
Cena: 5,50Cena: 5,50  
(w tym 5% VAT)(w tym 5% VAT)

ISSN 2082-9795ISSN 2082-9795

PAŹDZIERNIKPAŹDZIERNIK 10/2018  10/2018 (85)(85)

ZAMÓW DARMOWĄ E-PRENUMERATĘ NAZAMÓW DARMOWĄ E-PRENUMERATĘ NA www.truck-van.pl/gratisss

N
ak
ła

d:
 1

1 
00

0 
eg

z.

Ciężarówka 
Roku 2019

Ford 
F-MAX

Zwiera szyki

TRATON 
Group

Hanower 2018Hanower 2018
Nowości IAANowości IAA



www.solarisbus.com





Wydawca 
Mirosław Ganiec
tel. 502 532 575, m.ganiec@kmg-media.pl

Redaktor naczelny 
Katarzyna Dziewicka
tel. 691 311 680, k.dziewicka@truck-van.pl

Dział reklamy i marketingu
Jarosław Dynek – tel. 694 725 118, j.dynek@truck-van.pl
Krystyna Koch – tel. 515 444 589, k.koch@truck-van.pl
Marcin Marczuk – tel. 513 432 305, m.marczuk@truck-van.pl 

Prenumerata
tel. 22 213 88 28, fax 22 205 07 57
prenumerata@truck-van.pl

Redakcja i współpraca: Damian Dziewicki, Jan Getter, 
Michał Kij, Marcin Lewandowski

Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów.

Wydawnictwo KMG Media Sp. z o.o.
ul. J. Malczewskiego 17a, 05-820 Piastów, tel. 22 / 213 88 28, fax 22 / 205 07 57

POZNAJ NASZE 
WSZYSTKIE AKTYWNOŚCI:

Nakład 11 000 egzemplarzy

Miesięcznik Truck & Van
tel. 22 213 88 28, fax 22 205 07 57
redakcja@truck-van.pl, www.truck-van.pl, ISSN 2082-9795

TruckTruckVanVan&

Druk Drukarnia Edit, tel. 22 872 95 08

TruckTruck
www.truck-van.pl VanVan&

Najazd
W tym roku podczas targów IAA w Hanowerze słowo przyszłość odmieniane było 

przez wszystkie przypadki. Już wiadomo, że będzie autonomicznie i elektrycznie. 

„Wielka siódemka” prześcigała się na innowacje i prężyła tors nowoczesności, jedno-

cześnie podkreślając swoje wielkie znacznie na globalnym rynku. Mamy obecnie dwie 

grupy, które demonstrują siłę: Daimler AG i Traton AG. Do tego dochodzi Grupa 

Volvo, Paccar i CNH Industrial. Tymczasem z boku, w niedalekiej Turcji wyrósł 

International Truck of The Year 2019. Ku zaskoczeniu wszystkich ciężarówką roku 

ogłoszono pojazd, który jest produkowany poza Europą i z którym do tej pory nikt się 

specjalnie nie liczył. Ford F-MAX wzbudził wiele emocji, zaćmiewając nieco niedaw-

ną premierę Actrosa. Ford? Z Turcji? I kto to u nas sprzedaje? Jeszcze nikt, ale można 

go sobie zamówić na 

przykład w Czechach. 

Serwis również się or-

ganizuje w całej Euro-

pie, więc wychodzi na 

to, że Turcy poważnie 

podeszli do sprawy. 

Na razie promocja 

jest załatwiona, teraz 

trzeba zając się resztą. 

Ale to nie koniec, 

jeżeli chodzi o turec-

kich producentów 

pojazdów ciężaro-

wych. Kolejna niespo-

dzianka to premiera 

nowej ciężarówki 

marki BMC. Wygląda ekscentrycznie, ale jak najbardziej spełnia wymogi europejskie, 

a szoferkę ma przestronną i dość sprytnie urządzoną. Jakby na to nie patrzeć, wyrosła 

nagle europejskim graczom konkurencja. I może okazać się dość mocna, bo należy się 

spodziewać, że cena tych pojazdów nie będzie wygórowana.

Bez względu na to, czy Ford i BMC zaistnieją na europejskim rynku w sposób bardziej 

znaczący niż do tej pory, warto zauważyć pewien fakt. Poza Europą też produkują 

pojazdy ciężarowe. I może się okazać, że gospodarki wschodzące same sobie poradzą 

z zaspokojeniem popytu na własnym rynku. Turcy, Hindusi, Chińczycy czy bliżsi nam 

Rosjanie mają własne zakłady produkcyjne, które zaspakajają ich potrzeby. Kraje te 

charakteryzuje daleko posunięty protekcjonizm. Mają też własne reguły gry i najlepiej 

wiedzą, czego potrzebują ich obywatele. Nie ma więc potrzeby korzystania z zachod-

nich technologii, które nie dość, że nie znajdują tam uzasadnienia, są po prostu za 

drogie. Zaistnieć tam z produktem zachodnioeuropejskim wcale nie jest tak łatwo. 

Może się okazać, że w druga stronę to lepiej zadziała i „azjatyckie tygrysy” napędzą 

stracha „europejskim lwom”. ▐

Katarzyna Dziewicka
k.dziewicka@truck-van.pl

KMG media NIP: 522 294 09 47, REGON: 142231181, KRS: 0000348328
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Nie one jedne oczywiście. Tar-

gi odbywające się od 20 do 

27 września 2018 r. obfi to-

wały w pojazdy elektryczne, a wie-

lu producentów okrasiło swoje 

stoiska rowerami, konkretnie rik-

szami towarowymi dla listonoszy 

i  kurierów. Panie Daimler, panie 

Benz, i po co wam to było? 

Fuks

Na przekór tendencji do podłą-

czania wszystkiego do prądu, naj-

ciekawsze premiery były wśród 

międzynarodowej. A  wreszcie 

nie w  każdym kraju europej-

skim można ją kupić, natomiast 

sieć serwisowa dopiero powstaje 

w  oparciu o  zewnętrznych part-

nerów. 

„Ciężarówką Roku 2019” zo-

stał Ford F-Max, produkowany 

przez tureckiego potentata Ford 

Otosan. Poprzedni model ciężkiej 

ciężarówki tej fi rmy Ford Car-

go (nie mylić z  lekką ciężarówką 

o  tej samej nazwie wytwarzaną 

w  latach 80. przez europejski 

oddział Forda) otarł się o nagro-

dę, zdobywając trzecie miejsce 

w konkursie w 2013 r. Oceniając 

F-Maxa przewodniczący jury 

Gianenrico Griffi  ni stwierdził, że: 

„Wraz z wprowadzeniem F-Maxa, 

Ford Trucks dostarczył doskonały 

ciągnik, który może być znaczą-

cym, nowym graczem w  wyso-

ce konkurencyjnym segmencie 

transportu długodystansowego”. 

Znamienne słowa, zważywszy, że 

Ford rywalizował o  tytuł z  „po-

stępowymi” ciężarówkami Volvo 

FH/FM na LNG oraz nowymi 

Scaniami serii L i P. 

Nagrodzony F-Max napędza-

ny jest 6-cylindrowym silnikiem 

Ford Ecotorq o pojemności 12,7 l. 

Osiąga moc 500 KM i jest zgodny 

z  Euro 6. Do współpracy z  nim 

zaprzęgnięto zautomatyzowaną 

skrzynię biegów ZF Traxon o 12 

przełożeniach. W  wyposażeniu 

znalazły się w komplecie najnow-

sze systemy wspomagające jazdę, 

w  tym przewidujący tempomat 

Predictive Cruise Control z funk-

cją utrzymywania odstępu od po-

jazdu z przodu (ACC) i Eco-roll. 

Jurorom spodobała się również 

kabina o wewnętrznej wysokości 

2,16 m z niskim, płaskim tunelem 

w  środku. Docenili tradycyjne 

wskaźniki uzupełnione dużym, 

wielofunkcyjnym wyświetlaczem 

ciężarówek z  tradycyjnym ukła-

dem napędowym. Najważniejsza 

nagroda, tytuł „Truck of the Year 

2019” przypadł jednej z  nich. 

Przy okazji powróciła stara dys-

kusja, że „może zmienić by kryte-

ria, może przyznawać co dwa lata, 

może dwa razy tym samym” itp., 

itd. Nowa „Ciężarówka Roku” jest 

bowiem z  wielu powodów „nie-

poprawna politycznie”. 

Przede wszystkim ma silnik 

Diesla, co pachnie smogiem. Po-

nadto pochodzi z  Turcji, która 

ma ostatnio złą opinię na arenie 

Targi rowerowe
Niespodzianki rządziły tegoroczną 
wystawą IAA w Hanowerze. 
Najbardziej zaskoczyły ciężarówki. 

Miejskie podwozie Scania nowej serii L z silnikiem na CNG o mocy 340 KM. 
Firma prezentowała również 320-konny wariant hybrydowy, a także hybrydowy 
ciągnik siodłowy z pantografem R450 Hybrid. 

Ford F-Max, zdobywca tytuły „Truck of the Year 2019”. Napędza go 500-konny silnik Ecotorq 
zgodny z Euro 6. Największa sensacja tegorocznej wystawy IAA. 

Gazowy Iveco Stralis X-Way NP400 z betonomieszarką CIFA o napędzie 
elektrycznym. Na stoisku Iveco można było zobaczyć więcej ciężarówek, 
które oprócz silnika gazowego miały ekologicznie napędzaną zabudowę. 
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oraz wielkość i  różnorodność 

schowków. Choć w  kabinie są 

dwie leżanki, część schowków 

udało się ulokować na tylnej ścia-

nie. Ford jest dobrze wykończony, 

a na podorędziu ma system tele-

matyczny ConnecTruck. 

