
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Są w  ofercie większości liczących się 

producentów cystern i  silosów. Choć 

nie muszą zmagać się z wysokimi ci-

śnieniami czy bardzo niskimi temperatura-

mi jak np. cysterny gazowe, ich konstrukcja 

jest dość skomplikowana, a  zastosowane 

materiały odznaczają się wysoką jakością. 

Transport produktów spożywczych re-

guluje umowa ATP, która narzuca wysokie 

standardy dotyczące kontroli warunków 

przewozu, przede wszystkim temperatury 

oraz zachowania higieny. Wysoka jakość 

jest również w  interesie zleceniodawców 

transportu. Jako producenci żywności są 

pod baczną kontrolą licznych instytucji, 

w tym Państwowej Inspekcji Sanitarnej czy 

Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów 

Rolno-Spożywczych (IJHARS). Oceniają 

ich również konsumenci, których nie należy 

lekceważyć. 

Na gładko

W  silosach przewozi się m.in. mąkę, 

ryż, kasze, cukier oraz mleko w proszku. 

Równie bogate jest zastosowanie cystern. 

Przewozi się w nich nabiał: mleko, śmie-

tanę, serwatkę, a  także oleje: rzepakowy, 

słonecznikowy, palmowy, kokosowy oraz 

szereg innych, bardziej „luksusowych” 

produktów: soki, piwo, wino i  czeko-

ladę. W  cysternach podróżuje również 

glukoza używana do słodzenia napo-

jów. Konstrukcja tego typu specjalistycz-

nych naczep zapewnia nie tylko pożą-

dane w  danym wypadku warunki prze-

wozu, ale powinna umożliwiać w  miarę 

możności jak najłatwiejszy za- i  rozła-

dunek oraz skuteczne umycie pojazdu po 

opróżnieniu. 

Z  tych powodów w  branży spożywczej 

często używane są silosy wychylane, wy-

posażone we właz z zaworem znajdującym 

się na tylnej ścianie, który służy do ich 

opróżniania. Aby zachować higienę, często 

stosuje się rozładunek wspomagany ciśnie-

niowo poprzez zamkniętą linię wprost do 

magazynu (silosu stacjonarnego) odbior-

cy. Podobnie jak w innych typach silosów, 

użytkownicy pracujący na rzecz sektora 

spożywczego oczekują jak najniższej masy 

własnej pojazdu. 

Cysterny spożywcze wykonuje się naj-

częściej z  kwasoodpornej stali nierdzewnej. 

Jest trwała i  odporna na agresywne dzia-

łanie ładunku. Wytwórcy troszczą się, aby 

w  zbiorniku nie zalegały resztki przewożo-

nych produktów. Dlatego wewnętrzne ściany 

zbiornika są starannie wygładzone, a spawy 

wypolerowane. Wewnętrzny płaszcz zbior-

nika jest zwykle otulony izolacją o grubości 

100 mm. Z  zewnątrz przykrywa ją płaszcz 

ze stali lub polerowanego aluminium. Aby 

zapobiec lub przynajmniej ograniczyć pod-

wyższanie temperatury ładunku na słońcu, 

zbiornik zwykle ma kolor biały lub srebrzy-

sty. Wewnętrzne dennice wykonuje się ze sta-

li, zewnętrzne mogą być zrobione z laminatu, 

dzięki czemu zmniejsza się masa naczepy. 

Wnętrze cystern spożywczych podzie-

lone jest na komory lub wyposażone w fa-

lochrony. Ograniczają kołysanie się cieczy 

i  zwiększają tak stabilność poruszającego 

się zestawu. W  branży spożywczej najczę-

ściej stosowane są zbiorniki o  przekroju 

okrągłym, korzystne z  punktu widzenia 

maksymalnej objętości przy ograniczonych 

wymiarach zewnętrznych. 

Słodko, tłusto, 
z gazem
W transporcie produktów spożywczych rośnie znaczenie 
cystern i silosów. Nic dziwnego, gdyż są wydajne i zapewniają 
ładunkowi znakomite warunki. 

Cysterna Van Hool przeznaczona do piwa. Cylindryczny zbiornik ma i tę zaletę, 
że jest odporny na podwyższone ciśnienie panujące wewnątrz. 

Cysterna Magyar wyposażona w izolację i przystosowana do tran-
sportu produktów spożywczych w temperaturze do 80OC. 

www.truck-van.pl
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Bez piany

Cysterny spożywcze są na ogół przy-

stosowane do określonego typu ładunku. 

W  praktyce nie ma pojazdów uniwersal-

nych. Wynika to ze specyfi ki przewożo-

nych produktów. Stosunkowo najprostsze 

jest w  transporcie wino. Piwo wymaga 

pozostawienia nad nim przestrzeni na po-

duszkę gazową, wypełnianą dwutlenkiem 

węgla. Zapobiega ona wydzielaniu się gazu 

zawartego w  piwie i  powstawaniu piany. 

Gaz dostarcza specjalny układ w pojeździe, 

a sam zbiornik musi być bardzo dokładnie 

odtłuszczony, zdezynfekowany i  całkowi-

cie szczelny. 

Nabiał musi mieć zapewnioną odpowied-

nio niską temperaturę. Niezwykle ważne dla 

zachowania jakości mleka czy serwatki jest 

przestrzeganie czasu dostawy. Tolerancja 

temperaturowa jest niewielka. 

Podobnie jest z czekoladą, ale ona z kolei 

potrzebuje ciepła. Dlatego cysterna musi być 

Niemiecka firma SEKA specjalizuje się w produkcji i sprzedaży cystern, z których znaczna część przeznaczona jest 
dla produktów spożywczych. Pojazd na zdjęciu ma szafkę, w której zgrupowano armaturę do za- i rozładunku. 

Zbiornik tej cysterny Magyar ma pojemności 32 000 l. 
Wyposażony jest w ogrzewanie firmy Webasto. 

Wyznaczamy 
kierunek

• Już teraz dostępne w sieci dystrybucji 

JOST – www.jost-polska.pl

• Gwarantowana jakość OEM

Bezpiecznie i łatwo dzięki JOST

Z jednego źródła: 

Oryginalne części zamienne 

do osi naczepowych 

Mercedes-Benz i JOST

www.jost-axle-systems.com

Engineered by

Mercedes-Benz

 Original 

Axle Parts
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Na czysto

Wygoda załadunku i  rozładunku ma 

znaczenie nie tylko dla wydajności prze-

wozu, ale i  utrzymania jakości ładun-

ku. Zbiorniki cystern spożywczych mają 

szczelne włazy, zawory denne oraz izolo-

wane rury spustowe, których położenie 

– z tyłu lub z boku – dyktują warunki pra-

cy. Zawory denne mogą być podgrzewa-

ne. Możliwe jest również zainstalowanie 

pompy do załadunku i rozładunku cyster-

ny, a  także zgromadzenie zaworów w  za-

mykanej, kwasoodpornej szafce. Na ogół 

wszelkie zamykane otwory prowadzące 

do wnętrza cysterny są przygotowane do 

założenia plomby. W ramach opcji produ-

cenci dostarczają pomosty obsługowe oraz 

schowki na węże. Niektórzy użytkownicy 

decydują się na centralny układ myjący, 

ale zwiększa on masę własną pojazdu. 

Masa gotowej do załadowania cysterny 

spożywczej w wariancie bazowym rzadko 

przekracza 7 t. 

Pojazdy do przewozu produktów spo-

żywczych, tak silosy, jak cysterny muszą po-

siadać atest Państwowego Zakładu Higieny 

i certyfi kat ATP. Na kierowcy ciąży natomiast 

obowiązek utrzymywania ich w  należytym 

stanie, przede wszystkim starannego mycia 

po każdym rozładunku i  skontrolowania 

na koniec czystości zbiornika i  akcesoriów. 

Jedną z najprostszych metod oceny czystości 

zbiornika jest zajrzenie do wnętrza z latarką. 

Można również stwierdzić, jak dokładnie po-

jazd został umyty, obserwując wodę z płuka-

nia. W obecnej dobie kluczowe znaczenie dla 

zleceniodawców transportu, sprzedawców 

bądź odbiorców artykułów spożywczych ma 

certyfi kat wydany przez myjnię specjalizu-

jącą się w  czyszczeniu cystern czy silosów. 

Procedurę mycia dopasowuje się do ładunku 

i  obejmuje ona wszystkie elementy pojaz-

du, w  tym złącza, armaturę, klapy zsypowe, 

uszczelki, a  także węże rozładunkowe, jeśli 

są elementem wyposażenia. Czystość pojaz-

du jest na ogół kontrolowana nie tylko przez 

kierowcę. W pierwszym rzędzie sprawdza ją 

pracownik myjni, a przeważnie nadzorują ją 

również inni pracownicy fi rmy transporto-

wej lub jej klientów. 

Nowoczesne systemy telematyczne umo-

żliwiają monitorowanie i  dokumentowanie 

warunków transportu, a  także usprawniają 

organizację przewozu produktów spożyw-

czych. Branża kładzie nacisk na bezpie-

czeństwo i  punktualność dostaw. Od tego 

zależy m.in. jakość gotowych wyrobów, tra-

fi ających do konsumentów. Kluczowe jest 

zachowanie najwyższych standardów higie-

ny. Ponadto rzetelne wykonywanie przewo-

zu produktów spożywczych to kwestia sma-

ku – najzupełniej dosłownie. ▐

Michał Kij
Fot. K. Dziewicka, M. Kij

wyposażona w ogrzewanie. Czynnik grzew-

czy, którym jest ciepła woda lub para roz-

prowadzany jest w  kanałach znajdujących 

się pomiędzy zewnętrznym a wewnętrznym 

płaszczem zbiornika. W roli izolacji najczę-

ściej występuje poliuretan i wełna mineral-

na. Układ ogrzewania może czerpać ciepło 

z układu chłodzenia silnika ciężarówki lub 

z własnego źródła energii. Optymalna tem-

peratura przewozu czekolady zawiera się 

w  przedziale od około 38° do 55°C. Zbyt 

wysoka powoduje przypalenie czekolady, 

zbyt niska jej krzepnięcie. Szczególnie duże 

straty ponosi się, gdy czekolada się przypali. 

Wówczas nie ma innego wyjścia, jak tylko 

wypłukać przylegającą do ścian, przypaloną 

warstwę. 

Niezależnie od rodzaju produktu należy 

pamiętać, że ładunek wprowadzany do cy-

sterny powinien mieć odpowiednią tempera-

turę. Pojazd ma tylko za zadanie utrzymać ją 

w trakcie jazdy, spełniając funkcję „termosu”. 

Przystosowany do produktów spożywczych, podnoszony silos firmy 
Spitzer-Silo typu SK 2759 CAL. Przy masie 7,43 t ma pojemności 59 m3. 

Silos włoskiej firmy O.ME.P.S. wyprodukowany dla czeskiej 
cukrowni. Widoczny duży właz spustowy z zaworem. 

Silos firmy Spitzer-Silo do transportu spożywczego z wyposażeniem ułatwiającym 
bezpośredni, higieniczny rozładunek. Ponieważ branża spożywcza również jest zainteresowana 
ograniczaniem masy własnej pojazdów, naczepa ma obręcze kół z lekkiego stopu. 
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W raz z  „analogowymi” przewoza-

mi odchodzi z wolna w przeszłość 

określenie „transport chłodniczy”. 

Obecnie mówi się ogólniej i  bardziej pre-

cyzyjnie o  „transporcie w  temperaturze 

kontrolowanej”. Niektóre ładunki należy 

bowiem ogrzewać, a czasem jeden i ten sam 

ładunek wymaga raz chłodzenia, raz grzania 

w zależności od warunków pogodowych. 

Splecione ze sobą logistyka i  transport 

zawsze tworzyły system, ale teraz stał się 

on bardziej uchwytny. Stało się tak za spra-

wą telematyki, którą „widać” na ekranach 

komputerów i innych urządzeń elektronicz-

nych pod postacią tabelek i  map. Sprowa-

dzając ją do szczegółowych rozwiązań, jest 

ona wymianą istotnych informacji między 

środkami transportu a  ich dysponentami, 

ewentualnie innymi zainteresowanymi, 

np. zleceniodawcami czy serwisem. Infor-

macje te można gromadzić i  archiwizować 

celem prowadzenia analiz skutkujących 

zwiększeniem wydajności i bezpieczeństwa 

przewozów. Wątkiem nowym, o  rosnącym 

znaczeniu jest usprawnienie serwisu, w tym 

wczesne wykrywanie potencjalnych źródeł 

awarii i obsługa zapobiegawcza. 

W przewozach w temperaturze kontrolo-

wanej największe znaczenie ma zagwaran-

towanie ładunkowi właściwych warunków 

w  całym łańcuchu dostaw. Możliwość sta-

łego, zdalnego monitorowania, a nawet re-

gulowania temperatury w ładowni pojazdu 

jest niemałym ułatwieniem w  zachowaniu 

oczekiwanej, wysokiej jakości przewozów. 

Zamknąć zza biurka

Możliwości systemów telematycznych 

stale rosną. Normą staje się, że dostęp do 

nich jest możliwy nie tylko z  fi rmowego 

komputera, ale z  dowolnego urządzenia 

podłączonego do internetu, przede wszyst-

kim ze smartfona, który urasta do rangi 

„centrum obsługi życia jako takiego”. Doda-

nie do niego telematycznej aplikacji „chłod-

niczej” okazało się dość prostym zadaniem. 

Sprawowanie kontroli nad przewozem 

jest coraz łatwiejsze dzięki nowym funk-

cjom oferowanym przez systemy. Schmitz-

-Cargobull, który od lat ma mocną pozycję 

w  produkcji chłodni zaprezentuje podczas 

najbliższych targów IAA w  Hanowerze 

m.in. nową, wzbogaconą wersję swojego 

systemu Trailerconnect CTU 3. Wśród no-

wych funkcji jest nie tylko odczytywanie 

i  zapisywanie temperatury na podstawie 

wskazań 6 czujników w  ładowni zgodnie 

z normą DIN EN12830, ale także możliwość 

zdalnego blokowania i  zwalniania blokad 

zamków drzwi. Wśród funkcji nie związa-

nych bezpośrednio z warunkami przewozu 

jest bieżąca kontrola ciśnienia w  oponach, 

ocena zużycia okładzin hamulcowych, 

a  także poziomu energii w  akumulatorze 

służącym do rozruchu silnika agregatu. 

Z  tych parametrów przewoźnik nie musi 

się tłumaczyć zleceniodawcy, ale wpływają 

one na dyspozycyjność taboru i możliwość 

terminowego wykonywania pracy. Ponadto 

prawidłowe ciśnienie w oponach spowalnia 

zużycie ogumienia i  korzystnie wpływa na 

niskie zużycie paliwa przez zestaw. 

Wiedza o warunkach przewozu jest nie-

zbędna, aby jak najszybciej reagować na 

nieprawidłowości i skutecznie chronić ładu-

nek. Informacje o  stanie pojazdu przydają 

się w dłuższej perspektywie przy planowa-

niu pracy i obsługi serwisowej. 

Telematyka kolosalnie usprawnia prze-

bieg procesów i  podnosi jakość, której 

składnikiem jest bezpieczeństwo w  całym 

łańcuchu chłodniczym. Poprzez ilość i do-

kładność gromadzonych danych oraz zdol-

ność kompleksowego ich przetwarzania do-

konuje skoku jakościowego w  przewozach 

w  temperaturze kontrolowanej. Współgra 

z  tym coraz precyzyjniejsze sterowanie 

agregatem umożliwiające nastawienie pożą-

SezonSezon  
całorocznycałoroczny

Nowoczesny transport chłodniczy zyskał w cyfryzacji potężnego sojusznika. Monitorowanie 
temperatury przewozu nigdy nie było łatwiejsze niż teraz. Lecz na nowo stawiane jest pytanie: 
jak tę temperaturę utrzymywać? 

Świeże owoce i warzywa, nawet z daleka i to przez cały rok 
stały się czymś zwyczajnym między innymi dzięki nowoczesnemu 
transportowi chłodniczemu. 
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gu ręki. Wplata się w tendencję do rozwija-

nia dostaw nocą i we wczesnych godzinach 

porannych, „omijających” godziny szczytu, 

a  zatem przebiegających szybciej i  mniej-

szym kosztem. Elektryczna chłodnia dowo-

żąca cichutko nowalijki o poranku to wizja 

kusząca, acz napotykająca liczne problemy 

w realizacji. 

Znikoma produkcja samochodów elek-

trycznych powoduje, że opracowane z my-

ślą o nich systemy telematyczne dopiero się 

rozwijają. Tymczasem mogłaby znacząco 

zwiększyć funkcjonalność tych pojazdów, 

tak uwrażliwionych na punkcie zapasów 

energii. Doskonalenie ich pod kątem za-

rządzania zelektryfi kowaną dystrybucją 

jest obiecującym kierunkiem, przynajmniej 

w  świetle aktualnie panujących poglądów 

na rozwój transportu, w szczególności miej-

skiego. 

Gaz lub cokolwiek

Przyszłość nie jest jednak oczywista. Inną 

alternatywną dla przewozów miejskich 

są pojazdy gazowe, napędzane metanem: 

sprężonym lub skroplonym, kopalnym (gaz 

ziemny) lub pod postacią biogazu wytwo-

rzonego np. z odpadów. Samochody gazowe 

również wyróżniają się cichą pracą, a  po-

ziom emisji spalin jest niski, analogiczny, 

a często mniejszy niż wymagany przez nor-

mę Euro 6. 

Do gazowego silnika również można do-

pasować adekwatną metodę utrzymywania 

temperatury w zabudowie chłodniczej. Nie 

są to rozwiązania tak oczywiste, jak elek-

trycznie napędzany agregat w elektrycznym 

samochodzie, ale nierzadko nacechowane 

pewną konstrukcyjną „elegancją”. 

Najprostsza możliwość to agregat krio-

geniczny, który rozprasza sprężony CO2 

w komorze ładunkowej i tak obniża tempe-

raturę wnętrza. Przykładem CrioTech fi rmy 

Th ermo King. Występują też urządzenia 

wykorzystujące w tym celu azot. Konieczne 

jest wprawdzie uzupełnianie zasobów gazu, 

ale agregat pracuje bezgłośnie, a obciążenie, 

jakie niesie dla środowiska, wiąże się w ska-

li ogólnej głównie z  koniecznością spręże-

nia gazu. 

Carrier Transicold proponuje dla odmia-

ny typowy agregat sprężarkowy, ale napę-

dzany silnikiem na sprężony gaz ziemny. 

Prototypowa Supra zasilana CNG mogąca 

chłodzić typowe zabudowy montowane na 

podwoziach ciężarówek pojawiła się w Ha-

nowerze w  2016 r. Być może w  tym roku 

zobaczymy wersję seryjną. 

Po przejęciu holenderskiej fi rmy TRS 

Carrier proponuje również uniwersalny 

sposób dostosowania napędu agregatu do 

rodzaju silnika pojazdu. Jest to moduł Eco-

-Drive, napędzany przez generator prądu, 

który z  kolei zasila pompa hydrauliczna 

danej temperatury z małą tolerancją. W tej 

dziedzinie najwięcej mają do powiedzenia 

producenci urządzeń chłodniczych. 

Elektryczny po całości

Pomimo nieustających, dużych trudności 

w adaptowaniu pojazdów elektrycznych do 

transportu dóbr, są one z uporem rozwija-

ne, co zapewne uwidoczni się na tegorocz-

nych targach IAA. Związek „elektryków” 

i chłodnictwa wydaje się całkiem naturalny. 

Znaczna część przewozów chłodniczych 

odbywa się w  ramach dystrybucji sklepo-

wej i przebiega w pobliżu ludzkich siedzib, 

gdzie najchętniej widzielibyśmy pojazdy ci-

che i „zeroemisyjne”. Silnik elektryczny ma 

ugruntowaną pozycję jako źródło napędu 

agregatów chłodniczych, a zatem całkowicie 

elektryczny pojazd chłodniczy jest w zasię-

Nowe zestawy chłodnicze w połączeniu z systemem telematycznym znacznie zwiększają bezpieczeństwo przewożonego ładunku. 
Niemiecka firma Kautetzky zdecydowała się na oferowany przez Mercedesa Fleetboard, który ma pieczę również nad naczepami. 

Decyzja o wyborze pojazdu chłodniczego może wkrótce stać się jeszcze bardziej 
skomplikowana. Oprócz wielkości zabudowy i wydajności agregatu, trzeba będzie 
rozważyć również adekwatne źródło napędu. 

www.truck-van.pl

7–8/201820 TruckTruckVanVan&

PRODUKT PRODUKT Przewóz żywnościPrzewóz żywności



kim założonego przez projektantów współ-

czynnika przenikania ciepła k. W  nowych 

konstrukcjach udaje się ograniczyć wystę-

powanie mostków cieplnych, a nowatorskie 

metody łączenia elementów, w  tym kleje-

nie pozwalają uniknąć zakamarków, gdzie 

gromadzą się zanieczyszczenia. Wnętrze 

ładowni znacznie łatwiej utrzymać w  czy-

stości, co ma duże znaczenie zawsze, ale 

w  przypadku transportu produktów spo-

żywczych i  farmaceutycznych jest wymo-

giem kardynalnym. 

Przyszłość to unifi kacja systemów za-

rządzania pojazdem i  jego pracą. Obecna 

rozmaitość systemów telematycznych jest 

uciążliwa dla użytkowników. Schmitz-

-Cargobull już dziś wspomina o tym w kon-

tekście połączenia systemów ciągnika i na-

czepy w jedną całość. 

Pozostaje pytanie, jak dalece posunie się 

indywidualizacja pojazdów w  transporcie 

chłodniczym. Sięga ona bowiem znacz-

nie dalej niż tradycyjny związek: typ pra-

cy – wielkość zabudowy – liczba postojów 

z otwieraniem drzwi – wydajność agregatu. 

Wspomniane wcześniej urządzenia mają 

napęd dopasowany do warunków użytko-

wania, a  to już poważny krok. Wpływa na 

koszty eksploatacji, w tym obsługi, koniecz-

ne są dodatkowe szkolenia dla kierowców-

-operatorów i  mechaników. Pozostaje py-

tanie, co robić z  tak „idealnie skrojonymi” 

pojazdami, gdy przyjdzie pora wycofać je 

z ruchu. Odsprzedaż może być utrudniona. 

Chyba, że agregat spisać na straty i zapropo-

nować pojazd na rynku wtórnym po prostu 

jako izotermę czy wręcz furgon. 

Zresztą drugie czy trzecie życie coraz bar-

dziej wyrafi nowanych urządzeń to paląca 

kwestia nie tylko w chłodnictwie i nie tylko 

w transporcie. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, Carrier Transicold, Daimler, 

MAN, Thermo King

napędzana od przystawki odbioru mocy sa-

mochodu. Układ hydrauliczny wyposażono 

w system kontrolny, który zapewnia genera-

torowi stałe obroty, również gdy silnik po-

jazdu pracuje na biegu jałowym. Co ważne, 

urządzenie spełnia wymogi normy PIEK 

odnośnie emitowanego hałasu. Jak najbar-

dziej nadaje się zatem do miasta. 

Zgodny z  PIEK jest również agregat na-

czepowy z napędem hybrydowym Th ermo 

King SLXi w  wersji Whisper Pro. Nawet 

standardowy wariant jest dostatecznie cichy, 

aby mógł być użytkowany w strefach z ogra-

niczeniami hałasu. Agregat ma własny sil-

nik wysokoprężny, ale może być zasilany 

elektrycznie przez alternator. Podczas jazdy 

możliwe jest korzystanie zarówno z silnika 

Diesla, jak i  elektrycznego. Urządzenie to 

jest nie tylko przyjazne dla otoczenia, ale 

dzięki napędowi hybrydowemu przynosi 

oszczędności na paliwie. 

Nikt, tylko ty?

Cyfryzacja i  alternatywne metody osią-

gania pożądanej temperatury w zabudowie 

izotermicznej są wspomagane przez daleko 

posuniętą indywidualizację zabudów i  ich 

wyposażenia. Podobnie jak w  przypadku 

podwozi, poszukuje się rozwiązań dopaso-

wanych jak najściślej do warunków eksplo-

atacji. To kwestia wygody oraz oszczędno-

ści. Typ zabudowy i rodzaj pracy nie od dziś 

ma wpływ na wybór agregatu. Jednak teraz 

możliwości dopasowania urządzeń do za-

dań są większe, czego przykładem jest uży-

teczny w samochodach dostawczych agregat 

Pulsor fi rmy Carrier z napędem E-Drive. 

Rozwijane są również metody produkcji 

i  konstrukcja zabudów. Czołowi wytwór-

cy stosują automatyzację produkcji paneli 

tworzących nadwozie, co sprzyja wysokiej 

jakości i  długotrwałemu zachowywaniu 

pożądanych parametrów, przede wszyst-

Schmitz-Cargobull doskonali swój Trailerconnect, uzupełniając go 
o nowe funkcje, którymi można sterować, posługując się smartfonem. 
W ten sposób możliwe jest np. zaryglowanie drzwi. 

Zasilane elektrycznie agregaty Frigoblock mają cechy przydatne w dystrybucji, przede 
wszystkim są ciche. Źródłem energii jest alternator napędzany przez silnik pojazdu. 
Mają wszelkie cechy, aby można było je wygodnie zaadaptować do elektrycznych ciężarówek. 

Hybrydowy, spalinowo-elektryczny agregat 
Thermo King SLXi przyczynia się do ograni-
czenia emisji spalin, hałasu i zużycia paliwa. 

Gazowy silnik zastosowany 
w prototypowym agregacie Supra 
firmy Carriert Transicold. 

www.truck-van.pl
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Bazując na swoim, już ponad 20-let-

nim, doświadczeniu TT-Th ermo 

King prowadzi profesjonalną obsłu-

gę serwisową w 6 własnych stacjach: cen-

trala mieści się w Grzędach k. Warszawy, 

a biura handlowe i stacje serwisowe dzia-

łają także w  Rawie Mazowieckiej, Lubli-

nie, Gręzowie k. Siedlec, Jeżewie Starym 

k. Białegostoku oraz największa w Głucho-

wie k. Poznania. W 2017 roku TT-Th ermo 

King otworzył stację serwisową w Bratysławie. 

Solidny partner

Nieustanny rozwój sieci serwisowej, in-

westycja w  wykwalifi kowany zespół, wy-

sokie standardy obsługi klientów, zostały 

dostrzeżone przez kapitułę i na początku 

tego roku fi rma TT-Th ermo King została 

wyróżniona prestiżową nagrodą Dealer 

of the Year 2017. To najwyższe wyróż-

nienie przyznawane dealerowi Th ermo 

King z regionu EMEA  (Europy, Bliskiego 

Wschodu i Afryki) za całokształt działal-

ności. 

W  2018 roku wyróżnione zostało tak-

że, otwarte rok temu Centrum Serwisowe 

Poznań, zdobywając nagrodę Branding 

Excellence 2017. Centrum Serwisowe to 

nowoczesny obiekt zrealizowany w  fi lo-

zofi i ONE STOP SHOP, oferujący swoim 

klientom szeroki wachlarz usług w  róż-

nych obszarach, między innymi: prze-

glądy, naprawy agregatów chłodniczych, 

naprawy powypadkowe zabudów, naczep 

oraz przyczep, badania nadwozi pod ką-

tem zgodności z ATP, badania szczelności 

układu chłodniczego agregatów, napra-

wy i  legalizacja tachografów, myjni TIR, 

Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. 

Do dyspozycji klientów oddano 10 no-

woczesnych stanowisk naprawczych, spe-

cjalistyczny sprzęt oraz doskonale zaopa-

trzony magazyn części zamiennych. 

Rok jubileuszy

Rok 2018 jest wyjątkowy w historii ma-

rek Th ermo King i  Frigoblock: Th ermo 

King świętuje 80-lecie, a Frigoblock 40-le-

cie działalności. Zarówno Th ermo King 

i  Frigoblock mogą poszczycić się wielo-

letnią tradycją, a  także uznaną pozycją 

w  branży chłodniczej. To łącznie 120 lat 

Bezustanny rozwój
TT-Thermo King to największy autoryzowany dealer marek Thermo King 
i Frigoblock – liderów systemów do kontroli temperatury 
w transporcie w tej części Europy. Firma zajmuje się sprzedażą agregatów 
chłodniczych do środków transportu oraz oferuje urządzenia 
klimatyzacyjne do pojazdów pasażerskich. 

doświadczenia we wdrażaniu innowacyj-

nych rozwiązań, które są bezpieczne dla 

środowiska i wychodzą naprzeciw oczeki-

waniom i wymaganiom klientów. 

Dzięki połączeniu sił i  doświadczeń, 

portfolio oferowanych produktów po-

większyło się o nowoczesne i ekologiczne 

rozwiązanie – agregat hybrydowy. Taka 

koncepcja ma wiele zalet, m.in.: łatwiej-

szy dostęp do stref niskiej emisji spalin 

w miastach, ograniczony wpływ na środo-

wisko, pozwala znacząco obniżyć koszty 

eksploatacji oraz umożliwia zastosowanie 

w już użytkowanych urządzeniach.