Nagroda za brak 
kierowcy

Niejako dla równowagi jury 

konkursu na „Ciężarówkę Roku” 

przyznało po raz pierwszy na-

grodę „Truck Innovation 2019”. 

Zdobył ją MAN z  system au-

tonomicznej jazdy aFAS (skrót 

oznacza „zautomatyzowany, 

bezpieczny pojazd bez kierow-

cy do pracy na autostradach 

federalnych”). System został za-

montowany w ciężarówce MAN 

TGM 18.380 w ramach projektu 

wspartego przez Federalne Mi-

nisterstwo Gospodarki i  Ener-

gii Niemiec. Pojazd ten podąża 

automatycznie śladem innego, 

prowadząc prace pielęgnacyjne 

przy drodze. System przeszedł 

z  powodzeniem testy na dro-

gach publicznych, pokonując 

4000 km. Jurorzy docenili nie 

tylko fakt, że działa prawidłowo, 

ale również łatwość, z jaką został 

zaadaptowany do pojazdu pro-

dukowanego seryjnie. 

W  konkursie aFAS pokonał 

Mercedesa eActrosa, elektrycz-

ne Volvo FL/FE, drugą genera-

cję elektrycznych ciężarówek 

Renault Trucks, hybrydowego 

DAF-a  Ecochamps oraz cięża-

rówkę ZF Innovation Truck wy-

posażoną w  zaawansowane sys-

temy wspomagające jazdę, w tym 

system unikania kolizji automa-

tycznie omijający przeszkodę. 

ZF Innovation Truck powstał na 

bazie DAF-a XF. 

Tłumy gromadził wokół siebie również BMC Tuğra. Kolejna, duża nowość z Turcji 
obok Forda F-Max. Do napędu używane są silniki FPT, czyli Iveco. 

Elektryczne Volvo FE z elektryczną śmieciarką Faun. Volvo deklaruje zasięg 
do 300 km, ale Faun proponuje w opcji wodorowe ogniwa paliwowe w kilku 
wariantach, które mogą go zwiększyć nawet do 650 km. 

www.truck-van.pl
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Jak wyjaśnia jury, kandydat 

do nagrody za innowacje musi 

mieć masę całkowitą powyżej 

3,5 t i  być wyposażony w  alter-

natywny układ napędowy lub 

zaawansowane rozwiązania wy-

korzystujące łączność, np. sys-

tem umożliwiający właśnie au-

tonomiczną jazdę – w  pełni lub 

w  określonym zakresie, np. jako 

część zintegrowanego konwoju 

(ang. platooning). 

Nagrodę „Innovation Truck 

2019” odebrał z  rąk Gianenrico 

Griffi  niego dyrektor zarządzają-

cy MAN Truck & Bus Joachim 

Dress. Chwilę wcześniej odsłonił 

przed zgromadzoną publiczno-

ścią koncepcyjną, elektryczną 

ciężarówkę miejską MAN CitE 

o masie całkowitej 15 t. 

Firma nie podaje, ile z tego przy-

pada na masę własną lub ładow-

ność. Zasięg określa na 100 km.

CitE ma nisko zawieszoną, bo-

gato przeszkloną kabinę oraz ka-

mery z  monitorami zastępujące 

lusterka wsteczne i  zapewniają-

ce widok otoczenia samochodu 

z  góry w  promieniu 360 stopni. 

Ponieważ w mieście kierowca czę-

sto wsiada i  wysiada, skutecznie 

przewietrzając za każdym razem 

kabinę, problemem okazało się za-

pewnienie mu komfortu termicz-

nego. Aby obniżyć zużycie energii 

założono, że klimatyzacja będzie 

zań odpowiadać w ograniczonym 

zakresie. W zamian kierowca ma 

wentylowany i  ogrzewany fotel 

oraz ogrzewaną kierownicę. 

Równie dobrym, a  może lep-

szym potencjalnym kandydatem 

do nowej nagrody „Innovation 

Truck” było Volvo Vera, auto-

nomiczny ciągnik, który nie ma 

nawet kabiny kierowcy. Można 

go było pooglądać z pewnej od-

ległości na stoisku Volvo. 

Elektromobilność 
w ciągnikach

W 2019 r. mają wejść do pro-

dukcji elektryczne Volvo FL 

i FE o zasięgu odpowiednio 200 

i 300 km. Zapewniają go baterie 

litowo-jonowe. W  Hanowerze 

pokazywana była śmieciarka 

na podwoziu FE z  nisko zawie-

szoną kabiną, skonstruowana 

we współpracy z  fi rmą Faun. 

Zabudowa również ma napęd 

elektryczny, a  Faun przewiduje 

możliwość zamontowania na ży-

czenie wodorowego ogniwa pa-

liwowego, które w zależności od 

wariantu i  pojemności zbiorni-

ków z wodorem może wydłużyć 

zasięg pojazdu nawet do 650 km. 

Również w  2019 r. pojawią 

się w  ofercie elektryczne Rena-

ult D Z.E. oraz D Wide Z.E. Na 

początek, we wrześniu 2018 

Francuzi wprowadzili do sprze-

daży elektrycznego, dostawczego 

Mastera Z.E. Analogicznie jak 

Volvo, seria D Z.E. ma zasięg 300, 

a D Wide Z.E. – 200 km. Dopusz-

czalna masa całkowita wynosi 

odpowiednio 16 i 26 t, masy wła-

snej nie podano. 

Podobne pojazdy przedsta-

wił DAF. Lżejszy, 19-tonowy 

LF Electric z  układem napędo-

wym Cummins ma zasięg około 

220 km, a  ciągnik siodłowy CF 

Electric z  napędem E-Power od 

VDL – 100 km. Co godne uwagi, 

Ciągnik siodłowy DAF CF Electric z napędem E-Power od VDL. Zasięg 
przeciętny, tylko 100 km, ale imponujący czas ładowania: 1,5 godziny.

Elektryczne Renault D Wide Z.E. wraz z D Z.E. i Masterem Z.E. tworzy rodzinę elektrycznych 
pojazdów użytkowych Renault Trucks, która wkrótce w komplecie pojawi się na rynku. 

Elektryczny i autonomiczny Orten E 180 AX zbudowany w ramach programu korzystającego 
ze wsparcia niemieckich władz federalnych. W wersji bez systemu autonomicznej jazdy należy 
do zwykłej oferty Ortena. Ma zasięg do 200 km i ładowność do 7 t.

www.truck-van.pl
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czas ładowania ma wynosić tylko 

1,5 godziny. 

Nie był to jedyny elektryczny 

ciągnik siodłowy, a  i  podwozi 

średniej i  ciężkiej klasy tona-

żowej na prąd było kilka. Przy-

kładem ciężarówka niemieckiej 

fi rmy Orten Electric Truck opra-

cowana w  ramach wielostron-

nego projektu AutoTruck – nie 

dość, że elektryczna, to jeszcze 

autonomiczna, przynajmniej na 

zamkniętych obszarach o uregu-

lowanym ruchu, takich jak centra 

logistyczne. Firma Framo GmbH 

z Löbichau w Turyngii wystawia-

ła ciągnik serii e, który może być 

wyposażony w  napęd o  mocy 

280÷400 kW i  tworzyć zestawy 

o dmc do 44 t. Elektrycznych po-

jazdów nie zabrakło także w hali, 

którą tradycyjnie zajął dla siebie 

w  całości Daimler, o  którym pi-

szemy w osobnym artykule. 

BMC prosto z pieca

Z  prądem konkurował głów-

nie gaz. Promowało go przede 

wszystkim Iveco, sprawiedliwie 

obdarzające zainteresowaniem 

zarówno CNG, jak i  LNG. Była 

okazja przyjrzeć się m.in. elek-

trycznej betoniarce CIFA na pod-

woziu Stralisa X-Way zasilanego 

CNG, czy zamiatarce na podwo-

ziu gazowego Eurocargo. Nieco 

dalej stała 27-tonowa, całkowicie 

gazowa chłodnia Stralis NP 400 

wyposażona w  agregat Carrier 

Supra CNG. 

Scania bada każdą możliwość. 

Dlatego przywiozła do Hanowe-

ru m.in. ciągnik G410 na LNG, 

podwozie L340 na CNG oraz 

hybrydową L320 Hybrid, a  tak-

że hybrydowy ciągnik z  panto-

grafem R450 Hybrid. Ponadto 

można było obejrzeć ciężarówki 

na biopaliwa, np. HVO. Volvo za-

prezentowało FH LNG. 

Z  szumu wokół alternatyw-

nych napędów wyłaniało się 

kilka na wskroś tradycyjnych 

Elektryczny ciągnik Framo serii e oferowany przez firmę z Turyngii. Podobnie 
jak typowy, może tworzyć zestawy o dmc do 44 t. Moc układu napędowego 
dochodzi do 400 kW, czyli blisko 544 KM. 

www.truck-van.pl
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Nowość Grupy GAZ: Ural Next w wersji 6×4. Uzupełnił bogatą 
ofertę ciężarówek z napędem wszystkich osi. 

ciężarówek, które konkurujące 

koncerny: Daimler i Traton (czyli 

nowa organizacja gromadząca 

pojazdy użytkowe Grupy Volks-

wagen) przywiozły w  ramach 

„pokazu siły”. Były to ciężarówki 

z obu Ameryk i Azji. Praktyczne 

Środkowej i  Wschodniej fi rma 

uzupełniła gamę Urala Next 

o wersję z napędem 6×4. Są to od-

porne pojazdy z  kabiną klasycz-

ną, przystosowane do trudnych 

warunków eksploatacji. W  ofer-

cie są podwozia o nośności 19 t, 

wywrotki o ładowności 16 t oraz 

ciągniki siodłowe zdolne tworzyć 

zestawy o  masie całkowitej do 

62 t. Ponadto Ural Next wystę-

puje w  tradycyjnych wariantach 

z  napędem wszystkich osi 4×4 

i 6×6 o nośności 5,5÷13 t. Na IAA 

prezentowana była cysterna spo-

żywcza o objętości 11 000 l, napę-

dzana silnikiem JMZ-536 o mocy 

328 KM, zgodnym z Euro 5. Na 

wybranych rynkach Ural propo-

nuje również odmiany na CNG. 

Podpowiedzią jak poradzić so-

bie z  unijnymi normami emisji 

spalin, służy tureckie BMC. Wy-

posaża najnowszy model Tuğra 

w  silniki FPT (Iveco) lub Cum-

mins zgodne z Euro 6. To druga 

ze wspomnianych na wstępie 

najciekawszych premier. W ukła-

dzie przeniesienia napędu czo-

łowego wariantu długodystan-

sowego prezentowanego na IAA 

był 460-konny silnik Cursor 11, 

zautomatyzowana, 12-biegowa 

skrzynka ZF Traxon oraz most 

napędowy Meritor. Nowa kabina 

ma różne wersji długości i wyso-

kości. Wyróżnia się interesują-

cym stylem, tak z  zewnątrz, jak 

w  środku. Samochód sprawia 

dobre wrażenie, choć bliższe in-

formacje o nim nie są jeszcze zna-

ne. Premierę przewidziano w Ha-

nowerze i  nawet w  Turcji BMC 

Tuğra nie jest jeszcze w sprzedaży. 

Zapał neofitów?

Zachodnioeuropejscy pro-

ducenci wkładają dużo wysiłku 

w projektowanie pojazdów, które 

z założenia mają sprzyjać ochro-

nie klimatu i zasobów Ziemi. Na 

razie jednak alternatywne napę-

dy gwarantują jedynie większe 

wydatki użytkownikom i  nie-

wiele ponadto. Pracują nad nimi 

zresztą głównie poddostawcy 

producentów ciężarówek. 

Postęp techniczny w  obecnej 

postaci niesie dużo rozczarowań, 

szczególnie, gdy skonfrontować 

hurraoptymistyczne kampanie

marketingowe narosłe wokół

alternatywnych napędów z ogra-

niczoną wydajnością wyposa-

żonych w  nie pojazdów, niedo-

borem źródeł „czystej” energii 

(najlepiej odnawialnej) i  co 

najmniej trudnymi dylematami 

związanymi z produkcją, eksplo-

atacją i utylizacją akumulatorów, 

a  także wytwarzaniem biopaliw. 

Można odnieść wrażenie, że wy-

twórcy pojazdów usiłują przeko-

nać sami siebie do obranej drogi 

rozwoju i lepiej by zrobili, gdyby 

zamiast sztuczek socjotechnicz-

nych, często nieporadnie stoso-

wanych, zdobyli się na skrom-

ność i szczerość. 

Być może europejska „Cięża-

rówka Roku 2019” Ford F-Max 

i  BMC Tuğra będą miały się 

najlepiej w  Turcji i  nie zawojują 

rynków zagranicznych. Jednak 

wobec rozdmuchiwanych no-

wości czołowych producentów, 

które „biorą w  opiekę” szero-

ko rozumiane środowisko oraz 

użytkowników, a wciąż pozostają 

w  sferze daleko posuniętych, ale 

jednak tylko eksperymentów, 

Ford i BMC są interesującą, no-

men omen, alternatywą. Prak-

tyczną, oczywistą i  sprawiającą 

wrażenie łatwej do opanowania, 

także serwisowo. Poza tym urze-

kają świeżością. Nareszcie po-

jawiło się coś, czego nikt się nie 

spodziewał i  wzburzyło leniwy 

rytm premier „Wielkiej Siódem-

ki”, zasługującej dziś raczej – nie 

wchodząc w szczegóły – na mia-

no „Wielkiej Piątki”. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, K. Dziewicka, VDA

MAN CitE, miejska ciężarówka przyszłości z napędem elektrycznym, nisko zawieszoną kabiną i systemem 
kamer zapewniającym widoczność w promieniu 360O wokół samochodu. 

znaczenie dla polskiego odbiorcy 

mogą mieć inne samochody, któ-

re mają szansę dostać się na nasz 

rynek. 

Jedną z  nich jest Ural, który 

należy do Grupy GAZ. Z  my-

ślą m.in. o  odbiorcach z  Europy 

Autonomiczna, elektryczna „podkładka pod naczepę” Volvo Vera.
Zdaniem firmy jest prostym i realistycznym rozwiązaniem na przyszłość.  

www.truck-van.pl
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„T ransformacja transportu” to głów-

 ne hasło, które przyświeca zmianie. 

 Pierwsze litery nowej nazwy pod-

kreślają związek z transportem, ale ma ona kilka 

znaczeń. Cały sektor transportu dóbr i ludzi znaj-

duje się obecnie w fazie największej transforma-

cji. Nowe technologie, nowi gracze, nowe trendy 

i  nowe wymagania klientów przenoszą branżę 

ciężarówek i autobusów w nową erę transportu. 

A Traton ma być symbolem tych zmian.

„TRAnsport to pasja nasza i naszych klien-

tów. TONnaż jest tym, co każdego dnia prze-

wożą nasi klienci na całym świecie. TRAdycja 

naszych silnych marek ugruntowuje naszą 

pozycję. Zawsze „ON” oznacza gotowość 

naszych klientów i naszą, żeby im to ułatwić 

– tłumaczy nową nazwę Andreas Renschler, 

dyrektor zarządzający Traton AG. I  dodaje: 

– Silne, tradycyjne marki: MAN, Scania, Volks-

wagen Caminhões e Ônibus i RIO zachowają 

swoją tożsamość pod marką Traton Group”.

Zmiana nazwy z  Volkswagen Truck 

& Bus na Traton miała miejsce 30 sierpnia 

2018 r. Trzy tygodnie przed targami IAA 

w Hanowerze.

Silna grupa

Zmiany w grupie odbywają się również na 

poziomie wewnętrznym. Dzięki wspólnej sy-

nergii, partnerstwu z producentami z innych 

regionów oraz koncentracji na zyskowności 

biznesu, Grupa Traton aspiruje do miana glo-

balnego lidera branży transportowej. 

„Traton bardzo wiele osiągnął w  krótkim 

czasie. Udowodniliśmy, że razem jesteśmy 

silniejsi. Współpracujące marki tworzą ważną 

synergię, co zwiększa naszą innowacyjność 

i pozwala na wzrost naszej pozycji konkuren-

cyjnej na globalnym rynku oraz stanowi war-

tość dodaną dla naszych klientów” – dodaje 

Andreas Renschler.

Grupa Traton zadebiutowała podczas IAA 

w Hanowerze, pokazując się w całej okazało-

ści, po raz pierwszy pod wspólnym szyldem 

ze wszystkimi swoimi markami: MAN-em, 

Scanią, Volkswagenem Caminhões e Ônibus 

i RIO, które reprezentują szeroką gamę inno-

wacji – począwszy od alternatywnych układów 

napędowych, poprzez platooning, aż po nowe 

cyfrowe modele biznesowe. Liczne premiery 

podkreślały zaawansowanie technologiczne 

zarówno MAN-a, jak i  Scanii. Jednocześnie 

zwracano uwagę na globalny charakter grupy, 

przedstawiając partnerów biznesowych: Navi-

star (USA), Hino (Japonia), Sinotruk (Chiny) 

oraz Volkswagen Pojazdy Użytkowe. 

Traton jest w trakcie realizacji swoich stra-

tegicznych globalnych projektów. Wśród nich 

jest nowy układ napędowy CBE-1 (Common 

Base Engine), który ma być montowany w po-

TRAnsformacja
TRATON. Nowa marka na rynku? Nie. 
To Volkswagen Truck & Bus zmienia nazwę. 
W ten sposób koncern chce bardziej zwrócić uwagę 
na zasoby, jakie posiada w części swojego biznesu, 
która skupia pojazdy użytkowe. 

Volksbus e-Flex oferuje różne rodzaje napędów, w tym 
czysto elektryczny oraz różne rodzaje hybryd, w tym 
z ładowaniem plug-in. Silnik spalinowy hybrydy może być 
w wersji napędzanej nie tylko olejem napędowym, 
ale również etanolem lub gazem ziemnym. 

Elektryczny niskopodłogowy miejski autobus midi Hino PonchoEV jeździ na regularnych liniach w Tokio
i Komatsu. Akumulatory litowo-jonowe o pojemności 30 kWh są ładowane na trasie co 10 km 
z wykorzystaniem szybkiego ładowania. Japończycy obsługują kluczowe rynki Azji Południowo-Wschodniej 
i Australii, są również obecni w Ameryce Północnej i Południowej oraz na Bliskim Wschodzie. Współpraca 
obu firm ma się koncentrować na innowacyjnych technologiach i wspólnych zakupach komponentów.

Navistar na stoisku Grupy Traton pokazał 
3-osiowy ciągnik siodłowy International LT625 
z silnikiem A26, czyli MAN D26, o mocy 450 KM. 
Od dwóch lat 17% amerykańskiej firmy należy do 
Tratona, co znacznie ułatwia interesy za oceanem.
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nad 50% wszystkich ciężkich ciężarówkach 

Traton od 2025 roku. Kolejny to elektryczny 

układ napędowy, który zadebiutuje w  2019 

roku w  szkolnym autobusie Navistar, oraz 

po udanym debiucie na rynku europejskim 

wprowadzenie platformy RIO w Amerykach 

Północnej i Południowej.