Należy się spodziewać, że jest to do-

piero początek wspólnej działalności na 

rynku. ▐

Fot. TT-Thermo King
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Nowe baterie słoneczne obniżają zuży-

cie paliwa i  ograniczają emisję CO2 

agregatów chłodniczych, nawet na 

obszarach o małym nasłonecznieniu. Panele 

gromadząc energię, utrzymują pełne nała-

dowanie akumulatora zasilającego agregat. 

Eliminuje to potrzebę stosowania silnika do 

ładowania akumulatora i zmniejsza zużycie 

paliwa nawet o 23%. 

„Nadszedł odpowiedni czas, aby właści-

ciele fl ot inwestowali w  technologie ener-

gii odnawialnej, które są innowacyjne, 

niezawodne i  zrównoważone – podkreśla 

Gary Mullins, menedżer ds. produktów dla 

rynku wtórnego w Th ermo King. – Nowe, 

wydajniejsze panele słoneczne zapewniają 

źródło zrównoważonej energii wykorzy-

stywane w  czasie jazdy, które zwiększa 

Wydajne ładowanie
Thermo King wprowadza na rynek nowy model paneli 
słonecznych ThermoLite o mocy 110 W. Zaprojektowano 
je tak, aby zapewniać zrównoważone zarządzanie energią 
agregatów chłodniczych przy jednoczesnym ograniczeniu 
ich zapotrzebowania na paliwo i emisji CO2.

Umieszczone na dachu naczepy panele słoneczne czerpią energię 
cały czas, bez wzglądu na to czy pojazd pracuje, czy nie oraz niezależnie 
od pogody. Dzięki temu prąd skumulowany w akumulatorze może 
non stop zasilać agregat chłodniczy. 

wydajność operacyjną, przy jednoczesnym 

ograniczeniu śladu środowiskowego. Przy-

czyniają się również do osiągnięcia celów 

związanych ze zrównoważonym rozwo-

jem”.

Panele słoneczne Th ermoLite sprawiają, 

że akumulator agregatu chłodniczego jest 

zawsze naładowany. 

Systemem telematyczny natomiast 

umożliwia fi rmom przewozowym stały 

kontakt z  ich naczepami. Menedżerowie 

fl ot mogą uzyskać dostęp do krytycznych 

danych agregatu w  dowolnym momen-

cie – poza drogą lub bezpiecznie podczas 

podróży – aby upewnić się, że ładunek jest 

chroniony przez cały czas i że agregat pra-

cuje wydajnie. ▐

Fot. Thermo King

OCHRONA

Odboje z rolkami do  
absorpcji energii

S.Roll 

Ekspert w dziedzinie  
 

www.pommier.pl

15 mm

O
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S
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Ekologia w transporcie to nie tylko opty-

malizacja przewozów, ale także samo 

podejście do nich. Ważne są detale, któ-

re, gdyby nie miały wymiaru ekonomicznego, 

mogłyby być przez wielu niezauważone. 

Eco zestaw

Dziesięć nowych, ultralekkich naczep 

Schwarzmüller, które zostały specjalnie za-

kupione przez spółkę Raben Transport na 

potrzeby biznesu krajowego, dzięki większej 

ładowności (o  1,5 do 2 ton) w  porównaniu 

do naczep standardowych (o ładowności 24 

tony), pozwalają na mniejsze zużycie pali-

wa o 3%. Z kolei niższe zużycie paliwa oraz 

większa ładowność, umożliwiają zmniejsze-

WięcejWięcej  
wody narazwody naraz

Od maja 2018 roku, 10 ultralekkich naczep, dedykowanych do przewozu wody i napojów, 
jeździ we flocie spółki Raben Transport, w ruchu krajowym. 

transportowych – mówi Andrzej Wardzyński, 

dyrektor ds. transportu krajowego w  spółce 

Raben Transport. – Wspólnie zdecydowa-

liśmy się na wykorzystanie w  tych usługach 

10 lekkich naczep. Szacujemy, że w skali roku 

umożliwi nam to przewiezienie około 10 000 

palet więcej, co wpłynie na 70 000 mniej prze-

jechanych kilometrów w porównaniu z wyko-

rzystaniem naczep standardowych”.

UIltralekkie naczepy nie są jedynym roz-

wiązaniem ekologicznym, z  którego part-

nerzy korzystają w  ramach współpracy. 

W  2015 roku   fi rmy rozpoczęły pierwsze 

testy ciągników Iveco napędzanych gazem 

LNG. W 2017 roku fi rma Raben Transport 

wspólnie z  Żywiec Zdrój przeprowadziła 

testy takiego ciągnika skonfi gurowanego 

z  lekką naczepą. W  ich wyniku uzyskano 

podobne wielkości w przypadku wzrostu ła-

downości i jeszcze niższą emisję CO2 w po-

równaniu do ciągników tradycyjnych skon-

fi gurowanych z  lekką naczepą. Ponadto, 

w  2016 roku fi rma Raben Transport prze-

prowadziła pierwsze testy naczep lekkich 

w  sektorze budowlanym, co zaowocowało 

zamówieniem czterech takich pojazdów, 

uzyskując jednocześnie wzrost o 10% masy 

przewożonego ładunku i  w  ślad za tym 

istotnie zmniejszając emisję CO2. 

Bardziej wydajnie

Ekologia ma dla Grupy Raben duże zna-

czenie. Każdego roku są stawiane coraz bar-

Andrzej Wardzyński, 
dyrektor ds. transportu krajowego 
w spółce Raben Transport„

W skali roku ultralekkie naczepy umo-
żliwią nam przewiezienie około 10 000 
palet więcej, co wpłynie na 70 000 mniej 
przejechanych kilometrów w porównaniu 
z wykorzystaniem naczep standardowych”.

Mikołaj Rafalski, 
kierownik Działu Logistyki Żywiec Zdrój S.A.„

Lekkie naczepy, poza redukcją emisji 
CO2, mogą przynieść także korzyść naszym 
klientom, poprzez zmniejszenie liczby okien 
rozładunkowych w magazynach”.

dziej ambitne cele w redukcji zużycia paliwa 

i emisji CO2. Grupa inwestuje w nowocze-

sne środki transportu i  szkoli kierowców 

z jazdy defensywnej. 

„Żywiec Zdrój od lat jest po stronie na-

tury i  dlatego, w  rozmowach z  naszymi 

partnerami logistycznymi, podkreślamy 

istotność wprowadzania rozwiązań proeko-

logicznych. Stosowanie takich rozwiązań 

jest dla nas bardzo istotnym kryterium przy 

wyborze partnerów do współpracy. Cieszę 

się, że Raben Transport wyszedł na przeciw 

naszym oczekiwaniom, dedykując nam 10 

ultralekkich naczep – mówi Mikołaj Ra-

falski, kierownik Działu Logistyki Żywiec 

Zdrój S.A. – Lekkie naczepy, poza redukcją 

emisji CO2, mogą przynieść także korzyść 

naszym klientom, poprzez zmniejszenie 

liczby okien rozładunkowych w  magazy-

nach, potrzebnych do obsłużenia dostaw, 

ponieważ jedną dostawą możemy dostar-

czyć więcej wody”. ▐

Fot. Raben

nie kosztów transportu nawet o 7% na prze-

strzeni całego roku.

„Współpraca pomiędzy Żywiec Zdrój i Ra-

ben Transport rozpoczęła się w  2011 roku. 

Aktualnie wspólnie realizujemy zarówno 

dostawy z  fabryk do magazynów dystrybu-

cyjnych, jak i dostawy bezpośrednie do klien-

tów, zapewniając codziennie do 100 jednostek 
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Nasz prezent:

Firma skonstruowała praktycznie bezob-

sługowy system zawieszenia SAF Ada-

ptive Air Damping, który dopasowuje 

się do standardowej przestrzeni, jaką zajmują 

obecnie używane systemy, spełniając jedno-

cześnie funkcje elementów tłumiących i sprę-

żystych zawieszenia. W praktyce oznacza to, 

że naczepy nie potrzebują już hydraulicznych 

amortyzatorów. „Nowy system pneumatycz-

ny jest łagodny dla ogumienia bez względu 

na obciążenia. Nie ma ryzyka ‘przetłumienia’, 

nawet jeśli naczepa wyjeżdża bez ładunku 

lub z  niewielkim częściowym obciążeniem. 

Dzieje się tak, gdyż tłumienie dostosowuje się 

do warunków obciążenia, zapewniając pełną 

amortyzację, łagodząc tym samym oddziały-

wanie na ładunek” – wyjaśnia Alexander Geis, 

dyrektor generalny w regionie EMEA/India.

Tłumienie zapewniają dwa zawory pneuma-

tyczne i  obejście pomiędzy miechem a  trzpie-

niem zaworu. Zawory są aktywne podczas jazdy 

w  celu zapewnienia rozszerzenia i  kompresji. 

W przypadku wystąpienia drgań o wysokiej czę-

stotliwości, obejście zapobiega niepożądanym 

wibracjom. Połączenie systemu z  ramieniem 

zawieszenia wyposażone jest w nowoczesny za-

mek bagnetowy, co umożliwia łatwą instalację.

Nowa technologia SAF Adaptive Air Dam-

ping w  jeszcze większym stopniu przyczynia 

się do optymalizacji wagi: „Sam komponent 

i  ramię zawieszenia to oszczędność rzędu 

6 kg na oś, co daje w sumie 18 kg w przypadku 

naczepy 3-osiowej. Dzięki temu istnieje moż-

liwość większego dodatkowego obciążenia” 

– zaznacza Alexander Geis. SAF Adaptive Air 

Damping został stworzony dla pojazdów kur-

tynowych i chłodni, jednak są również rozwa-

żane inne zastosowania. Wszystkie standar-

dowe wysokości jezdne mogą być stosowane, 

dostępny jest zakres zawieszenia +/– 80 mm. 

Nowy system zawieszenia SAF-HOLLAND 

ma również swój wkład w ochronę środowi-

ska. Dzięki zastosowanej technologii tłumie-

nia nie ma ryzyka wycieku smaru. System 

może być zaadaptowany w  standardowej 

przestrzeni pomiędzy podwoziem a  ramie-

niem funkcyjnym zawieszenia. ▐

Fot. SAF

Adaptacyjne zawieszenie
pneumatyczne do kurtyn
Inteligentne rozwiązania, zredukowane 
wagowo produkty o kompaktowej konstrukcji 
powstałe przy zastosowaniu innowacyjnych 
technologii: SAF-HOLLAND ponownie wyróżnia się 
w branży pojazdów użytkowych, prezentując 
nowe adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne. 
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Ekspansja to nie tylko większa ska-

la produkcji. Schmitz-Cagobull od 

początku bieżącej dekady włada ¼ 

europejskiego rynku najpopularniejszych 

typów naczep i utrzymuje tę pozycję, choć 

konkurencja nie śpi. Aby zapewnić sobie 

spokojną przyszłość, nie można być tylko 

producentem. Należy być również wynalaz-

cą i dyktować tempo zmian. Dlatego fi rma 

tworzy ofertę, w której pojazd jest dopiero 

punktem wyjścia. 

Energia na każdym kroku

W  roku rozliczeniowym 2016/17 Schmitz-

-Cargobull wyprodukował 57  982 pojaz-

dy. Na 2017/18 planuje wzrost o  5,2% do 

61 000. Jednocześnie obroty mają zwiększyć 

się o 9%, z 2,026 do 2,2 mln euro. W tych 

zamierzeniach istotną pozycją jest rozwój 

usług związanych z  produktem. Użytkow-

nicy naczep coraz bardziej skupiają się na 

pracy, jaką mają do wykonania, pojazd trak-

tując jako środek wiodący do celu. Oczeku-

ją, że będzie rozwiązywał problemy, a nie je 

wywoływał. Aby tak się stało, niezbędne są 

„dodatki”, które pozwolą lepiej zarządzać 

jego pracą i zwiększać niezawodność, co ma 

związek z  prawidłową eksploatacją i  sku-

tecznym serwisem. 

Schmitz-Cargobull obiera całościową 

perspektywę, obejmującą pojazd wraz ze 

środowiskiem jego działania. Działania, 

a  zarazem oddziaływania. Tzw. „odpowie-

dzialny” czy też „zrównoważony rozwój” 

skłania fi rmę do poszukiwania praktycz-

nych metod zwiększania wydajności pojaz-

du defi niowanej poprzez ilość energii po-

święcaną na wykonanie danej pracy. „Więcej 

za mniej” to bardzo stara zasada, która służy 

zwiększaniu zysków. Teraz, w  szerszej per-

spektywie sprzyja ograniczaniu zużycia za-

sobów na czym korzystają wszyscy: produ-

cent, użytkownik i otoczenie. 

Cywilizacja zachodnia i wzorujące się na 

niej państwa przyjęły emisję CO2 za swego 

rodzaju miarę „odpowiedzialnego” rozwo-

ju. Jest to radykalne uproszczenie użytecz-

ne głównie w  wystąpieniach publicznych. 

Znaczenie praktyczne ma przede wszystkim 

racjonalne gospodarowanie energią i  tu 

Schmitz ma się czym pochwalić. 

Wydajność to nie rozrzutność

Firma zgromadziła innowacyjne rozwią-

zania pod hasłem „Smart Trailer World”. 

Dojrzewa idea naczepy Elektro-S.KO wy-

Na początek
naczepa
Coraz więcej nowinek 
technicznych można raczej 
doświadczyć niż dotknąć.
Dotyczy to również 
rozwiązań stosowanych 
przez producentów 
naczep. Schmitz-Cargobull 
przygotował na targi IAA 
solidną porcję nowości, 
także w sferze cyfrowej. 

Zestaw do ładunków objętościowych 
M.CS/Z.CS Mega jest teraz o 500 kg lżejszy 
i o tyle samo bardziej ładowny. 

Naczepa S.CS Mega ze wzmacnianą kurtyną. Widoczne na czarnej taśmie uchwyty są częścią 
solidnego systemu mocowania ładunku. Wzmocniona kurtyna znakomicie zabezpiecza 
przewożone rzeczy i przyspiesza za- i rozładunek, gdyż zbędne są łaty między kłonicami. 

W naczepach chłodniczych S.KO Cool montowany jest nowy agregat S.CO, wyposażony w silnik 
wysokoprężny o mocy 19 kW, zgodny z normą emisji spalin Stage V, która wchodzi w życie w styczniu 
2019. Agregat jest lżejszy i zużywa o 10% mnie paliwa niż poprzednik. 
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posażonej w  silnik elektryczny. Spełniając 

jednocześnie funkcję generatora, może on 

wytwarzać energię gromadzoną w  akumu-

latorach i wspomagającą zasilanie agregatu 

chłodniczego. Na razie to jeszcze projekt, 

ale inne produkty są już gotowe. 

Agregat chłodniczy S.CU został zmoder-

nizowany. Obecnie zużywa o  10% mniej 

paliwa i  spełnia najnowszą normę emisji 

spalin Stage V, która wejdzie w życie 1 stycz-

nia 2019 r. Napędzany jest silnikiem wyso-

koprężnym o mocy 19 kW. Jest to wartość 

graniczna, od której Stage V stawia surow-

sze wymagania. Silnik wyposażono w nowy 

układ wtryskowy z  szyną common-rail, 

który przyczynia się do zmniejszenia ilości 

szkodliwych składników spalin. Herme-

tyczna konstrukcja agregatu zwiększa jego 

wydajność, ułatwia osiąganie wyznaczonej 

temperatury i  podnosi niezawodność. Ca-

łość jest o 50 kg lżejsza od poprzednika. 

Agregat może pracować w  trybach: nor-

malnym, eco lub zapewniającym maksy-

malną wydajność. Ułatwiona jest kontrola 

temperatury. Agregat jest przystosowany do 

przewozu wrażliwych ładunków, również 

farmaceutycznych. Dostępny jest w  wersji 

jedno- lub wielotemperaturowej, a  opcjo-

nalnie występuje jako S.CUe z  silnikiem 

elektrycznym. 

Obecny wariant agregatu pozostaje 

w ofercie z myślą o rynkach, gdzie występu-

je paliwo o niższej jakości. Również zgodny 

jest ze Stage V, ale ofertę ograniczono do od-

miany jednotemperaturowej. 

Nowością jest panel sterowania z  wy-

raźniejszym ekranem. Dane podawane są 

większą czcionką. Format wyświetlanych 

informacji oraz symbole są zunifi kowane 

z  danymi widocznymi w  systemie telema-

tycznym TrailerConnect oraz aplikacją be-

Smart. 

Aplikacja umożliwia monitorowanie 

chłodni oraz zdalne sterowanie jej pracą 

przy użyciu smartofna w  taki sam sposób 

jak portal TrailerConnet. Możliwa jest nie 

tylko precyzyjna kontrola temperatury, czy 

zmiana nastaw agregatu, ale również ryglo-

wanie oraz odryglowywanie drzwi. Wystar-

czy kilka kliknięć. Wśród nowych funkcji 

jest monitorowanie zużycia klocków hamul-

cowych oraz stanu akumulatora agregatu. 

Rozbudowę funkcji systemu TrailerConnect 

umożliwił nowy moduł CTU 3 montowany 

w pojeździe. 

Sama chłodnia S.KO Cool została wypo-

sażona w akcesoria, które uodparniają ją na 

trudy eksploatacji. Z tyłu pojawiły się nowe 

odboje złożone z trzech stalowych, wrzecio-

nowatych wałków. Lepiej absorbują energię, 

a  dzięki modułowej budowie są łatwiejsze 

w naprawie. Są też lżejsze. 

Nowa, antypoślizgowa podłoga zapobie-

ga gromadzeniu się lodu, a  jej żywotność 

jest dłuższa. Łatwiej również utrzymać ją 

w czystości. 

Przednia ściana, do której mocowany jest 

agregat wraz z  płytą dla sworznia królew-

skiego została zaprojektowana od nowa. Jest 

teraz bardziej wytrzymała i zapewnia lepszą 

izolację, m.in. na skutek redukcji występo-

wania mostków cieplnych. Inżynierowie po-

prawili dystrybucję powietrza w  naczepie, 

co zapewnia lepszą ochronę ładunku nie-

zależnie od miejsca, w którym się znajduje. 

Szczupłe, mocne

Wśród naczep uniwersalnych wyróżnia 

się S.CS Mega ze wzmocnioną kurtyną „Po-

wer Curtain”. Kurtyna, wyposażona w typo-

wy mechanizm odsuwania i zaczepy jest wy-

posażona w ułożone w kratę taśmy z drutem 

stalowym, które zajmują 2/3 jej wysokości, 

licząc od dołu. Dzięki nim można było zre-

zygnować z łat (desek) wkładanych między 

kłonicami, co w  połączeniu z  unoszonym 

dachem znacznie skraca czas za- i rozładun-

ku. Ponadto kurtyna tego typu jest odporna 

Zoptymalizowana izolacja naczepy samowyładowczej S.KI jest lżejsza, a segmentowa konstrukcja poszycia 
skrzyni ułatwia naprawę drobnych uszkodzeń. Pojazd jest zgodny z niemieckimi przepisami o transporcie asfaltu 
i może być zaadaptowany do wymagań i trendów panujących na poszczególnych, europejskich rynkach. 

Nowa, antypoślizgowa podłoga chłodni S.KO Cool  oraz opcjonalne, 
trzyczęściowe odbojniki sprawiają, że jest bardziej odporna na trudne 
warunki użytkowania. 
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XL) oraz oferowane opcjonalnie Daimler 

9.5 i VDI 2700 (przewóz napojów). 

W mieście…

W związku z rosnącym znaczeniem prze-

wozów miejskich na odcinku „ostatniej 

mili” Schmitz-Cargobull rozwija produkcję 

zabudów kontenerowych V.KO Dry prze-

znaczonych do samochodów dostawczych. 

Zabudowy te mają strukturę modułową, 

która umożliwia wygodny i  szybki montaż 

w  miejscu przeznaczenia. Schmitz-Cargo-

bull dąży do wypracowania sobie pozycji 

dostawcy zabudów oferowanych w ramach 

fabrycznego wyposażenia samochodów. 

Specjalnie dla nadwozi dostawczych 

opracowano nowy typ paneli sandwiczo-

wych o handlowej nazwie Stratoplast. Mają 

grubość 2 cm, a izolację stanowi pianka po-

liuretanowa. Zewnętrzna i wewnętrzna war-

stwa to żywica wzmacniana włóknem szkla-

nym barwiona oczekiwanym przez nabywcę 

kolorem. Piankę otulają bezpośrednio z obu 

stron powłoki zapobiegające zawilgoceniu 

wykonane z metalizowanego tworzywa. 

Do standardu należą dwuskrzydłowe 

drzwi z tyłu oraz półprzejrzysty dach z two-

rzywa sztucznego. W  komplecie jest nie-

zbędne okablowanie oraz oświetlenie wnę-

trza za pomocą diod LED z  włączającym 

je czujnikiem ruchu. Nadwozie mocowane 

jest do podwozia za pośrednictwem, lekkiej, 

ażurowej ramy pomocniczej. Zabudowy do 

samochodów dostawczych produkowane są 

w zakładzie w Berlinie. Tam też znajduje się 

nowoczesna, zautomatyzowana linia pro-

dukcji paneli Startoplast. 

…i dalej

Podczas targów IAA Schmitz-Cargobull 

przedstawi również naczepę samowyła-

dowczą S.KI ze skrzynią ze zoptymali-

zowaną, lżejszą izolacją zgodną z  wyma-

ganiami niemieckich przepisów. Podział 

boków skrzyni na segmenty ułatwia na-

prawę np. po uszkodzeniu łyżką ładowar-

ki. Z kolei dla rolnictwa i innych sektorów 

potrzebujących lekkiej naczepy-wywrotki 

o  dużej objętości skrzyni, Schmitz-Car-

gobull proponuje S.KI Volume AK z  alu-

miniową skrzynią o  obniżonej o  około 

1,6 cm wysokości załadunku i  masie niż-

szej nawet o  150 kg. Użyteczna objętość 

skrzyni nie uległa zmianie. Od września 

2018 r. w naczepach tych będą na życzenie 

nabywcy montowane osie Rotos. Pojazdy 

te są oferowane w wersjach o objętości od 

45 do 59 m3. 

Schmitz-Cargobull poszerza ofertę 

w  tych samych kierunkach, co produ-

cenci ciężarówek. Mamy więc pojazdy 

o  coraz lepszych własnościach czysto fi -

zycznych, większej ładowności czy niższej 

energochłonność podczas eksploatacji, 

a  ponadto szereg usług usprawniających 

zarządzanie przewozami i  kontrolę nad 

nimi z uwzględnieniem okresowej obsługi 

serwisowej. Stale toczą się prace nad przy-

szłościowymi rozwiązaniami, poprawą ae-

rodynamiki czy czerpaniem energii z nie-

oczywistych źródeł – jak wspomniany 

na wstępie silnik elektryczny (generator) 

pracujący na rzecz agregatu chłodniczego. 

Co ciekawe, przed rokiem fi rma przed-

stawiła również prototyp naczepy, w któ-

rej silnik elektryczny służy jako napęd 

pomocniczy dla zestawu, umożliwiający 

zmniejszenie zużycia paliwa, a w sprzyja-

jących warunkach odzyskujący energię. 

Schmitz-Cargobull zajmuje się nie tylko 

dniem dzisiejszym. Tylko tak może liczyć 

na utrzymanie pozycji lidera. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

na przecięcie i  stanowi dobre zabezpiecze-

nie przed kradzieżą. 

O jej solidności świadczy możliwość wy-

posażenia jej w szeroką, poziomą taśmę za-

wierającą uchwyty do mocowania ładunku. 

Każdy z  nich ma wytrzymałość 2500 daN 

(dekaniutonów). Ponadto kurtyna speł-

nia wymagania certyfi katu DIN EN 12642 

Code XL odnośnie wytrzymałości. 

W  tylnej części naczepy zastosowano 

modułowy bufor, który chroni ją przy pod-

jedżaniu do rampy. W  razie wystąpienia 

uszkodzeń, można wygodnie wymieniać 

pojedyncze elementy buforu. Jako odbojni-

ki mogą występować gumowe lub stalowe 

klocki, a także rolki dociskowe. 

Naczepy kurtynowe, a wśród nich wspo-

mniana S.CS Mega mają unowocześnio-

ną, ocynkowaną ramę o  masie obniżonej 

o  300 kg. Obecnie bazowy wariant S.CS 

Mega ma masę własną 6290 kg. 

Dzięki zaadaptowaniu nowej ramy i roz-

wiązań z  wersji Mega do wszechstronnej 

naczepy kurtynowej S.CS Universal, osią-

gnęła ona masę wynoszącą zaledwie 5990 kg

w najlżejszej wersji. 

Niższą masą wyróżniają się również zesta-

wy kubaturowe Schmitz-Cargobull M.CS/Z.

CS Mega złożone z  zabudowy na podwoziu 

ciężarówki i  przyczepy centralnoosiowej. 

Oszczędność w  porównaniu z  poprzednim 

wariantem zestawu wynosi przeciętnie 500 kg 

(z czego około 100 kg przypada na zabudowę 

ciężarówki) – o  tyle też wzrosła ładowność. 

Sama przyczepa ma masę własną od 4400 kg. 

Nadwozia zestawu M.CS/Z.CS wykorzy-

stują elementy naczep kurtynowych S.CS 

i  mają wszystkie ich zalety, zarówno gdy 

mowa o  eksploatacji, jak i  obsłudze. Do 

standardu należy ręcznie unoszony dach. 

Zestaw może pomieścić do 38 europalet. 

Skuteczność zabezpieczenia ładunku po-

twierdza certyfi kat DIN EN 12642 (Code 

Zabudowa kontenerowa V.KO Dry jest produkowana w Berlinie przy użyciu nowego typu paneli Stratoplast. Schmitz-Cargobull oferuje ją również 
pod postacią zestawów montażowych, które można wygodnie złożyć w miejscu przeznaczenia, bezpośrednio na podwoziu samochodu. 
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Do napędów na tylne oraz na 

cztery koła dołączył teraz 

napęd na oś przednią. Ze 

względu na różnice wynikające 

z  konstrukcji pojazd w  tej wersji 

może przewieźć ładunek o  50 kg 

cięższy w porównaniu do warian-

tu z napędem na tylną oś. 80-mili-

metrowy dolny próg załadunkowy 

sprawia, że załadunek i  rozładu-

nek są znacznie wygodniejsze.

Nowy Sprinter ma dwie nowo 

opracowane skrzynie biegów. 

W  9-biegowej automatycznej 

z przekładnią hydrokinetyczną 

zakresy biegów są stopniowane, 

aby zapewnić optymalną równo-

wagę pomiędzy niskim zużyciem 

paliwa i  sprawnością prowadze-

nia. Inne zalety to niski poziom 

hałasu i wyjątkowy komfort jazdy. 

Z kolei 6-biegowa manualna jest 

przyjazna w  użytkowaniu i  po-

zbawiona drażniących wibracji.

czyszcząca kamera cofania, 

pokazująca obraz w  lusterku 

wstecznym, nowoczesny pa-

kiet Parking z  widokiem 360 

stopni oraz czujniki deszczu ze 

zintegrowanym systemem Wet 

Wiper dla optymalnej widocz-

ności nawet podczas używania 

wycieraczek. 

Sprinter zapewnia też kom-

pleksową łączność interne-

tową. Nowe, sieciowe usługi 

Mercedes PRO w  połączeniu 

z  systemem multimedialnym 

MBUX (Mercedes-Benz User 

Experience) zaspokoją wszyst-

kie wymagania logistyczne 

i transportowe. Mercedes PRO 

connect łączy menedżera fl o-

ty z  pojazdami i  kierowcami. 

Umożliwia to zarządzanie zle-

ceniami w  trybie online, a  in-

formacje o pojeździe, takie jak 

lokalizacja, poziom paliwa lub 

terminy przeglądów, mogą być 

pozyskiwane niemal w  czasie 

rzeczywistym. ▐

Fot. Daimler

Miejsce pracy kierowcy jest 

uporządkowane i  praktyczne. 

Elastyczna koncepcja schowków 

sprawia, że wszystko ma swoje 

miejsce. W ładowni ergonomicz-

na zabudowa nadkoli i możliwość 

wykorzystania całej wysokości 

wnętrza w połączeniu z napędem 

na przednią oś zwiększa wszech-

stronność zastosowań. Sprinter 

o dmc do 5,5 t  pomieści 17 m3

ładunku.

Pracę kierowcy wspoma-

gają liczne systemy np. samo-

JużJuż jest! jest!Od czerwca nowy 
Mercedes-Benz Sprinter 
jest już dostępny 
w Polsce. W roku 
2019 ma się pojawić 
eSprinter.
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Leniwi i  dzieci napędzają świat. Gdyby 

wszyscy byli pracowici i  systematycz-

ni, nikt nie wynalazłby zmywarki do 

naczyń. Kręte ścieżki dziecięcej wyobraź-

ni podpowiadają „metodologię”, od której 

można czasem porozbijać kolana czy łok-

cie, ale każdy przyzna, że geniusz rodzi się 

w eksperymencie, a  czasem i w bólu. Cza-

sem prosty „patent” działa jak miecz na wę-

zeł gordyjski. 