Win-Win

Globalna skala działania ma kluczowe zna-

czenie dla wytwarzania dużej liczby produktów 

i  usług. Ekonomia skali pozwala skutecznie 

konkurować na globalnym rynku pojazdów 

użytkowych, gdzie obecnie odczuwa się dużą 

presję zarówno cenową, jak i technologiczną.

Operowanie na rynku światowym wyma-

ga znajomości różnych środowisk bizneso-

wych. Z  jednej strony obejmuje tzw. Triadę, 

do której należą NAFTA, UE i kraje uprzemy-

słowione w  Azji Wschodniej, od Japonii po 

Singapur, z  drugiej – rynki wschodzące, które 

rosną w siłę. Chiny i  Indie liczą łącznie ponad 

2,7 miliarda ludzi. To łakomy kąsek dla każdego 

producenta.

Rynki te nie tylko różnią się zasobnością 

portfela, ale również infrastrukturą czy prze-

pisami prawa. Pojazdy użytkowe inaczej wy-

glądają, mają inny charakter i  cenę. Na rynku 

europejskim i  japońskim dominują pojazdy 

z  kabiną kierowcy nad silnikiem, a  w  Amery-

ce Północnej z  silnikiem przed kabiną. Normy 

emisji są bardzo wysokie we wszystkich re-

gionach Triady i  w  dużej mierze sprowadzają 

się do Euro 6, podczas gdy na rynkach wscho-

dzących generalnie wahają się od Euro 3 do 5.

Najbardziej poszukiwane pojazdy na rynkach 

wschodzących to solidne konstrukcje w niskiej 

cenie. To wszystko stwarza też okazję. Pojazdy 

i stosowane w nich technologie, które nie znajdą 

już nabywców np. w  Europie, mogą nadal być 

oferowane na rynkach rozwijających się. To rów-

nież dobre miejsce zbytu dla zalewających Euro-

pę „używek”. Win-Win, w  tym wypadku ozna-

cza: my Wam technologię, Wy nam nabywców.

Razem taniej

Dzięki markom MAN, Scania i Volkswagen 

Caminhões e Ônibus, Grupa Traton jest już 

Volkswagen E-Delivery pokazany podczas IAA ma dmc 11 t i zasięg do 200 km. Zastosowano w nim 
bardzo wydajne akumulatory litowo-jonowo-niklowo-manganowo-kobaltowe (NMC). Przy zastosowaniu 
złącza do szybkiego ładowania można uzupełnić 30% energii w ciągu 15 minut i 100% w 3 godziny. 
Nowy układ napędowy może mieć moc do 260 kW i moment obrotowy na poziomie 2150 Nm. 
We wrześniu rozpoczęły się pierwsze testy u klienta w Brazylii. Seryjna produkcja ma ruszyć w 2020 r. 

Od 2009 r. MAN ma ponad 25% udziałów 
chińskiego producenta pojazdów ciężarowych 
Sinotruck, dzisiaj strategicznego partnera 
Grupy Traton. Na zdjęciu ciągnik siodłowy 
Howo T7 z silnikiem Euro 6 o mocy 500 KM. 

www.truck-van.pl
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ma dotyczyć konwencjonalnych układów 

napędowych, napędów hybrydowych i  elek-

trycznych oraz zakupów komponentów. Ma 

rozwijać się również kooperacja w  zakresie 

łączności i  autonomicznej jazdy. Obaj part-

nerzy dążą do wzmocnienia swojej pozycji 

na globalnym rynku branży transportowej 

i wspólnie opracują innowacyjne technologie. 

W drugiej połowie 2019 r. ma zostać założona 

spółka joint venture.

Hino jest marką pojazdów użytkowych 

Toyoty. W  2017 r. sprzedała około 175 tys. 

pojazdów, z  czego eksport wyniósł prawie 

110 tys. Oprócz Japonii, Hino obsługuje kluczo-

we rynki Azji Południowo-Wschodniej i  Au-

stralii, a także jest obecne w Ameryce Północnej 

i Południowej oraz na Bliskim Wschodzie.

„To partnerstwo z wiodącym producentem 

ciężarówek i autobusów, który ma szczególnie 

silną pozycję w Azji. Doskonale uzupełniamy 

się pod względem naszego regionalnego po-

zycjonowania i  produktów. Mamy również 

wspólne pomysły, jak razem kształtować 

przyszłość transportu” – komentuje Andreas 

Renschler.

MAN, Scania i  Volkswagen Caminhões 

e Ônibus w 2017 r. sprzedały w sumie 205 tys. 

samochodów ciężarowych i  autobusów, co 

stanowiło 32% udział w rynku, plasując gru-

pę na pozycji europejskiego lidera. W Niem-

czech – największym europejskim rynku 

samochodów ciężarowych – Grupa Traton 

ma 38% udział, natomiast w Brazylii – 39%, 

zajmując pierwsze pozycje w  tych krajach. 

Do tej pory Volkswagen Truck & Bus działał 

jakby z ukrycia. Dzisiaj daje jasny sygnał. Jest 

mocny, a zamierza być jeszcze mocniejszy. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka

liderem rynku w Europie i Brazylii. „Robimy 

wszystko, co możliwe, aby rozszerzyć naszą 

globalną obecność poprzez strategiczne part-

nerstwa” – wyjaśnia Andreas Renschler.

W  2016 roku Traton nabył prawie 17% 

udziałów amerykańskiego producenta Navi-

star, co daje mu dostęp do kluczowego rynku 

północnoamerykańskiego. Sojusz z  Navista-

wszystkich ciężarówek dystrybucyjnych i au-

tobusów miejskich marek Grupy Traton i  jej 

strategicznych partnerów. Już w  przyszłym 

roku pierwsze autobusy szkolne IC Electric 

Navistar mają zjechać z  linii montażowej. 

Układ napędowy zastosowany w tym autobu-

sie ma moc 354 KM i pozwala przejechać 190 

km (120 mil).

Navistar produkuje około 100 tys. ciężaró-

wek i ponad 10 tys. autobusów rocznie. Cięż-

kie pojazdy International stanowią dwie trze-

cie wszystkich pojazdów tej marki. W porfolio 

fi rmy znajdują się ciężarówki o dmc od 6 do 

ponad 15 t. International posiada zakłady 

produkcyjne w  USA, Kanadzie, Meksyku, 

Brazylii i RPA. Navistar współpracuje z For-

dem, JAC (Chiny), Mahindrą (Indie) i Tatrą 

(Czechy).

Kolejny partner strategiczny to chiński pro-

ducent ciężkich pojazdów ciężarowych Sino-

truk. Od 2009 roku MAN SE posiada 25% + 1 

udział w tej fi rmie. Traton eksportuje również 

do Chin dystrybucyjne MAN-y, a chciałby też 

cięższe pojazdy.

Sinotruk należy do chińskiej państwowej 

grupy CNHTC (China National Heavy Duty 

Truck Group), która produkuje około 120 tys. 

sztuk rocznie, z czego ponad 90% przypada na 

segment ciężkich samochodów ciężarowych. 

W portfolio produktów znajduje się 15 modeli 

samochodów ciężarowych oraz autokary i au-

tobusy miejskie. Jako pierwsza chińska fi rma 

wdrożyła do produkcji pojazdów zachodnią 

technologię dzięki współpracy z  austriackim 

producentem Steyr.

Szczególne znaczenie dla Grupy i jej zaan-

gażowania w  Japonii oraz regionie Pacyfi ku 

stanowi umowa strategiczna zawarta w kwiet-

niu tego roku z  Hino Motors. Współpraca 

Andreas Renschler,
dyrektor zarządzający Traton AG

„
Traton w krótkim czasie osiągnął 

bardzo wiele. Udowodniliśmy, że razem 
jesteśmy silniejsi. Współpraca różnych 
marek tworzy synergię i zwiększa naszą 
innowacyjność, co pozwala na wzrost 
globalnej konkurencji i jest wartością 
dodaną dla naszych klientów”

Projekt, który wciąż jest w fazie badań to Scania Hybrid Electric 
z pantografem zamontowanym za kabiną. Pantografy są z kolei połączone 
z napowietrznymi liniami energetycznymi, które znajdują się powyżej 
prawego pasa drogi. Pojazd może swobodnie łączyć się i odłączać od 
przewodów przy dowolnej prędkości. Przy pełnych bateriach ciężarówka 
może przejechać na silniku elektrycznym ok. 10 km. Scania Hybrid 
Electric jest wyposażona w  silnik Diesla Euro 6.

MAN pokazał rozwiązanie aFAS, system, który pozwala automatycznie jechać 
pojazdom do utrzymania dróg w kolumnie po autostradzie. Został w niego 
wyposażony MAN TGM 18.340. Kamery i systemy radarowe skanują otoczenie 
i umożliwiają m.in. rozpoznawanie obiektów, pasów ruchu i otwartych 
obszarów. Na podstawie analizy sensorycznej informacje są bezprzewodowo 
przekazywane między sterownikami pojazdu a systemami bezpieczeństwa. 
Rozwiązanie to zostało nagrodzone tytułem „Truck Innovation 2019”.

Zeskanuj kod i zobacz, Zeskanuj kod i zobacz, 
jak MAN aFAS jak MAN aFAS 
radzi sobie na drodzeradzi sobie na drodze

rem obejmuje umowy ramowe dotyczące stra-

tegicznej współpracy w  zakresie technologii 

i dostaw oraz wspólnych zakupów. Konkretne 

działania zostały już wprowadzone. Dziś Na-

vistar może zaoferować swoim klientom sil-

nik o pojemności 12,4 litra, znany w Ameryce 

Północnej jako International A26, czyli MAN 

D26, o mocy od 380 do 480 KM. Autobus IC 

Bus, marka Navistara, korzysta już z nowego 

silnika elektrycznego Grupy Traton. Został on 

zaprojektowany jako element modułowy do 

www.truck-van.pl
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W„Daimler Hall”, jak określa się 

połączone hale 14/15 na terenie 

targów w  Hanowerze, mogliśmy 

w tym roku zapoznać się z pełną ofertą po-

jazdów użytkowych koncernu spod zna-

ku gwiazdy. Największą część ekspozycji 

zajęły pojazdy ciężarowe, z  dominującym 

Actrosem nowej generacji. Pisaliśmy o nim

w  poprzednim wydaniu Truck&Van, dla-

tego teraz przypomnijmy tylko najważ-

niejsze fakty. Spośród 60 zastosowanych 

w  nim innowacji najbardziej rzuca się 

w  oczy brak lusterek zewnętrznych. Za-

stąpił je system MirrorCam, czyli kame-

ry i  wyświetlacze z  licznymi funkcjami 

dodatkowymi, wspierającymi kierowcę. 

Dwa duże wyświetlacze zastąpiły tradycyj-

ny zestaw wskaźników i niemal wszystkie 

przełączniki na tablicy rozdzielczej. Jesz-

cze inteligentniejszy system Predictive 

Powertrain Control, nowy tryb Economy+ 

w skrzyni Powershift 3 czy nowe przełoże-

nia tylnej osi mają przyczyniać się do dal-

szego spadku zużycia paliwa.

Nowy Actros to również szereg udosko-

nalonych systemów bezpieczeństwa, z Acti-

ve Brake Assist piątej generacji na czele. Sys-

tem ten automatycznie reaguje i  zmniejsza 

ryzyko kolizji nie tylko z innymi pojazdami, 

ale również z pieszymi, rowerzystami, a na-

wet elementami infrastruktury drogowej. 

Wszystko to w oparciu o zintegrowane dane 

z kilku czujników radarowych i kamer. 

Choć produkcja nowego Actrosa ruszy na 

dobre dopiero wiosną przyszłego roku, to 

Mercedes już podczas IAA przyjmował zamó-

wienia na specjalną serię „Edition 1”, wypo-

sażonych w niemal wszystkie możliwe opcje 

zwiększające bezpieczeństwo jazdy i komfort 

kierowcy. Limitowaną serię 400 egzemplarzy 

wyróżnia szereg elementów stylistycznych, 

jak specjalna osłona przeciwsłoneczna, liczne 

emblematy „Edition 1” czy elementy wykoń-

czeniowe ze stali nierdzewnej. 

Napięcie rośnie

Tegoroczne IAA w dużej mierze zdomino-

wały alternatywne źródła napędów. Nie ina-

czej jest w przypadku Mercedes-Benz Trucks, 

który już dwa lata temu pokazał koncepcję 

w  pełni elektrycznej ciężarówki średniego 

tonażu. Teraz koncepcja ta urzeczywistnia 

się w  postaci modelu eActros, testowanego 

w warunkach rzeczywistych od lutego br. Od 

2021 roku ma on trafi ć do seryjnej produkcji. 

Kluczowymi cechami eActrosa jest zestaw je-

denastu akumulatorów umieszczonych pod 

pojazdem i  pomiędzy podłużnicami ramy 

w taki sposób, by nie zmniejszały przestrzeni 

do zabudowy. Całkowita pojemność 240 kWh

pozwala na osiągnięcie zasięgu nawet do 

200 km, co w  zasadzie w  pełni pokrywa po-

trzeby transportu dystrybucyjnego. Napęd 

elektrycznego Actrosa to dwa silniki o  mocy 

126 kW każdy, zamontowane bezpośrednio 

w  piastach tylnej osi. Zwiększona o  2,5 tony 

masa własna jest częściowo kompensowana 

większym o 1 tonę dmc, bowiem na taki zabieg 

wobec ciężarówek z alternatywnymi systema-

mi napędowymi pozwalają przepisy unijne.

Z prądem 
zmian
Dwie hale o powierzchni 
ponad 10 tys. m2, a w nich 
blisko tysiąc osób personelu 
i ponad 60 ciężarówek, 
autobusów i samochodów 
dostawczych – tak Daimler 
zaznaczył swoją obecność 
podczas tegorocznych targów 
IAA. Nie zabrakło premier 
i pojazdów koncepcyjnych.

Zeskanuj kod Zeskanuj kod 
i zobacz filmi zobacz film

Na IAA w Hanowerze szersza publiczność po raz pierwszy mogła stanąć 
oko w oko z najnowszą odsłoną Actrosa. Kamery zamiast lusterek wstecznych, 
duże ekrany na kokpicie i w miejscu deski rozdzielczej – to nie wizja 
przyszłość, to rzeczywistość, którą kreuje Mercedes-Benz.  
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O  ile eActros pozostaje wciąż pojazdem 

testowym, o  tyle w  segmencie lekkich cię-

żarówek Daimler może poszczycić się seryj-

nie produkowanym Fuso eCanter. Pojazdy 

te pracują już w  sześciu dużych miastach 

w  Ameryce Północnej, Europie oraz Azji. 

Zasięg 100 km zapewnia zespół sześciu aku-

mulatorów o  łącznej pojemności 82 kWh, 

a silnik o mocy 129 kW sprawdza się nawet 

w najcięższej wersji, której ładowność może 

sięgać 3,5 tony. Fuso eCanter oferowany na 

około 30 rynkach w Europie i USA jest pro-

dukowany w Tramagal w Portugalii, zaś jego 

wersja kierowana do Japonii wytwarzana 

jest w fabryce Mitsubishi Fuso w Kawasaki.

Azjatycka marka Daimlera na IAA za-

prezentowała również koncept Vision One, 

czyli wizję całkowicie elektrycznego cięż-

kiego pojazdu ciężarowego E-Fuso. Dzię-

ki pojemności akumulatora wynoszącej 

300 kWh, ten trzyosiowy model dla sekto-

ra transportu dystrybucyjnego ma osiągać 

zasięg do 350 km. 

Lekko pod prądem

Elektryczne trendy widać jeszcze wyraź-

niej w  segmencie pojazdów dostawczych, 

gdzie Mercedes z  powodzeniem wdraża 

strategię eDrive@VANs. Opiera się ona na 

pięciu fi larach: kompleksowym ekosyste-

mie, dopasowaniu do branży, komercyjnej 

opłacalności oraz włączeniu kluczowych 

klientów do współtworzenia produktów 

i usług. Jej pierwszym namacalnym efektem 

jest eVito, czyli pierwszy seryjnie oferowa-

ny przez Mercedesa w  pełni elektryczny 

pojazd dostawczy. Elektryczny układ napę-

dowy dysponuje mocą 85 kW, zaś akumu-

lator o pojemności 41 kW zapewnia zasięg 

do 150 km, przy czym nawet w najbardziej 

niesprzyjających warunkach 100 km jest 

niemal gwarantowane. Pojazd może jechać 

maksymalnie 120 km/h i przewozić ponad 

1 tonę ładunku. Akumulator może zostać 

w  pełni naładowany w  ciągu około 6 go-

dzin. Ten średniej wielkości pojazd jest więc 

skonfi gurowany głównie do użytku w  ob-

szarze miejskim przez sektor dystrybucji, 

serwisowy czy publiczny.

Już w  przyszłym roku do elektryczne-

go Vito dołączy prezentowany na IAA 

eSprinter z napędem elektrycznym również 

o  mocy 85 kW. W  zależności od potrzeb 

można go skonfi gurować do osiągania mak-

symalnej prędkości 80, 100 lub 120 km/h. 

Użytkownicy będą mogli wybrać również 

dwie wersje pojemności baterii. Mniejsza, 

41 kWh zapewni zasięg około 115 km, ale 

pozwoli na osiągnięcie 1040 kg ładowności 

pojazdu. Większa i cięższa bateria 55 kWh 

zmniejszy ładowność pojazdu do 900 kg, ale 

zapewni za to 150 km zasięgu. 

W dalszej perspektywie rozwijane mają być 

też inne napędy alternatywne, jak choćby po-

łączenie koncepcji ogniw paliwowych z  hy-

brydą plug-in. Koncepcyjny Sprinter F-Cell 

to właśnie takie połączenie baterii i  ogniw 

paliwowych o mocy do 147 kW. W podwoziu 

pojazdu umieszczono trzy pojemniki miesz-

czące łącznie 4,5 kg wodoru, co wystarcza na 

zasięg około 300 km. Możliwe jest też zain-

stalowanie dodatkowego zbiornika tylnego, 

zwiększającego zasięg do 530 km.

Oprócz rozwiązań produktowych podczas 

IAA koncern Daimler przedstawił szereg 

usług dodatkowych, w tym coraz istotniejsze 

usługi cyfrowe. Jednym z ważnych wydarzeń 

było ofi cjalne uruchomienie nowej platfor-

my – Mercedes-Benz Conversion World – na 

której ponad 300 certyfi kowanych partnerów 

z 35 krajów może prezentować swoje rozwią-

zania klientom końcowym. Wielojęzyczna 

platforma prezentuje rozwiązania zabudów 

i wyposażenia dodatkowego dla ośmiu sek-

torów: budownictwa, usług kurierskich, lo-

gistyki, transportu pasażerskiego, pojazdów 

ratowniczych, komunalnych, rekreacyjnych 

i kempingowych. ▐

Mirosław Ganiec
Fot. M. Ganiec, Daimler

Od 2021 roku do seryjnej produkcji ma trafić eActros, czyli w pełni 
elektryczna ciężarówka średniego tonażu. Dwa silniki o mocy 126 kW 
umieszczone są bezpośrednio w tylnej osi. Układ jedenastu akumulatorów 
wypełnia przestrzenie pomiędzy podłużnicami ramy i pod podwoziem, 
pozostawiając dużą swobodę w aranżacji zabudowy.