Nasz bohater Renault Master wyposażo-

ny jest w  zabudowę kontenerową z  windą 

załadowczą. Banalny zdawałoby się pojazd, 

zyskuje przy bliższym poznaniu. 

Znany i lubiany

Master jest na rynku od tak dawna, że nie 

trzeba go przedstawiać. Powodzenie, jakim 

cieszy się wśród fi rm prowadzących eks-

presowe przewozy międzynarodowe mówi 

samo za siebie. Kabina Renault rzeczywiście 

jest wdzięcznym miejscem pracy i wyjątko-

wo dobrze nadaje się na długie trasy. Szero-

ka, z  płaską tablicą rozdzielczą ułatwiającą 

przechodzenie w poprzek i mnóstwem róż-

nej wielkości schowków sprawdzi się także 

w  dystrybucji czy fi rmach komunalnych. 

Master jest na drodze stabilny i  wygodny, 

m.in., dzięki szerokiemu rozstawowi kół oraz 

stosunkowo długim rozstawom osi. Miej-

sce kierowcy z kierownicą o dużym wieńcu 

ma co nieco z ciężarówki. I znów: nie jest to 

przygana, a pochwała. Jadąc można wypro-

stować plecy i  wygodnie oprzeć dłonie na 

kierownicy, szczególnie, że lewarek skrzyni 

biegów jest blisko i można bez wysiłku się-

gnąć do niego zawsze, gdy to konieczne. 

W  tym egzemplarzu nie miało to więk-

szego znaczenia, gdyż wyposażony był 

w  zautomatyzowaną skrzynię 6-biegową 

Quickshift . Dopuszcza ona wprawdzie ręcz-

ną zmianę przełożeń, ale to zbyteczny trud. 

W  połączeniu z  najmocniejszym w  ofer-

cie, 170-konnym silnikiem bardzo dobrze 

radzi sobie z  nielekkim i  stawiającym sto-

sunkowo duże opory ruchu samochodem 

z „pudłem” na grzbiecie. Nie „myli się” przy 

doborze przełożenia, a spokojną jazdę pre-

miuje wczesnymi zmianami biegu przy ni-

skich obrotach silnikach, co pomaga jechać 

oszczędnie. 

Prawą stronę 3-miejscowej kabiny zajmo-

wała podwójna kanapa. Pod siedziskiem był 

duży schowek swobodnie mieszczący torbę 

podróżną. Kurtkę czy plik dokumentów 

można było zostawić na półce nad przednią 

szybą. Większość rzeczy, jakie zwykle zabie-

ra się do samochodu, od razu znajdzie miej-

sce w kabinie Mastera. 

Silnik o  mocy 170 KM ma dwie turbo-

sprężarki, producent nazywa to rozwiązanie 

Twin Turbo. Włączają się kolejno sprawia-

jąc, że silnik „płynnie oddaje moc”, jak to 

się drzewiej mawiało. Kierowca może liczyć 

na dobre osiągi zarówno przy niskich, jak 

i  wysokich obrotach, nie występuje „tur-

bodziura”. Można by sądzić, że przy obec-

nym zaawansowaniu konstrukcji silników 

jest to cecha oczywista, ale tak niestety nie 

jest. Jednostki poddane „downsizingowi” 

często są nieco „narowiste”. Dobrze znoszą 

niespieszną jazdę w  rytm zmian biegów 

podpowiadanych przez system sterowania 

układem napędowym, gorzej jeśli popró-

bować sięgnąć głębiej do ich możliwości. 

Wówczas okazuje się, że maksymalna moc 

czy moment obrotowy są dostępne w nader 

wąskim przedziale obrotów. Na szczęście 

Renault utrzymuje w  produkcji swój duży 

jak na dzisiejsze czasy silnik 2,3 l, który ta-

kich mankamentów nie ma. 

Lekki półautomat

Dźwięk diesla nie jest uciążliwy, nawet przy 

dużej prędkości – wówczas bowiem zagłusza 

go szum powietrza opływającego samochód. 

Wspomaganie Wspomaganie 
z prostotąz prostotą
Konstruktorzy zabudów dawno wyrośli z odrabiania prac 
domowych, ale niektóre ich pomysły odznaczają się dziecięcą 
prostotą. Opornym wyjaśniam: to komplement. 

Rozkładanie windy kolumnowej Dhollandia odbywa się częściowo ręcznie, 
za to urządzenie jest lekkie i z łatwością adaptuje się do dowolnego niemal 
podwozia. 
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Podwozie z kontenerem siłą rzeczy ma gorsze 

własności aerodynamiczne niż furgon inte-

gralny, nawet po wyposażeniu kabiny w spoj-

ler na dachu, ale za to ładownia jest „ustaw-

niejsza”, gdyż nie ma w niej nadkoli. Przy tym 

jest bardziej odporna na zabrudzenie czy 

ogólnie mówiąc – brutalne traktowanie. 

Zabudowę wykonała polska fi rma 

MRauto. Kontener z  płyt warstwowych 

o  konstrukcji plastra miodu związany jest 

z podwoziem za pomocą aluminiowej ramy 

pośredniej. Podłogę wyłożono wodoodpor-

ną sklejką z  powłoką antypoślizogową. Są 

w  niej płasko schowane uchwyty do mo-

cowania ładunku. Dach z  półprzejrzyste-

go tworzywa doświetla ładownię w  dzień. 

W nocy można korzystać z lampy sufi towej 

z  jasnymi diodami LED. Do środka konte-

nera można dostać się przez pomocnicze 

drzwi boczne z rozkładaną drabinką albo… 

Tu dochodzimy do sedna, 

czyli wyjaśnienia skąd tak 

entuzjastyczny początek arty-

kułu. Tylną ścianę zabudowy 

zamyka winda, która spełnia 

jednocześnie funkcję drzwi. 

Samo to jest już godne uwagi, 

gdyż przyczynia się do obni-

żenia masy własnej pojazdu, 

co przynosi korzyści w posta-

ci niższego potencjalnie spa-

lania i  większych możliwoś-

ci transportowych. Dodatko-

wym atutem zabudowy jest 

konstrukcja windy. 

Urządzenie pochodzi z  ga-

my Dhollandia. Jest to tzw. 

winda kolumnowa typu DH-

-VOCS.07. Jest to jedno z naj-

lżejszych urządzeń na rynku, 

a jak zapewnia producent jego 

zastosowanie pozwala pod-

nieść ładowność przeciętnie 

o  100 kg, co w  samochodzie dostawczym 

o dmc 3,5 t jest nie do pogardzenia. 

Sekretem windy jest uproszczona kon-

strukcja. Winda nie ma siłowników, które 

by ją rozkładały. Po wstępnym opuszczeniu 

jej do położenia roboczego należy odblo-

kować zaczepy i rozłożyć ją ręcznie, co nie 

jest trudne, gdyż aluminiowy podest nie jest 

ciężki. Procedura składania windy jest taka 

sama, czynności wykonuje się jedynie w od-

wrotnej kolejności. W wersji zamontowanej 

w  białym Masterze winda miała udźwig 

750 kg. Można było nią sterować przy uży-

ciu skrzynki zamontowanej pod zabudową 

z prawej strony lub pilotem na kablu umo-

cowanym wewnątrz kontenera. 

Dodatkową zaletą tego typu windy jest 

łatwość montażu. Części ruchome zajmują 

wyłącznie tylną ścianę zabudowy. Możli-

wość zainstalowania windy nie jest ograni-

czona w  związku z  tym przez długość tyl-

nego zwisu pojazdu czy elementy podwozia 

np. wieszaki resorów. 

Samochód miał kilka przydatnych opcji: 

system multimedialny z  nawigacją Media 

Nav Evolution, system ostrzegający przed 

niezamierzoną zmianą pasa ruchu, „auto-

mat” zmieniający światła z  drogowych na 

mijania i  z  powrotem, a  także regulowany 

ogranicznik prędkości. Wielce przydatne 

było również panoramiczne lusterko w pra-

wej osłonie przeciwsłonecznej, które redu-

kuje niemal do zera „martwe pole” z prawej 

strony i przydaje się przy włączaniu się do 

ruchu z  ukośnej ulicy. Charakterystyczne 

dla Mastera, Trafi ca i ich „kuzynów” innych 

marek jest drobiazgiem o  niebagatelnym 

znaczeniu praktycznym . Niemniej na dobre 

wrażenia z  jazdy białym Masterem składa 

się suma wymienionych rozwiązań, z  któ-

rych najbardziej udane są te najprostsze. ▐

Michał Kij
Fot. J. Dynek, M. Kij

*według danych producenta

Renault Master FWD L3 2,3 dCi Pack Clim

Dmc (kg) ........................................................................3500
Masa własna (kg) ..........................................................2632
Ładowność (kg) ...............................................................868
Objętość ładowni (m3) ....................................................... 19
Długość ładowni (mm) ...................................................4200
Maksymalna szerokość ładowni (mm) ..........................2100
Maksymalna wysokość ładowni (mm) ...........................2100
Wysokość podłogi ładowni nad jezdnią (mm) .........900÷950
Rozstaw osi (mm) ..........................................................4332
Długość/szerokość/wysokość (mm) ............6850/2200/3150
Średnica zawracania (m) ................................................15,7
Liczba miejsc ....................................................................... 3
Silnik .............................................................. Energy 2,3 dCi
Liczba cylindrów .................................................................. 4
Pojemność (cm3) ...........................................................2299
Moc maksymalna (KM/kW/obr/min) ................170/125/3500
Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr/min) ........380/1500
Skrzynia biegów .................... 6-biegowa, zautomatyzowana
Prędkość maksymalna* (km/h) .......................................... bd
Średnie zużycie paliwa* (l/100 km) .................................. 7,5
Gwarancja .................................2 lata (bez limitu przebiegu)
Przeglądy ........................................................ co 40 000 km
Cena podwozia w wersji podstawowej (zł netto) ........95 650

Winda zamyka zabudowę z tyłu, zatem drzwi są zbędne, co stanowi dodatkową oszczędność na masie 
własnej. Udźwig tej wersji wynosi 750 kg. Sterowanie jest zdublowane – jest w skrzynce pod podłogą 
oraz pilocie znajdującym się w zabudowie. 

Wnętrze Mastera jest zorganizowane w taki sposób, aby człowiek, który się spieszy lub jest 
zmęczony nie musiał długo się zastanawiać gdzie, co położyć. Schowek pod kanapą pasażerską 
mieści dużą, miękką torbę podróżną. 
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Z jakich państw Е100 pomaga odzyskać 

podatek VAT?

Eksperci fi rmy Е100 pomagają odzyskać 

VAT z 28 państw UE: Austrii, Wielkiej Bry-

tanii, Niemiec, Hiszpanii, Łotwy, Malty, 

Portugalii, Słowenii, Chorwacji, Estonii, 

Belgii, Węgier, Grecji, Włoch, Litwy, Ho-

landii, Rumunii, Finlandii, Czech, Bułga-

rii, Danii, Irlandii, Cypru, Luksemburga, 

Polski, Słowacji, Francji i  Szwecji. Bardziej 

szczegółowe informacje dotyczące zwrotu 

VAT można znaleźć na stronie interneto-

wej www.e100.eu lub uzyskać, dzwoniąc do 

działu zwrotu VAT fi rmy E100 pod numer 

+48 58 500 22 00. 

Za zakup jakich produktów Е100 może 

odzyskać pieniądze?

Podatek VAT można odzyskać od naby-

tego paliwa i  płatności za drogi. Ponadto, 

od paliwa zakupionego we Francji, Belgii, 

Hiszpanii, Słowenii, Włoszech, Rumunii 

i  na Węgrzech można również odzyskać 

zwrot akcyzy.  

Ile środków można zaoszczędzić, odzy-

skując VAT?

Zwrot VAT-u  i  akcyzy umożliwia zaosz-

czędzenie do 27% wszystkich wydatków na 

paliwo oraz opłaty za drogi.

Jak wygląda proces zwrotu VAT i akcyzy 

z Е100?

Z E100 zwrot podatku VAT oraz akcyzy 

odbywa się w  czterech krokach. Po pierw-

sze trzeba zarejestrować się, zgłaszając chęć 

skorzystania z usługi zwrotu. Można to zro-

bić pod numerem +48 58  500 22 00 albo 

 Zwrot podatku VAT  Zwrot podatku VAT 
i akcyzy w ramach karty E100i akcyzy w ramach karty E100

Obecnie każdy przewoźnik dąży do ograniczenia swoich 
wydatków związanych z działalnością. Główne koszty związane 
są z paliwem i opłatami za drogi. Tutaj bardzo istotny 
jest szybki zwrot podatku VAT oraz akcyzy. Firma E100 
w imieniu swoich klientów zajmuje się wszelkimi 
formalnościami, które są konieczne do uzyskania zwrotu z tytułu 
zapłaconego podatku VAT oraz akcyzy.
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   VAT
• Zwrot z 28 państw
• Fakturowanie netto
   AKCYZA
• Zwrot z 7 państw
• Szybki zwrot z Belgii, Francji i Słowenii

OBNIŻ KOSZTY PALIWA DO                     Z SERWISEM
E100 NETTO

48 58 500 22 00 www.e100.eu

 27%

na stronie www.e100.pl w zakładce „Zwrot 

podatku VAT i  akcyzy” przez formularz 

kontaktowy. Dla klientów E100 usługa jest 

bezpłatna. Po rejestracji należy wysyłać 

wszystkie faktury lub rachunki za tankowa-

nie z państwa, z którego chce się odzyskać 

podatek VAT albo akcyzę. Eksperci E100 sa-

modzielnie przygotują i złażą wszystkie do-

kumenty do organów podatkowych. Pienią-

dze zostaną zaksięgowane na koncie klienta 

w systemie Е100 po ich faktycznym zwrocie 

przez urzędy skarbowe.

Jakie formy zwrotu podatku proponuje 

Е100?

W  zależności od wielkości wszystkich 

wydatków na paliwo i  płatne drogi Е100 

oferuje trzy formy zwrotu podatku – zwy-

kły, szybki lub fakturowanie netto. Przy 

zwykłym zwrocie (zakup do 1000 litrów 

paliwa) pieniądze przelewane są na indy-

widualne konto klienta w  systemie E100, 

po ich faktycznym odzyskaniu od organu 

podatkowego.

Szybki zwrot dostępny jest dla tych prze-

woźników, którzy nabyli w  ciągu miesiąca 

od 1000 dо 2000 litrów. W tym przypadku 

zwrot pieniędzy następuje w ciągu miesiąca 

lub kwartału, zaraz po otrzymaniu orygina-

łów faktur.

Dla przewoźników, którzy miesięcznie 

nabywają ponad 2000 litrów paliwa dostęp-

ne jest fakturowanie netto. W tym przypad-

ku wszystkie faktury od Е100 wystawiane są 

automatycznie bez VAT i akcyzy. ▐

Fot. K. Dziewicka, M. Kij

Eugeniusz, 
ekspert działu zwrotu VAT firmy E100

„
Jednym z priorytetów działania 

E100 zawsze było maksymalne uprosz-
czenie pracy przewoźników i pomoc 
w zwiększaniu rentowności działalności. 
Właśnie dlatego E100 dąży nie tylko do 
powiększenia sieci stacji paliw, pomocy 
w rozliczeniach za drogi, promy, ROLA 
i inne usługi dodatkowe, ale również po-
średniczy w zwrocie podatku VAT 
i akcyzy od tych wydatków. 
Kompleksowa usługa zwrotu VAT oraz 
akcyzy stanowi poduszkę finansową 
dla przewoźnikowi, która daje finansowe 
bezpieczeństwo i umożliwiają stabilny 
rozwój”.
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„Dzięki niskiemu poziomowi ha-

łasu i  bezemisyjnemu działaniu 

elektryczne autobusy stanowią 

doskonałą alternatywę dla atrakcyjnego 

i  zrównoważonego transportu publiczne-

go. Różne stopnie automatyzacji pozwalają 

poczynić dalsze postępy w zakresie bezpie-

czeństwa, komfortu podróży i  wydajności. 

Wykorzystując technologie Grupy Volvo, 

w trakcie regat Volvo Ocean Race zademon-

strowaliśmy wszystkie te przyszłościowe 

możliwości” – mówi Håkan Agnevall, pre-

zes spółki Volvo Buses.

Zaprogramowany 
na oszczędzanie

Autonomiczny, 12-metrowy autobus zo-

stał zaprojektowany tak, aby zapewnić pa-

sażerom bezpieczeństwo i  wygodę jazdy. 

Zaprogramowano go tak, aby przyspiesza-

nie i zatrzymywanie odbywały się delikatnie 

i płynnie. Na przystankach autobus zawsze 

zatrzymuje się dokładnie w  tym samym 

miejscu, zachowując taki sam odstęp od 

krawężnika, co zapewnia wygodne wsiada-

nie i wysiadanie. Autobus wyposażony jest 

w czujniki, które pozwalają na stałą obser-

wację sytuacji wokół pojazdu. Informacje 

z  czujników wykorzystywane są do nawi-

gacji pojazdem, a w przyszłości będą służyć 

także do zapobiegania wypadkom, poprzez 

rozpoznawanie zbliżających się do niego 

obiektów, odpowiednią regulację prędkości 

autobusu lub zatrzymywanie go. Autobus 

autonomiczny został zaprojektowany do 

spokojnej jazdy tak, aby jego eksploatacja 

była jak najbardziej energooszczędna, przy-

jazna dla środowiska i ekonomiczna. 

„Technologia ta pozwala również na efek-

tywniejszą obsługę pojazdów, gdy znajdują 

się one poza ruchem drogowym. Dzięki au-

tonomicznym autobusom personel zajezdni 

może skupić się na serwisowaniu i konser-

wacji pojazdów, a  nie na ładowaniu aku-

mulatorów, dojeżdżaniu do myjni i  parko-

waniu. Autobusy jutra będą w stanie zrobić 

to wszystko samodzielnie” – mówi Håkan 

Agnevall.

Miejskie konwoje

Autonomiczny autobus będzie również 

wykorzystywany do badań nad łączeniem 

autobusów w  ruchu miejskim w  ścisłe 

konwoje.

„Volvo jest pionierem w  dziedzinie sys-

temów transportu autobusowego o  wyso-

kiej przepustowości, tzw. system Bus Rapid 

Transit (BRT). Teraz robimy kolejny krok, 

wykorzystując automatyzację do bezprze-

wodowego łączenia autobusów w  konwoje 

autobusowe o  dużej elastyczności – doda-

je Håkan Agnevall. – Elektryczne systemy 

autobusowe stanowią atrakcyjną alternaty-

wę dla rozwiązań kolejowych w  miejskim 

transporcie publicznym przyszłości”.

W  ciągu najbliższych dwóch lat au-

tobus będzie wykorzystywany w  dwóch 

projektach badawczych: FFI – dotyczą-

cym autonomicznych autobusów miej-

skich i  KRABAT. FFI to program badań 

i  innowacji w  zakresie strategicznych po-

jazdów, będący wspólnym przedsięwzię-

ciem przemysłu motoryzacyjnego i Szwecji.

KRABAT jest częścią programu szwedz-

kiego rządu o nazwie „Podróże i transport 

nowej generacji”, częściowo fi nansowane-

go przez agencję Vinnova w ramach pro-

jektu Drive Sweden.

Na początku tego roku, wraz z  Uniwer-

sytetem Technologicznym Nanyang (NTU) 

w  Singapurze, Volvo Buses rozpoczęło 

wspólny projekt budowy i testowania auto-

nomicznych autobusów w Singapurze. Gru-

pa Volvo już wcześniej przedstawiła auto-

nomiczne pojazdy do użytku w kopalniach 

i przy wywozie odpadów. 

Autonomiczny autobus Volvo został za-

prezentowany w ramach uczestnictwa Elec-

triCity w  wydarzeniu Volvo Ocean Race. 

ElectriCity to wspólny projekt środowi-

ska badawczego, przedstawicieli przemy-

słu i  miasta Göteborg, w  ramach którego 

opracowywane, prezentowane i  oceniane 

są nowe rozwiązania dla zrównoważonego 

ruchu miejskiego nowej generacji. ▐

Fot. Volvo

SamodzielnySamodzielny
autobusautobus

Volvo pokazało swój autonomiczny autobus. Bazą dla prototypu 
jest elektryczny pojazd miejski. 

Ha°kan Agnevall, 
prezes spółki Volvo Buses

„
Dzięki autonomicznym autobusom 

personel zajezdni może skupić się na 
serwisowaniu i konserwacji pojazdów, 
a nie na ładowaniu akumulatorów, dojeż-
dżaniu do myjni i parkowaniu”.
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Solaris Urbino 12 hydrogen ma być 

pojazdem całkowicie bezemisyjnym. 

Energia potrzebna do zasilenia ukła-

du napędowego autobusu pochodzić będzie 

z wodoru, który z kolei będzie przetwarzany 

w ogniwie paliwowym na prąd elektryczny. 

350 km zasięgu

Dzięki zastosowanej w  pojeździe tech-

nologii, autobus wodorowy będzie miał 

rekordowy (z  całej gamy autobusów elek-

trycznych) zasięg – ponad 350 km na poje-

dynczym tankowaniu. Pojazd wyposażony 

zostanie także w małą baterię trakcyjną So-

laris High Power o  pojemności 29,2 kWh, 

mającą za zadanie wspomagać ogniwo pali-

wowe w chwilach największego zapotrzebo-

wania na energię. Bateria będzie ładowana 

energią pochodzącą z wodoru. Dodatkowo 

baterię będzie można naładować tradycyj-

nie z gniazda plug-in. 

Napęd będzie stanowić oś ze zintegrowa-

nymi silnikami elektrycznymi o nominalnej 

mocy 60 kW każdy. Dwunastometrowy au-

tobus będzie charakteryzować się dużą po-

jemnością pasażerską – zabierze na pokład 

do 80 podróżnych.

Solaris Urbino 12 hydrogen nowej ge-

neracji jest kontynuacją i  rozwinięciem 

koncepcji, która ujrzała światło dzienne 

po  raz pierwszy w  2014 roku wraz z  do-

stawą do Hamburga dwóch przegubowych 

autobusów elektrycznych (Solaris Urbino 

18,75) napędzanych wodorowym ogni-

wem paliwowym zwiększającym zasięg. 

W zaprezentowanych 4 lata temu autobu-

sach, zasadniczym źródłem napędu były 

baterie. W nowym autobusie hybrydowym 

energia elektryczna napędzająca pojazd 

będzie pochodziła z  wodoru, natomiast 

bateria będzie pełniła jedynie funkcję 

wspomagającą.

Rewolucja

Dwunastometrowy Solaris Urbino hy-

drogen zostanie wyposażony w ultranowo-

czesne ogniwo paliwowe najnowszej gene-

racji, którego moc wynosi 60 kW. Na dachu 

pojazdu będą zamontowane butle wyko-

nane z kompozytów – o około 20% lżejsze 

w  porównaniu z  poprzednim modelem. 

Aby maksymalnie obniżyć zużycie energii 

w  pojeździe, zostanie zastosowany system 

komfortu klimatycznego z  pompą ciepła 

CO2, który pozwoli na wykorzystanie cie-

pła odpadowego z ogniwa paliwowego. Ma 

to zagwarantować efektywność i  znacząco 

zwiększyć zasięg pojazdu.

„Rewolucja w  zakresie ekologicznego 

transportu publicznego jest faktem – Solaris 

postanowił odpowiedzieć na  to zapotrze-

bowanie kolejnym produktem. A autobusy 

wodorowe mają wszelkie predyspozycje, 

by zaistnieć szerzej na rynku: są tanie w eks-

ploatacji, lżejsze od  autobusów elektrycz-

nych, mają zasięg wystarczający na prze-

jechanie 350 km na jednym tankowaniu 

wodoru (tyle wynosi średnio dzienny prze-

bieg autobusu miejskiego) i  są całkowicie 

bezemisyjne – jedyną substancją wydziela-

ną podczas jazdy jest bowiem para wodna” 

– mówi dr Dariusz Michalak, wiceprezes 

Solaris Bus & Coach odpowiedzialny za ob-

szar badań i rozwoju.

Oba dostarczone w  2014 roku do  Ham-

burga Solarisy Urbino 18,75 electric z ogni-

wem wodorowym jeżdżą regularnie na tra-

sie linii 109. Oprócz tego polski producent 

dostarczył w zeszłym roku do Rygi pierwszy 

trolejbus napędzany ogniwem wodoro-

wym zwiększającym zasięg. Jeszcze w  tym 

roku w stolicy Łotwy będzie jeździć łącznie 

10 takich pojazdów. ▐

Fot. Solaris

Krok 
naprzód

Solaris zapowiada premierę kolejnego ekologicznego autobusu: 
Urbino 12 hydrogen. Będzie to wodorowy autobus nowej 
generacji, napędzany energią z wodorowego ogniwa paliwowego. 
Oficjalna premiera pojazdu planowana jest w 2019 roku.

Dariusz Michalak, 
wiceprezes Solaris Bus & Coach 
odpowiedzialny za obszar 
badań i rozwoju

„
Autobusy wodorowe mają wszelkie 

predyspozycje, by zaistnieć szerzej 
na rynku: są tanie w eksploatacji, lżejsze 
od autobusów elektrycznych, mają 
wystarczający zasięg i są całkowicie 
bezemisyjne”.
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W raz z ofi cjalnym, uroczystym wpro-

wadzeniem do ruchu nowych au-

tobusów 21 czerwca 2018 r. spółka 

PGNiG Obrót Detaliczny podpisała umowę 

na dostawy CNG dla Tarnowa. Sygnatariu-

szami wielostronnego porozumienia były 

obok dostawcy gazu miasto Tarnów oraz tu-

tejsze Miejskie Przedsiębiorstwo Komuni-

kacyjne, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospo-

darki Komunalnej oraz Przedsiębiorstwo 

Usług Komunalnych. „Przewidujemy, że 

do 2020 r. łączny wolumen dostaw gazu do 

wszystkich fi rm inwestujących w Tarnowie 

we fl oty pojazdów zasilanych CNG wyniesie 

blisko 1 mln m³ rocznie” – powiedział Mar-

cin Szczudło, wiceprezes zarządu PGNiG 

Obrót Detaliczny. 

Zagadnienie dobrze znane

Umowa, która gwarantuje m.in. korzyst-

ną cenę gazu jest kolejnym impulsem do 

wprowadzania na ulice miasta pojazdów 

napędzanych CNG. Oprócz 21 autobusów, 

Scania dostarczy w  najbliższym czasie do 

Tarnowa również 2 śmieciarki zasilane tym 

paliwem, które uzupełnią tabor gazowy bę-

dący już w eksploatacji. 

Inwestycja w pojazdy gazowe jest stymu-

lowana przez Ustawę o  Elektromobilności 

i Paliwach Alternatywnych, a zerowa staw-

ka akcyzy na paliwa gazowe (CNG, LNG) 

zwiększa jej rentowność. Lecz Tarnów inte-

resował się tym paliwem już wcześniej. 26 

października 2004 r. została uruchomiona 

stacja CNG na terenie zajezdni MPK, wy-

budowana kosztem ok. 2,5 mln zł przez 

Karpacką Spółkę Gazowniczą. Jednocześnie 

do eksploatacji zostały wdrożone 4 autobu-

sy Jelcz przystosowane do zasilania sprężo-

nym gazem. Później ich liczba wzrosła do 

20, a w 2006 zakupiono 12 gazowych Volvo. 

Ponadto w ramach inwestycji w ekologiczny 

tabor MPK w  2008 nabyło 12 używanych, 

hybrydowych Mercedesów O502 Cito. 

Dzięki nim Tarnów niemal równo przez 

dekadę miał największą fl otę hybrydowych 

autobusów w Polsce. 

Mimo obiecujących początków, MPK nie 

uzupełniało konsekwentnie taboru o  auto-

busy gazowe. W bieżącej dekadzie zakupiło 

m.in. 12-metrowe Solarisy Urbino, Solbusy 

oraz Otokary z silnikami Diesla. Nowe Sca-

nie CityWide zwiastują powrót do CNG, 

a wiele wskazuje, że tym razem już na dobre. 

„Realizacja tej umowy pozwoli na rozwój 

fl oty ekologicznych autobusów gazowych 

do stanu co najmniej 32 pojazdów. Tym sa-

mym Tarnów z wyprzedzeniem spełni usta-

wowe wymogi, które nakazują samorządom 

posiadanie określonego udziału pojazdów 

zasilanych paliwami alternatywnymi we fl o-

tach komunikacyjnych. Nasze autobusy za-

silane CNG już w tym roku zastąpią w Tar-

nowie dużo mniej przyjazne dla środowiska 

i  uciążliwe dla mieszkańców autobusy sta-

rej generacji zasilane olejem napędowym” 

– poinformował Jerzy Wiatr, prezes zarządu 

MPK Tarnów. 