Z zewnątrz nie wyróżnia się niczym szczególnym. Wystarczy jednak zajrzeć 
pod klapkę wlewu paliwa lub pod auto, by wiedzieć, że to pierwszy, w pełni 
elektryczny, seryjnie produkowany i oferowany Mercedes eVito. 
Akumulator o pojemności 41 kW zapewnia zasięg do 150 km. Pojazd może 
jechać maksymalnie 120 km/h i przewozić ponad 1 tonę ładunku.

Vision URBANETIC to koncepcja miejskiego pojazdu 
przyszłości. Opiera się ona na autonomicznym 
podwoziu z wymiennymi zabudowami modułowymi 
do przewozu ludzi i towarów, znosząc tym samym 
podział na te dwa rodzaje transportu. Pojazd 
umożliwia elastyczną reakcję na rzeczywiste 
zapotrzebowanie na konkretne zadania transportowe 
– np. gdy w mieście kończy się ważna impreza, 
system otrzymuje informację o większej liczbie osób, 
które trzeba rozwieźć, i dzięki temu może skierować 
tam więcej samochodów wyposażonych w moduł 
do przewozu osób, z których każdy mieści do 12 pa-
sażerów. Wymiana modułu do przewozu ludzi 
na moduł ładunkowy odbywa się automatycznie 
lub ręcznie i trwa tylko kilka minut. Cichy 
i bezemisyjny, autonomiczny pojazd może realizować 
usługi dostawcze także nocą i na terenie osiedli 
mieszkaniowych. W zależności od potrzeb może 
służyć jako mobilny paczkomat dla firm kurierskich 
czy dostarczać towary do sklepów detalicznych. 
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InnoTrans odbywa się co 2 lata, tak jak 

IAA. Największą atrakcją targów są po-

jazdy szynowe, których znaczną część 

można oglądać „na żywo” na bocznicy bę-

dącej częścią terenów wystawienniczych. 

Jednak autobusy też mają swoje „5 minut”, 

gdyż od poprzedniej edycji targów w 2016 r.

można je oglądać nie tylko na ekspozycjach 

statycznych, ale w  ruchu, na specjalnie 

stworzonej linii pokazowej. Po IAA także 

jeździły autobusy, przewożąc bezpłatnie 

gości, lecz w  tym roku nie spełniały tej 

Uszczuplenie
W hali 11, tradycyjnie zarezerwowanej dla autobusów, było w tym roku 
wyjątkowo luźno. Pewną część wystawców zagarnęły berlińskie targi InnoTrans, 
zahaczające terminem o hanowerskie IAA. 

„Bus of the Year 2019” 
– Mercedes Citaro hybrid.

Mercedes eCitaro gotowy do produkcji seryjnej zachował sylwetkę pokazanego 2 lata temu Future Busa, 
ale ma całkiem zwyczajne, nieco rozczarowujące wnętrze. 

Napęd elektryczny z silnikami w piastach kół ZAwheel firmy Ziehl-Abegg zaadaptowany do zabytkowego autobusu 
wycieczkowego ma sens i pozwala pogodzić urok tradycji z troską o czystość powietrza. 

funkcji nowości, ale zwykłe, miejscowego 

przewoźnika. 

Wystawę w  Berlinie wybrał Solaris, a  za 

jego przykładem poszły VDL, Ebusco, Sileo 

i kilka innych fi rm prezentujących miejskie 

autobusy elektryczne. Alstom przypomniał 

12-metrowego Aptisa, który zadebiutował 

na BusWorld w 2017 r., a klaster EBUS po-

kazał autobus ColumBus, technicznie oparty 

na go4city12 fi rmy Göppel. 

W tej sytuacji IAA zawdzięczała obec-

ność autobusów głównie dużym fi rmom, 

takim jak Daimler, MAN, Iveco, Scania 

czy Volvo, które mają w ofercie ciężarów-

ki i autobusy oraz przybyszom spoza Unii 

Europejskiej, przede wszystkim z  Turcji 

i Chin. Najsolidniej przygotowały się fi r-

my tureckie, które skłonne były prezento-

wać swoją ofertę przekrojowo. 

Nagród w bród

Tytuł „Bus of the Year 2019” zdobył 

Mercedes Citaro hybrid. Zostawił w poko-
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Szczególną uwagę zwrócono również na 
wysoką przyczepność i skuteczność hamowa-
nia, zwłaszcza na mokrych nawierzchniach. 
„W przeciwieństwie do konwencjonalnych silni-
ków spalinowych, silnik elektryczny jest w stanie 
natychmiast uzyskać pełny moment obrotowy. 
Oznacza to, że pojazd i opony reagują szyb-
ciej na zmiany prędkości lub zmieniające się 
warunki na drodze. Dlatego oponom do pojaz-
dów elektrycznych stawia się więcej wymagań. 
Wysoki poziom przyczepności pozwala uniknąć 
nierównomiernego zużycia opon, zachowując 
optymalny przebieg” – podkreśla Klaus Krause, 
szef Europejskiego Centrum Badań i Rozwoju. 

Wysokie przebiegi gwarantują zoptymali-
zowane rowki zygzakowate o zmodyfikowa-
nym układzie, które zapewniają m.in. większą 
sztywność bloków. Stałe uruchamianie i za-
trzymywanie w ruchu miejskim powoduje duże 
i nieregularne obciążenie opon. „Z tego powo-
du dostosowaliśmy szerokość barku i wygląd 
SmartCity AU04 + do zwiększonych wymagań, 
gwarantując tym samym bardziej równomierne 
zużycie. Ulepszona struktura molekularna no-
wej mieszanki bieżnika sprawia, że opona jest 
odporniejsza na ciepło, co przyczynia się do 
wydłużenia jej żywotności” – zaznacza Klaus 
Krause.

SmartCity AU04 + ma dodatkowo wzmoc-
nioną ścianę boczną. Chroni to oponę przed 
uszkodzeniami wynikającymi z częstego kon-
taktu z krawężnikiem. „Wzmocniona ściana 
boczna jest szczególnie ważna dla ochrony 
opon w elektrycznych autobusach, ponieważ 
przyspieszają one znacznie szybciej, co gene-
ruje bardziej agresywny kontakt z krawężnika-
mi” – wyjaśnia Klaus Krause.

Opona AU04 + jest całoroczna i oznaczona 
symbolem 3PMSF. Jest zalecana również w do 
autobusów z konwencjonalny napędem. ▐

Hankook 
do autobusów elektrycznych
Hankook opracował oponę specjalnie 
do autobusów elektrycznych. Niskie opory 
toczenia w SmartCity AU04 + pomagają 
ograniczyć zużycie energii elektrycznej. 
Ze względu na zwiększoną masę pojazdu 
wynikającą z ciężaru akumulatora, 
opona ma nie tylko stabilną osnowę, 
ale także większą nośność 154 / 148J (156 
/ 152F), co odpowiada 8 ton na oś. 

nanym polu autobusy elektryczne: Heulie-

za GX Elec oraz Irizara ie tram. Ponieważ 

jest to hybryda równoległa z  silnikiem 

elektrycznym zamontowanym między 

spalinowym a  skrzynią biegów, wzrost 

masy własnej w stosunku do wersji wyso-

koprężnej wynosi tylko 156 kg. Pozwala to 

12-metrowemu Citaro hybrid przewozić 

do 105 pasażerów przy zachowaniu masy 

całkowitej 18 t. Pojazd ma kilka rozwią-

zań oszczędzających energię, przykładowo 

pompę wspomagania układu kierowni-

czego, która uruchamia się tylko, gdy jest 

potrzebna. Ogółem producent szacuje, że 

w porównaniu z wersją tradycyjną Citaro 

hybrid zużywa o 8,5% paliwa mniej. 

Zwycięstwo autobusu z  „mieszanym” 

układem napędowym nad elektrycznymi 

jest sygnałem, że napęd czysto elektryczny 

nie jest ideałem sam w sobie. Jego wydaj-

ność i własności użytkowe zależą od wie-

lu zmiennych, których producenci wciąż 

się uczą. 

Jednak podobnie jak w  przypadku cię-

żarówek, pojazdy z  alternatywnym na-

pędem mogą liczyć na „własną” nagrodę. 

Od 2016 przyznawana jest „Sustainable 

Bus Award” i  to w 3 kategoriach: autobu-

su miejskiego, międzymiastowego i  tury-

stycznego. W jury zasiadają przedstawicie-

le mediów branżowych z 7 krajów, w tym 

Polski. Nagrodą „Sustainable Bus Award 

2019” wyróżniono: trolejbus Iveco Crealis 

18 Electric z układem napędowym Skody, 

Mercedesa Citaro Ü Hybrid oraz Volvo 

9900. 

Nagrody mogą mile łechtać produ-

centów, chociaż ich nagromadzenie 

rozmienia prestiż każdej na drobne. 

Za uzasadnienie dla mnożących się 

konkursów może służyć rozdrobnienie 

rynku autobusowego oraz pojawiające 

się ostatnio licznie nowe rozwiązania, 

o  których zaletach może zaświadczyć 

opinia jurorów – przynajmniej zanim 

Scania Interlink MD w wersji na LNG ma mieć zasięg 
do 1000 km na jednym tankowaniu. 

Elektryczny Heuliez GX 337 Elec wyróżnia się stylizacją, atrakcyjną na zewnątrz i w środku. 
Ponadto jego zasięg producent określa na 300 km. 
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pojawią się pierwsze doświadczenia 

użytkowników. 

Wchodzą Chińczycy

„Kto sieje wiatr, zbiera burzę”. Od lat na 

rynku pojazdów użytkowych „sieją wiatr” 

ekolodzy, a  wywołana przez nich „bu-

rza” stwarza nowe warunki, które tworzą 

miejsce dla innowacyjnych fi rm. Zarazem 

wysoki koszt nowoczesnych rozwiązań 

sprawia, że szansy w Europie upatrują dla 

siebie przedsiębiorstwa oferujące względ-

nie tanio i nowoczesność, i tradycję. 

Po stronie nowoczesności zdecydowanie 

opowiadają się Chińczycy, którzy napęd 

elektryczny mają „w małym palcu” i uży-

wają największej na świecie fl oty autobu-

sów na prąd. Regularnie odwiedzający 

Hanower BYD przyprowadził tym razem 

2 elektryczne autobusy serii ebus: 12-me-

trowy i  18-metrowy, przegubowy wypo-

Debiutujący Lion’s City E jest zapowiedzią gamy 
 zmodernizowanych autobusów miejskich MAN. 

Wycieczkowy Güleryüz Panora z odkrytym górnym pokładem. Rytm eksploatacji takich autobusów 
sprawia, że szansę dla siebie widzą w nich producenci spoza głównego nurtu. 

Volvo 9700 jest skromniejszym kuzynem nagrodzonego 
tytułem „Sustainable Bus Award 2019” modelu 9900, który 
zadebiutował na początku 2018 r. 

O zaletach elektrycznego napędu holenderskiej firmy e-Traction 
można było się przekonać w praktyce na pokładzie wyposażonego 
weń autobusu e-Busz. 

sażony w pantograf. Nowością są akumu-

latory litowo-żelazowo-fosforanowe, bez-

pieczniejsze i  charakteryzujące się dłuż-

szą żywotnością niż litowo-jonowe. Pro-

jektanci zastosowali również stylistyczne 

zabiegi maskujące ciężkawą sylwetkę chiń-

skich autobusów. Firma z  powodzeniem 

sprzedaje swoje pojazdy w  Europie, a  od 

kwietnia 2017 r. ma fabrykę w  Komarom 

na Węgrzech. Wkrótce rusza drugi zakład 

w Allonne w pobliżu Beauvais we Francji. 

Po sąsiedzku rozstawił się CRRC 

z 12-metrowym SaN Bus King, również wy-

posażony w  baterie litowo-żelazowo-fos-

foranowe. Szczytowa moc wynosi 150 kW,

a zasięg autobusu dochodzi do 240 km. Po-

jazd pomieści 81 osób, w tym 22 na miej-

scach siedzących, jego masa własna wyno-

si 11,6 t. Wersja przegubowa pomieści 145 

osób (49 na siedząco), a  jej masa własna 

to 18,5 t. Szczytowa moc układu napędo-

wego – 160 kW, zasięg – 150 km. CRRC 

tak jak BYD nadrabia pewną surowość 

dodatkami i  kolorami, które urozmaicają 

sylwetkę i wnętrze. 

Na chłodniejsze i  zapewne bardziej 

praktyczne odcienie postawiła w  wy-

kończeniu wnętrza Temsa. Jej elektrycz-

ny Avenue Electron ma silnik o  mocy 

250 kW oraz bezpieczne i  wydajne bate-

rie litowo-jonowe typu NMC. Producent 

podaje, że zasięg dochodzi do 350 km.

Firma informuje wprawdzie jedynie o licz-

bie miejsc siedzących – 35, ale dodaje 

parametr, który często pojawia się przy 

elektrycznych autobusach. Otóż zdolność 

pokonywania wzniesień określa na 18%. 

W  przegubowym CRRC C18 wynosi ona 

10%. 

Sąsiedzi

Tak oto do publicznej wiadomości tra-

fi ają z  wolna kolejne ograniczenia, jakie 
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ale dzięki szybkiemu ładowaniu można go 

skrócić do godzin zaledwie dwóch. Zasięg 

to maksymalnie 100 km. 

Grupa GAZ ma również nadzieję ulo-

kować na rynkach zagranicznych nisko-

podłogowego LiAZ-a  5292 z  silnikiem 

wysokoprężnym oraz nieskomplikowane-

go Vectora Next oferowanego w wersjach 

o  długości 7,6 oraz 7,2 m, także z  zasila-

niem CNG lub LPG (to nie pomyłka, cho-

dzi o propan-butan). 

Czeski Sor przedstawił znanego już, 

udanego stylistycznie NS 12 electric, 

a obok wersję dieslowską NS 12 diesel na-

pędzaną silnikiem FTP o pojemności 6,7 l 

i mocy 284 KM. 

Głosem tradycji były również tureckie 

autobusy Güleryüz. Miejski Ecoline do-

stępny w wersjach 10- i 12-metrowej ofe-

ruje do wyboru silniki Euro 6 Mercedes 

OM 936 LA lub Cummins ISB 6,7 oraz 

Mały, elektryczny autobus na podwoziu GAZeli Next. Wewnątrz wygospodarowano fragment niskiej podłogi 
dla stojących pasażerów lub dla wózka. Firma zapewnia, że autobus zachowuje z grubsza przewidywany zasięg 
100 km również podczas mroźnej pogody, dzięki umiejętnemu umieszczaniu i „opatuleniu” akumulatorów. 

Van Hool TX16 Astronef ma długość 13,2 m i 55 miejsc. 
Belgijski producent zdecydował się wystąpić na IAA 
w przeciwieństwie do innych firm z krajów Beneluksu. 

Fantazyjna, elektryczna Temsa Avenue Electron ma zasięg do 350 km i zdolność pokonywania wzniesień 18%. 
To kolejny parametr, który charakteryzuje użyteczność pojazdów elektrycznych. 

stoją na drodze do elektryfi kacji trans-

portu miejskiego. Na szczęście działając 

na wąsko zakreślonym terytorium danego 

miasta, można optymalnie przystosować 

się do jego warunków. Służą temu m.in. 

minibusy, gdzie cicho i  bez fajerwerków 

elektryfi kacja wkradła się wiele lat temu. 

Obecnie na rynku jest już nowa generacja 

pojazdów tego typu, a  oferta stale rośnie. 

Przykładem Karsan Jest Electric, zdolny 

pomieścić w  zależności od wariantu do 

26 pasażerów. Zamówienie podwójnego 

zestawu akumulatorów, zapewniającego 

zasięg do 165 km zmniejsza maksymalną 

liczbę pasażerów do 23. Moc silnika to 

125 KM, a zdolność pokonywania wznie-

sień 25%. 

W konfrontacji z autobusami chińskimi 

i tureckimi interesująco wypada Volgabus 

CityRhytm-12E. Spokojna, wręcz steryl-

na stylizacja ma wyraźny pierwiastek hi-

-tech i jest konsekwentnie zachowana i na 

zewnątrz i  w  środku. Autobus napędzany 

jest silnikami w piastach kół (oś ZF AVE-

130) o łącznej mocy 250 kW. Zasięg okre-

ślany jest maksymalnie na 300 km, a czas 

ładowania baterii litowo-jonowych wynosi 

4,5 godziny. Producent podkreśla niską 

masę własną pojazdu, osiągniętą dzięki 

zastosowaniu kompozytów i  aluminium, 

ale nie podaje konkretnej wartości. Auto-

bus może pomieścić 85 osób, w tym 26 na 

miejscach siedzących. Za marką Volgabus 

kryje się holding Bakulin Motors Group, 

powołany do życia w 2014 r. W ofercie ma 

również autobusy z  silnikami Diesla oraz 

gazowymi (CNG). 

Z  kolei Grupa GAZ zaprezentowa-

ła elektryczną nowość, która konkuruje 

w  klasie minibusów. Elektryczna, nisko-

wejściowa GAZela Next dla 16 pasażerów 

napędzana jest silnikiem Siemens o mocy 

90 kW. Jej masa własna wynosi 3,7 t. Czas 

ładowania z sieci 220 V wynosi 12 godzin, 
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Koncepcja, a rzeczywistość

Producenci zachodnioeuropejscy rów-

nież skupili się na nowościach elektrycz-

nych i gazowych. Daimler pokazał eCitaro 

w  wersji gotowej do produkcji seryjnej. 

Rutyna wygrała nad ideologią i  wnętrze 

ma całkiem zwyczajną aranżację, zrywają-

cą z „trójstrefowym”, przyjaznym dla użyt-

kowników planem eksperymentalnego Fu-

ture Bus sprzed 2 lat. Także zastosowane 

materiały wykończeniowe są typowe. We-

wnątrz pomieści się około 88 osób. Zasięg 

pojazdu dochodzi do 150 km – wg testów 

SORT2. 

MAN odsłonił konkurenta eCitaro, 

niskopodłogowego Lion’s City E w  wer-

sjach 12- i  18-metrowej. Zasięg ma 

dochodzić do 200÷270 km „w  ekono-

micznych warunkach, przez cały okres 

trwałości akumulatorów”, jak podaje 

MAN. Szczegółowe dane, w  tym trwa-

łość baterii oraz pojemność pasażerska 

nie zostały podane. 

Autobus ten zapowiada zmodernizowa-

ną rodzinę Lion’s City. Wraz z  nim fi rma 

zaprezentowała gazowego, 18-metrowego 

Lion’s City G z  nowym silnikiem MAN 

E1856 LOH o mocy 320 KM. 