Lekkie i odporne

Nowe autobusy dla Tarnowa to nisko-

podłogowe CityWide 12LF CNG, wypro-

dukowane w  fabryce w  Słupsku, gdzie po-

wstają wszystkie autobusy miejskie Scania 

przeznaczone na rynek europejski. Zakład 

dostarcza gotowe pojazdy oraz podwozia 

pod zabudowę. Przy zatrudnieniu wynoszą-

cym 500 osób jego zdolności produkcyjne 

dochodzą do 1000 autobusów i  podwozi 

rocznie. Jak zaznacza Andrzej Jaworski, dy-

rektor sprzedaży autobusów, Scania Polska 

SA: „Autobusy Scania Citywide 12LF CNG 

są przyjazne dla środowiska oraz pracują 

ciszej niż te napędzane silnikami Diesla, 

co z  pewnością docenią pasażerowie oraz 

mieszkańcy Tarnowa. Nasze pojazdy gwa-

rantują też charakterystykę pracy pozwala-

jącą na ograniczenie zużycia paliwa, przez 

co są tańsze w eksploatacji. Obecnie pojaz-

dy podmiejskie i miejskie Scania są dostęp-

ne w pełnej gamie alternatywnych układów 

napędowych”. 

Model CityWide zaprezentowany we 

wrześniu 2011 r. zastąpił Scanię Omnicity. 

Podobnie jak ona ma nadwozie wykonane 

w  całości ze stopów lekkich (szkielet i  po-

szycie) metodą odziedziczoną po przejętej 

w  1995 przez Scanię duńskiej fi rmie DAB, 

Zdrowie Zdrowie w pakieciew pakiecie
W czerwcu 2018 r. na ulice Tarnowa wyjechało 
9 z 21 zamówionych, gazowych autobusów Scania CityWide. 
Miasto interesuje się napędem gazowym od dawna, 
ale teraz może go rozwijać w lepszych warunkach. 

Scanie dla Tarnowa zostały wyposażone ściśle wg życzeń MPK. Stąd interesujący wzór 
tapicerki, a także drobne udogodnienia, np. gniazda USB. 
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która z  kolei wykorzystywała technologię 

szwajcarskiej fi rmy Alusuisse. Karoseria 

ze stopów aluminium jest przede wszyst-

kim lekka i  wytrzymała, a  jej modułowa 

konstrukcja umożliwia tworzenie różnych 

odmian autobusu. Ułatwiona jest również 

wymiana uszkodzonych elementów. Przy-

kładowo zarówno przedni, jak i  tylny zde-

rzak składają się z trzech części. Po wycofa-

niu z  eksploatacji nadwozie łatwo poddaje 

się recyklingowi, a aluminium można prak-

tycznie w całości odzyskać. 

Tarnowskie Scanie są polakierowane 

w barwach MPK, a ponadto pokryte z wierz-

chu lakierem bezbarwnym. Zwiększa on es-

tetykę i  trwałość powłoki lakierniczej oraz 

ułatwia utrzymanie autobusów w czystości. 

Do wnętrza prowadzi troje, podwójnych 

drzwi (układ 2-2-2). Autobusy mogą po-

mieścić 76 osób, w  tym 27 na miejscach 

siedzących. Pojemność pasażerską limitu-

je podwyższona nieco masa własna wersji 

CNG w  stosunku do wysokoprężnej oraz 

dopuszczalny nacisk na osie. Poza nowocze-

snym systemem informacyjnym, biletoma-

tem i  monitoringiem, w  Scaniach znalazła 

się specjalnie wybrana przez MPK tapicerka 

oraz drobne udogodnienia dla pasażerów: 

nowoczesne gniazda USB i  staromodne 

śmietniczki. 

Do napędu gazowych CityWide służy 

5-cylindrowy silnik OC9 o pojemności 9,3 l 

z zapłonem iskrowym. Dostępne są warian-

ty: 280, 320 i 340 KM. Jednostka jest cicha, 

a  przy tym wyróżnia się sprawnością na 

poziomie 40%. Ponadto jest mało wrażliwa 

na gaz o  niskiej jakości. Bez trudu spełnia 

normę Euro 6. Przebieg między wymianami 

oleju i fi ltrów oraz świec zapłonowych wy-

nosi 45 000 km. 

Autobusy dla Tarnowa mają w  przedniej 

części dachu 4 aluminiowe butle w  osłonie 

z kompozytu, z których każda ma pojemność 

320 l (1280 l łącznie). Gaz przechowywany 

jest w nich pod ciśnieniem 200 bar. Po zatan-

kowaniu do pełna autobus ma zasięg około 

500 km. Co godne podkreślenia, pomimo 

zamontowania butli Scania CityWide jest 

względnie niska, jej wysokość wynosi 3,22 m. 

Tarnów, Tychy i… 

Tarnów nie jest jedynym miastem, które 

zdecydowanie opowiada się za autobusami 

gazowymi. Od lat używane są również w Ty-

chach, a  jak twierdzi Andrzej Kowol, pre-

zes tyskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Miejskiej, który był jednym z  uczestników 

tarnowskiej uroczystości, jest to inwestycja 

nie tylko ekologiczna, ale opłacalna. Stacja 

CNG pojawiła się w Tychach w 2005, a pierw-

sze autobusy na gaz rok później. Było to 

13 sztuk Volvo B10L CNG. Mówiąc o prak-

tycznym aspekcie użytkowania gazowych au-

tobusów, które w tamtejszych warunkach bez 

trudu osiągają przebieg 450 km na jednym 

tankowaniu, przedstawił zanotowane przez 

PKM zużycie paliwa. Wynosi ono 50 Nm3

(normalnych metrów sześciennych) na 

100 km w  przypadku autobusów 12-metro-

wych i 62 Nm3 w przypadku przegubowców. 

Oba typy pojazdów mają silniki o pojemności 

12,8 l. Koszt przejechania 1 km dla 12-metro-

wego autobusu CNG wynosi 1,22 zł, a dla die-

slowskiego 1,33 zł (przegubowy odpowiednio 

1,51 i  1,67 zł). Nie tylko koszty paliwa, ale 

również obsługi autobusów na CNG są niższe 

niż pojazdów na olej napędowy. 

PKM ma 18 stanowisk wolnego tankowa-

nia oraz 2 szybkiego tankowania, co zapew-

nia sprawne funkcjonowanie autobusom 

w  godzinach pracy. Dobowe zapotrzebo-

wanie na gaz wynosi około 10 110 m3 w dni 

robocze i około 6000 m3 w dni wolne. 

Obecnie Tychy mają 75 autobusów na 

CNG i  są pod tym względem na pierw-

szym miejscu w Polsce. Najnowsza partia 36 

MAN-ów, w  tym 6 przegubowych została 

zakupiona w 2015 r. Ogółem PKM ma 137 

autobusów. Prezes Andrzej Kowol zazna-

czył, że inwestycje w  nowy, nowoczesny 

i proekologiczny tabor były możliwe dzięki 

dofi nansowaniu z funduszy unijnych. 

Tychy są również miastem, gdzie z powo-

dzeniem produkowany jest biogaz. Jego wy-

twórcami są: Master Sp. z o.o. – 1,6 mln m3

rocznie oraz Regionalne Centrum Go-

spodarki Wodno-Ściekowej S.A. (RCGW) 

– 6 mln m3 rocznie. Biogaz spółki Master 

zawiera 56,6% metanu, a  RCGW – 62% 

metanu. Niestety, jak do tej pory całość pro-

dukcji obu fi rm jest zużywana na własne 

potrzeby. 

Tarnów i  Tychy wskażą zapewne drogę 

innym miastom w Polsce, które będą dążyć 

do spełnienia wymagań ustawy o  elektro-

mobilności. Zauważalna jest zmiana po-

lityki PGNiG. Spółka, dla której gaz w roli 

paliwa był do niedawna produktem margi-

nalnym, stara się teraz aktywnie pozyskiwać 

klientów. Być może przełamana zostanie 

sytuacja patowa: nie ma samochodów na 

CNG, bo nie ma gdzie tankować, a nie ma 

gdzie tankować, bo nie ma samochodów 

na gaz. Skorzystają na tym wszyscy, którzy 

będą mogli oddychać choć trochę mniej za-

nieczyszczonym powietrzem.  ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Jerzy Wiatr, 
prezes zarządu MPK Tarnów

„
Nasze plany na przyszłość 

to struktura taboru składająca się 
w 1/3 z autobusów gazowych, 
1/3 autobusów elektrycznych 
i 1/3 autobusów zasilanych biodieslem”. 

Autobusy są oznakowane zgodnie z przepisami. Zawór do 
tankowania CNG jest pod pokrywą z prawej strony pojazdu. 

Miejsce kierowcy w Scanii CityWide. Tarnowskie autobusy mają monitoring, 
który obejmuje wnętrze oraz otoczenie autobusu. 
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Kontrakt będzie obowiązywał do końca 

2025 r. Mobilis realizować będzie prze-

wozy na poziomie ok. 4 mln wozokilo-

metrów rocznie. 50 z zakupionych pojazdów 

jest w ruchu, a 11 stanowi rezerwę. 

Coraz więcej pojazdów 
niskoemisyjnych

W  ostatnim czasie włodarze zarówno du-

żych, jak i  mniejszych miast coraz częściej 

podejmują strategiczne decyzje dotyczące 

kwestii transportu zbiorowego. Wybierają 

pojazdy niskoemisyjne, zgodnie z wymogami 

Ustawy o elektromobilności i paliwach alter-

natywnych. 

„Wraz z  rozpoczęciem realizacji umowy 

zawartej z fi rmą Mobilis, autobusy hybrydo-

we stają się istotną częścią ogółu pojazdów 

eksploatowanych w  ramach Warszawskiego 

Transportu Publicznego. Ekologiczne pojazdy 

niskoemisyjne będą stanowiły coraz większy 

odsetek autobusów wyjeżdżających na sto-

łeczne ulice. Będziemy stawiać na pojazdy 

elektryczne, gazowe, jak również te z  napę-

dem hybrydowym, spalinowo-elektrycznym 

– zapewniła Katarzyna Strzegowska, zastępca 

dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego, 

dyrektor Pionu Ekonomiczno-Finansowego 

ZTM. – Przełoży się to na poprawę jakości 

powietrza w  Warszawie, zwiększenie kom-

fortu podróżowania i  zadowolenia naszych 

pasażerów. Z  pewnością dużą rolę odegrają 

tutaj podmioty prywatne, takie jak Mobilis, 

z którymi współpracujemy w ramach umów 

Zgodnie z europejską Inicjatywą Wdrożenia 

Zeroemisyjnych Autobusów, do 2025 r. 30% 

europejskiej fl oty autobusowej mają stanowić 

pojazdy napędzane alternatywnymi źródłami 

napędu. Natomiast do końca 2019 r. w Euro-

pie ma być eksploatowanych co najmniej 2 tys. 

autobusów zeroemisyjnych. Obecnie w stolicy 

przewozy realizuje 1550 autobusów, w  tym 

71 z  napędem hybrydowym, 35 z  gazowym 

(CNG/ LNG) oraz 21 elektrycznych. Ale sy-

tuacja dynamicznie się zmienia. W tym roku 

liczba pojazdów elektrycznych ma wzrosnąć 

do 30 szt., a do 2020 r. – do 160. 

Obecnie z  komunikacji miejskiej w  War-

szawie korzysta ponad połowa mieszkańców, 

38% podróży wciąż odbywa się prywatnym 

samochodem. Zdaniem Mobilisa ekologicz-

ny tabor może przyczynić się do wzrostu 

liczby osób korzystających z  komunikacji 

miejskiej.

„Bardzo się cieszę, że ZTM ponownie wy-

brał naszą ofertę. Nasza 14-letnia współpraca 

układa się pomyślnie, a ocena jakości świad-

czonych przez nas usług nieustannie rośnie 

– powiedział Dariusz Załuska, prezes Mobilis 

Sp. z o.o. – Jestem przekonany, że wysoka ja-

kość usług oraz bardzo konkurencyjna cena 

oferowana przez Mobilis, a także przez innych 

niezależnych operatorów, będą nieustannie 

zachęcały ZTM do zwiększania ich udziału 

Katarzyna Strzegowska, 
zastępca dyrektora Zarządu Transportu 
Miejskiego, dyrektor Pionu 
Ekonomiczno-Finansowego ZTM

„
Będziemy stawiać na pojazdy 

elektryczne, gazowe, jak również te 
z napędem hybrydowym, spalinowo-
-elektrycznym”.

MAN Lion’s City Hybrid są ciche i przyjazne 
dla środowiska. Potrzebują do 30% mniej paliwa, 

co przekłada się też na niższą emisję dwutlenku 
węgla – w porównaniu z konwencjonalnym 

napędem Diesla nawet o 26 t mniej w ciągu roku.

AlternatywaAlternatywa  
w Warszawiew Warszawie

Zgodnie z kontraktem zawartym między ZTM a spółką Mobilis, na początku czerwca 
na stołeczne ulice wyruszyło 61 autobusów MAN Lion’s City Hybrid. To obecnie największa 
w Polsce umowa na kompleksową obsługę komunikacji miejskiej tego typu pojazdami. 

na obsługę komunikacyjną. We wszystkich 

kolejnych przetargach na realizację takich 

usług, premiować będziemy rozwiązania pro-

ekologiczne i  oferty zakładające wykorzysta-

nie autobusów nisko- i zeroemisyjnych”. 

www.truck-van.pl

7–8/201838 TruckTruckVanVan&

AUTOBUSYAUTOBUSYRynekRynek



Dariusz Załuska, 
prezes Mobilis Sp. z o.o.

„
Operatorzy niezależni mogą zna-

cząco przyczynić się do szybkiej transfor-
macji na tabor w pełni ekologiczny, 
w stolicy i innych miastach, poprzez 
wprowadzanie pojazdów hybrydowych 
i z napędem gazowym”.

w  rynku miejskich przewozów autobuso-

wych. Operatorzy niezależni mogą znacząco 

przyczynić się do szybkiej transformacji na 

tabor w pełni ekologiczny, w stolicy i innych 

miastach, poprzez wprowadzanie pojazdów 

hybrydowych i z napędem gazowym”.

30% mniej ON

Nowe pojazdy MAN Lion’s City Hybrid już 

wożą pasażerów w Warszawie. Są wyposażone 

w układ hybrydowy, który składa się z  silni-

ka spalinowego i  elektrycznego, dzięki cze-

mu praktycznie nie emitują zanieczyszczeń 

w  trakcie postoju i  obsługi podróżnych. Są 

ciche i przyjazne dla środowiska, a przy tym 

– efektywne i łatwe w eksploatacji. Wyróżnia 

je do 30% niższe zużycie paliwa i  redukcja 

emisji dwutlenku węgla. Zgodnie z  szacun-

kami producenta, w  skali roku jeden pojazd 

MAN Lion’s City Hybrid emituje do 26 t 

mniej dwutlenku węgla niż autobus miejski 

z konwencjonalnym napędem Diesla. Emisja 

spalin jest w jego przypadku znacznie poniżej 

normy Euro 6, dzięki automatycznemu syste-

mowi start-stop, odzyskowi energii i trybowi 

„zero emission”.

Autobusy są w pełni niskopodłogowe, kli-

matyzowane, wyposażone w białe zewnętrzne 

tablice i biletomaty, wewnętrzne monitory do 

prezentacji informacji o  trasie oraz znajdu-

jących się na niej przystankach. Dodatkowo, 

w  celu zapewnienia bezpieczeństwa wszyst-

kim podróżnym, pojazdy wyposażone są 

w monitoring.

„Jesteśmy dumni, że to właśnie nowo-

czesne, ekologiczne i  komfortowe autobusy 

MAN Lion’s City z  napędem hybrydowym 

wyjeżdżają na ulice Warszawy. Produkowa-

Wnętrze hybrydowego MAN-a jest tak zaaranżowane, żeby 
w sposób jak najefektywniejszy wykorzystać dostępną prze-
strzeń. Zamiast foteli z tyłu – miejsce do oparcia się, fotele 
na kole mają różne wysokości, a ławka w pobliżu silnika 
– choć skromna, to jednak daje możliwość podróży w po-
zycji siedzącej. Napęd hybrydowy wymaga kompromisów.

mek, dyrektor ds. produktu i sprzedaży auto-

busów w MAN Truck & Bus Polska. – Tech-

nologia hybrydowa gwarantuje łatwą obsługę 

i wyjątkowy komfort, zarówno pasażerów, jak 

i kierowców. Cieszymy się, że wspólnie z fi r-

mą Mobilis zapewnimy niezawodny, wygodny 

Anetta Knitter, 
prezes zarządu Zakładu 
Elektronicznego SIMS

„
Wymagania w stolicy są na bardzo 

wysokim poziomie i nie wszystkie firmy 
są w stanie im sprostać”.

transport mieszkańcom Warszawy. Jesteśmy 

przekonani, że te nowoczesne autobusy będą 

jedną z wizytówek stolicy”. 

Wysokie wymagania

Autobusy zostały wyposażone w  inno-

wacyjne urządzenia, systemy i  rozwiązania 

dla komunikacji, które dostarczył Zakład 

Elektroniczny SIMS z  Bydgoszczy. Rozwią-

zania elektroniczno-informatyczne pozwa-

lają na sprawne zarządzanie ludźmi i  fl otą 

pojazdów. W  skład systemu informacji pa-

sażerskiej wchodzą m.in. tablice świetlne, 

utrzymane w  tonacji białych diod, gdzie 

wyświetlany jest numer linii oraz trasa prze-

jazdu. Są ultralekkie i  posiadają system za-

rządzania energią. 

„Firma Mobilis doceniła nasze rozwiąza-

nia i  po raz kolejny zdecydowała się reali-

zować z nami swoje zadania w stolicy, gdzie 

wymagania są na bardzo wysokim poziomie 

i nie wszystkie fi rmy są w stanie im sprostać” 

– powiedziała Anetta Knitter, prezes zarządu 

Zakładu Elektronicznego SIMS.

System monitoringu z lokalizacją GPS po-

zwala kierowcy na łatwą obsługę podróżnych. 

Gdy autobus znajduje się na przystanku, na 

ekranie autokomputera automatycznie poja-

wia się widok wszystkich wejść oraz przestrze-

ni pasażerskiej. Pozwala to zaoszczędzić miej-

sce na tablicy rozdzielczej oraz nie absorbuje 

kierowcy podczas drogi.

Jednym z  najważniejszych elementów no-

woczesnych systemów elektronicznych jest 

przekazywanie w  czasie rzeczywistym istot-

nych danych nt. realizacji usługi organizatorowi 

ne w  fabryce MAN Bus w  Starachowicach 

autobusy to zaawansowany technologicznie, 

sprawdzony w  wielu europejskich miastach 

środek transportu – powiedział Kamil Gro-
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Na dzień przed podpisaniem umowy na 

zakup autobusów Konsorcjum PGNiG Obrót 

Detaliczny i Gaz Sp. z.o.o. oraz Miejskie Za-

kłady Autobusowe podpisały umowę na do-

stawę w ciągu 10 lat ponad 54 mln m³ sprę-

żonego gazu ziemnego. Wartość dostaw ma 

sięgnąć 185 mln zł netto. Zgodnie z umową 

konsorcjum wybuduje w  stolicy nowocze-

sną infrastrukturę do tankowania pojazdów 

sprężonym gazem ziemnym (CNG).  Nowa 

stacja tankowania CNG ma powstać w  za-

jezdni przy ul. Kleszczowej. Będzie mieć 

6 dystrybutorów szybkiego tankowania 

o  wydajności zapewniającej zatankowanie 

także autobusów przegubowych. Ma to być 

największa i  najnowocześniejsza stacja tan-

kowania sprężonego gazu w Polsce.

Uruchomienie stacji CNG ma nastąpić 

15 marca 2019 roku. Na początku ma ona 

świadczyć usługi tylko na potrzeby wewnętrz-

ne MZA. Niewykluczone jednak, że później 

zostanie udostępniona również innym użyt-

kownikom pojazdów gzowych.

Napęd na gaz ziemny stanowi alternaty-

wę dla konwencjonalnych silników wyso-

koprężnych. Bez modyfi kacji technicznych 

autobus może być również napędzany 

uszlachetnionym biogazem, dzięki czemu 

jest niemal neutralny pod względem emi-

sji CO2. 

Wygląda na to, że na rynku autobusów 

miejskich czeka nas wiele zmian. Moda na 

ekologię napędza sprzedaż. ▐

KD
Fot. KD, Mobilis

Takie autobusy już niebawem pojawią się w Warszawie. MAN Lion`s City CNG to kolejna 
inwestycja, która ma służyć stołecznemu środowisku.

transportu. Systemy fi rmy SIMS pomagają rów-

nież serwisowi monitorować poprawność dzia-

łania urządzeń zainstalowanych w  pojeździe, 

dzięki czemu usterka jest usuwana online lub 

natychmiast po zjeździe autobusu do zajezdni.

80 gazowców

Tydzień później podpisano kolejną umowę. 

Tym razem MZA w Warszawie zamówiło 80 au-

tobusów MAN Lion`s City CNG, które wyjadą 

na ulice wiosną 2019 r. Zamówienie obejmuje 

50 pojazdów przegubowych i 30 12-metrowych. 

„To największe zakupy autobusów nisko-

emisyjnych w  historii naszego miejskiego 

przewoźnika. Po ulicach stolicy jeździ obecnie 

35 autobusów gazowych, a w przyszłym roku 

ich liczba wzrośnie aż o 80 sztuk. Ekologia to 

nasz priorytet, dlatego planujemy już kolejne 

zakupy. W 2020 roku w taborze MZA będzie 

ponad 300 pojazdów gazowych i  elektrycz-

nych” – podkreśliła Renata Kaznowska, za-

stępca prezydenta m.st. Warszawy. 

„Jestem przekonany, że wybór naszej oferty to 

potwierdzenie doskonałej wzajemnej współpra-

cy oraz faktu, że autobusy MAN we fl ocie MZA 

sprawdziły się jako niezawodny środek transpor-

tu” – powiedział Jean-Sylvain Delepaut, członek 

zarządu MAN Truck & Bus Polska.

Podczas podpisania umowy przedstawi-

ciele MZA zadeklarowali chęć rozszerzenia 

kontraktu o 30 pojazdów. W efekcie na ulice 

Warszawy w  przyszłym roku trafi  110 gazo-

wych MAN-ów. Autobusy zostaną wyposa-

żone w  biletomaty, klimatyzację, monitoring 

oraz elektroniczną informację wewnętrzną 

i zewnętrzną.

Przedstawiciele zarządu MAN Truck & Bus Polska z zastępcą prezydenta m.st. Warszawy. 
Od lewej Kamil Gromek – dyrektor ds. sprzedaży autobusów, Marc Martinez – dyrektor zarządzający, 
Renata Kaznowska, Jean-Sylvain Delepaut – dyrektor finansowy. 
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Inicjatorem partnerstwa jest fi rma Polonus. 

Do tej pory przyłączyły się do niej: Neobus, 

Żak Experss, AlbatrosBUS, PKS Elbląg, 

Contbus i GardenExpress, ale swoją gotowość 

zgłaszają również kolejne przedsiębiorstwa. 

Dzięki tej inicjatywie Polonus Partner posiada 

rozbudowaną siatkę połączeń autokarowych 

w  kraju. 50 krajowych linii tworzy optymal-

ne połączenia między 250 miejscowościami. 

Kursy obsługuje 130 nowoczesnych, bez-

piecznych i  komfortowych pojazdów. Cała 

oferta jest dostępna na platformie www.Polo-

nusPartner.pl oraz na stronach internetowych 

poszczególnych partnerów.

Wspólne działania

„Ministerstwo Infrastruktury wspie-

ra projekty, które mogą nie tylko przy-

czynić się do rozwoju rynku, wzmocnić 

potencjał polskich przewoźników, czyli 

lokalnych przedsiębiorców, ale jedno-

cześnie ułatwić Polakom podróżowanie 

po kraju. Z  ogromnym zadowoleniem 

obserwujemy jak narodowy przewoźnik 

autokarowy Polonus, będący w  100% 

spółką Skarbu Państwa, dzięki spraw-

nemu zarządzaniu oraz podejmowaniu 

odważnych inicjatyw, wychodzi na moc-

ną pozycję lidera branży – podkreśla Łu-

kasz Smółka, szef Gabinetu Politycznego 

Ministra Infrastruktury. – Wierzę, że 

inicjatywa Polonus Partner jest w  stanie 

znacząco zmienić polski rynek, realizując 

potrzeby i  oczekiwania pasażerów, oraz 

może przynieść wymierne efekty przy-

czyniające się do zrównoważonego roz-

woju całej branży”.

Polonus Partner zapewnia wspólną orga-

nizację i sprzedaż biletów, a co za tym idzie 

realizację i  obsługę kursów łączonych, re-

zerwowanych w  ramach jednej transakcji 

i  jednej opłaty. Korzyścią dla pasażera bę-

dzie nie tylko większa wygoda i  oszczęd-

ność czasu, ale również pieniędzy. Zakup 

biletów objęty zostanie wspólnym progra-

mem lojalnościowym.

„Zbudowaliśmy koalicję partnerską, 

która ma na celu zachęcenie klientów do 

korzystania ze sprawdzonych usług krajo-

wych przewoźników. To wspólna i  atrak-

cyjna oferta z  różnych regionów. Zachę-

camy pasażerów najwyższym standardem 

podróżowania, możliwością rezerwacji 

podróży łączonych, programem lojalno-

ściowym, atrakcyjnymi cenami, promocja-

Wszystkie autokary w ramach Polonus Partner będą pomalowane 
w ten sam sposób. Biało-czerwone barwy mają się kojarzyć jednoznacznie.

Razem raźniej
Pod nazwą Polonus Partner powstała koalicja, która zrzesza krajowych 
przewoźników transportu pasażerskiego. W ten sposób polskie firmy autokarowe 
chcą walczyć o klientów na naszym rynku.
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mi oraz zniżkami dla dzieci i  studentów” 

– podkreśla Maciej Acedański, prezes za-

rządu Polonus.

Podróż w  ramach partnerskiej oferty 

będzie odbywać się bezpiecznymi, no-

woczesnymi autokarami wyposażonymi 

w WiFi oraz gniazda zasilania 230 V lub 

USB 5 V, klimatyzację i ogrzewanie, toa-

letę na kursach trwających ponad 3 go-

dziny, fotele z  regulowanymi oparcia-

mi i  pasami bezpieczeństwa, przyciem-

niane szyby, indywidualne nawiewy 

i  oświetlenie. Przystanki będą zapowia-

dane głosem.  

Nowe pojazdy

Równolegle z uruchamianiem programu 

partnerskiego przewoźników autokaro-

wych, Polonus zainwestował w nowy tabor. 

Od czerwca w  barwach tego przewoźnika 

jeździ 7 nowych autokarów Scania Touring: 

5 trzyosiowych z 57 miejscami siedzącymi 

i 2 dwuosiowe z 49 miejscami. Tym samym 

Polonus rozbudował tabor do 45 nowocze-

snych, komfortowych i bezpiecznych dale-

kobieżnych pojazdów. Koszt inwestycji to 

8 mln zł.

„Te nowoczesne pojazdy zasilą naszą sieć 

dalekobieżnych połączeń Polonus Partner, 

dzięki czemu pasażerowie będą mogli po-

dróżować w sezonie wakacyjnym w jeszcze 

bardziej komfortowych warunkach. Dzięki 

tej inwestycji fl ota Polonus Partner zwięk-

szyła się do 154 autokarów, obsługujących 

linie dalekobieżne i lokalne, z czego 20 po-

jazdów zakupiliśmy w tym roku” – podkre-

śla Maciej Acedański.

Nowo zakupione autokary spełniają nor-

my emisji spalin Euro 5 i Euro 6. Są klima-

tyzowane i wyposażono je w toalety, barki, 

wygodne, rozkładane i rozsuwane na boki 

fotele, gniazdka 230 V oraz sprzęt audio-

-video.

Zakup kolejnych autokarów jest elemen-

tem długofalowej strategii rozbudowy sieci 

połączeń krajowych i  międzynarodowych 

Polonusa i  zawiązanej właśnie koalicji 

przewoźników autobusowych. Polonus 

prowadzi systematyczne działania, które 

mają na celu odmłodzenie fl oty. Obecnie 

tabor fi rmy składa się z  komfortowych 

autokarów Scania, Mercedes, SOR i Setra. 

„Zdecydowana większość naszych auto-

karów nie przekracza wieku 3 lat. Tym 

samym jesteśmy przekonani, że wprowa-

dzane udogodnienia, najwyższy standard 

i  bezpieczeństwo podróży będą dla pasa-

żerów ogromną zachętą do korzystania 

z naszych usług, zwłaszcza w okresie zbli-

żającego się sezonu wakacyjnego” – dodaje 

Maciej Acedański. ▐

KD
Fot. KD, Polonus

Polonus Partner wystartował. Na zdjęciu Łukasz Smółka, szef Gabinetu Politycznego Ministra 
Infrastruktury w towarzystwie prezesów firm przewozowych, które przystąpiły już do koalicji.

W czerwcu 7 nowych Scanii Touring wyruszyło w trasy. Koszt inwestycji to 8 mln zł. 
Jak zapewnia przewoźnik, autokary Scanii spełniają wszelkie jego wymogi, w tym m.in.: 
warunki dotyczące emisyjności, parametrów technicznych czy wyposażenia. 
Znaczącą część floty Polonusa tworzą właśnie autokary marki Scania.

Nowo zakupione pojazdy są klimatyzowane, wyposażone w toalety, barki, wygodne, rozkładane 
i rozsuwane na boki fotele, gniazdka 230 V oraz sprzęt audio-video.
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