Na IAA w ramach ekspozycji Iveco Bus 

pojawił się przewijający się już w mediach 

Heuliez GX Elec, zwiastun całej rodzi-

ny elektrycznych autobusów. Obecny 

na stoisku wariant 12-metrowy GX 337 

Elec miał masę własną 13,16 t i zasięg do 

300 km. Czas ładowania określono na 

5 godzin. Autobus wyróżnia się udaną, ła-

godną stylizacją, a  w  wersji pokazywanej 

na targach miał efektowne, jasne wnętrze 

z ciekawie ukształtowanymi, „płynącymi” 

poręczami. Obniżona linia okien pomię-

dzy osiami potęguje wrażenie przestron-

ności. 

Obok prezentowano przegubowy trolej-

bus Crealis oraz podmiejskiego 12-metro-

wego Crosswaya Low Entry NP na CNG. 

O krok dalej poszła Scania, która przedsta-

wiła średniopodłogowego, 13-metrowego 

Interlinka MD w wersji na LNG o zasięgu 

do 1000 km na jednym tankowaniu. Źró-

dłem napędu jest 5-cylindorwy, 9-litrowy 

silnik o zapłonie iskrowym o mocy 320 KM. 

Volvo pochwaliło się tegoroczną no-

wością, turystycznym 9900 z  charaktery-

analogiczne jednostki Euro 5. Cieka-

wostką jest piętrowa Panora, dostępna 

także w wersji Euro 6 i Euro 5 w odmia-

nach z  zadaszonym lub odkrytym gór-

nym pokładem do przewozów wyciecz-

kowych. 

BMC przedstawiło krótkiego, 8,5-me-

trowego Neocity, przedstawiciela gamy 

autobusów na olej napędowy i  CNG ofe-

rowanej również w wersjach 12- i 18-me-

trowych. Wspomniany Karsan promował 

krótsze autobusy o uniwersalnym charak-

terze do ruchu lokalnego, natomiast Isuzu 

wystawiało przykładowe pojazdy miejskie 

i  międzymiastowe oraz do przewozów 

turystycznych. Wszystkie z  silnikami wy-

sokoprężnymi, a  obok nich – elektrycz-

ną, lekką ciężarówkę NPR 10 EV. Firma 

wyraźnie podkreślała system zarządzania 

produkcją Isuzu Manufacturing Menage-

ment (IMM), zgodny ze standardami ja-

pońskimi. 

Otokar, który odnosi pewne sukcesy 

także w  Polsce, przyprowadził do Hano-

weru miejski autobus Kent C oraz 10-me-

trowego Ulyso T przeznaczonego do prze-

wozów liniowych i turystycznych. 

12-metrowy BYD ebus. Zmiany stylistyczne i schemat malowania dość skutecznie maskują masywną sylwetkę autobusu. 
Produkcja odbywa się na Węgrzech. 

Sor NS 12 z dieslem FPT. Czesi nie zaniedbują odbiorców autobusów z tradycyjnym napędem. 
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styczną linią okien w  kształcie „Z”. Obok 

postawiło autokar 9700 oraz hybrydowe-

go, miejskiego 7900. 

W rękach 
dostawców

W  pracach rozwojowych nad eCitaro 

brała udział firma Akasol z  Darmstadt, 

dostawca akumulatorów. Twierdzi, że 

w  optymalnych warunkach autobus ten 

może przejechać bez ładowania nawet 

200 km. Już teraz ma gotowy unowo-

cześniony zestaw baterii, który pojawi 

się w  drugiej generacji eCitaro, jaka ma 

wejść na rynek w 2020 r. Baterie te oferu-

ją o 35% więcej energii przy tych samych 

gabarytach, zapewniając autobusowi za-

sięg 200 km wg SORT2 i 250 km w ideal-

nych warunkach. 

Jeśli przyjąć, że postęp będzie odby-

wał się w tym tempie, za 10 lat Akasol po-

winien przedstawić baterie, które zapew-

nią Mercedesowi zasięg ponad 600 km.

Wyliczenie to jest czystą fantazją, 

ale na pewno mają rację ci, którzy mó-

wią, że metody przechowywania ener-

gii elektrycznej będą się rozwijać. 

Wciąż tylko pozostaje pytanie – jakim 

kosztem? 

Praktyczny aspekt napędu elektryczne-

go doskonale wykorzystuje fi rma Ziehl-

-Abegg. Jej napęd ZAwheel opierający się 

na silnikach w piastach kół został zaadap-

towany do piętrowych, odkrytych autobu-

sów wycieczkowych, których popularność 

cały czas rośnie. Korzystają z niego już nie 

tylko nowe, hiszpańskie autobusy Unvi, 

ale również zabytkowe „piętrusy”, które 

można przystosować do potrzeb turystów. 

Dzięki ZAwheel są ciche i „zeroemisyjne”, 

a  jednocześnie cieszą oczy staromodnym 

wyglądem, który sam w sobie jest atrakcją 

turystyczną. 

Firma cały czas rozwija swój czołowy 

produkt i przygotowuje oś napędową z nie-

zależnym zawieszeniem. W  praktyce mówi 

się o  hydropneumatycznym zawieszeniu 

wszystkich osi. Jego kompaktowa, moduło-

wa konstrukcja ma zapewnić więcej miej-

sca na akumulatory w  dolnej części au-

tobusu, co spowoduje obniżenie środka 

ciężkości i  poprawę własności jezdnych. 

Cała konstrukcja będzie przy tym lekka, co 

Volgabus CityRhytm-12E. Elektryczny autobus z Rosji prezentuje 
chłodny, skandynawski chciałoby się rzec dizajn. 

Elektryczny CRRC SaN Bus King. Poza własnościami użytkowymi wybija się z tłumu wyglądem. 

ma kluczowe znaczenie dla pojazdów elek-

trycznych. 

Firma e-Traction z  Holandii wykorzy-

stała targi IAA, aby zaprezentować konku-

rencyjne rozwiązanie, nową generację sil-

ników w  piastach kół Th eMotion 2.0. Jak 

podaje producent, mocowanie osi umożli-

wia stosowanie jej „w  większości autobu-

sów 12- i 18-metrowych”. 

Zapłacą ci, co zwykle

Przegląd autobusowych nowości na 

IAA wskazuje, że branża jest na etapie 

poszukiwań i  oswajania nowych typów 

układów napędowych. W  związku z  tym 

wiele jest niewiadomych i  coraz trudniej 

porównać bezpośrednio pojazdy prze-

znaczone do tych samych zadań. Nawet 

zawężając problem do samych tylko auto-

busów elektrycznych. Chińczycy i  Turcy 

chętniej podają masę własną pojazdów, 

maksymalną liczbę pasażerów oraz zasięg. 

Zachodnioeuropejscy producenci unika-

ją konkretów, zasłaniając się – jak zwykle 

– różnorodnością opcji oraz warunków 

eksploatacji. Choć każdy z nich ma własny, 

różnie nazwany „kodeks etyczny” na uży-

tek wewnętrzny i  kontaktów z  klientami, 

przejrzystość w podawaniu informacji nie 

leży w ich naturze. Różne typy akumulato-

rów oraz silników dodatkowo komplikują 

wybór. 

Na obecnym etapie napęd elektryczny 

jest najbardziej uzasadniony w pojazdach 

niszowych, np. wspomnianych autobusach 

do zwiedzania miast, ewentualnie przy 

obsłudze wybranych linii regularnych bie-

gnących w ścisłym centrum lub okolicach 

zabytkowych. 

Hanowerskie premiery kreują przy-

szłość, która może okazać się trudna do 

zniesienia dla ogółu społeczeństwa w za-

kresie kosztów ponoszonych na „zrów-

noważony” transport. W  tym kontekście 

daje do myślenia informacja ogłoszona 

przez przypadek na dwa dni przed rozpo-

częciem IAA przez Metro Warszawskie. 

Otóż unieważniło ono przetarg na dosta-

wy energii elektrycznej w  ilości do 124 

tys. MWh dla I  i  II linii metra w 2019 r. 

Najtańsza oferta o  ponad 6 mln zł prze-

kraczała założenia fi nansowe spółki. Me-

tro ma ten sam problem, co inni prze-

mysłowi odbiorcy: energia elektryczna 

gwałtownie drożeje. Wkrótce dotknie on 

również odbiorców detalicznych, a  eks-

perci wyjaśniają, że jedną z  głównych 

przyczyn wzrostu cen energii jest ko-

nieczność uwzględnienia coraz wyższych 

opłat za emisję CO2.▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, K. Dziewicka
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Wtym segmencie rynku mocni są 

lokalni dostawcy, odnoszący suk-

cesy głównie w ojczystych krajach. 

Lecz jak od każdej reguły, również od tej 

są wyjątki. Dotyczą przede wszystkim fi rm 

oferujących bardziej wyspecjalizowane za-

budowy oraz tych, które chcą uodpornić 

się na kaprysy koniunktury i  szeroko za-

rzucają sieć. 

Elektryczne i dopasowane

W  klasie minibusów było na IAA kil-

ka premier. Część z nich stanowiły nowe, 

dostawcze modele dużych producentów 

zaadaptowane przez fi rmy nadwoziowe do 

przewozu większej liczby osób. Pojawiły 

się również nowe minibusy elektryczne, 

interesujące w świetle przepisów zobowią-

zujących polskie samorządy do inwesto-

wania w  ekologiczne środki transportu. 

Zwłaszcza małe miasta, gdzie linie auto-

busowe są umiarkowanie obciążone i nie-

zbyt długie, a liczba kursów w ciągu doby 

ograniczona, mogą być zainteresowane 

pojazdami czysto elektrycznymi. W takich 

warunkach można dość łatwo pogodzić 

się z  niedogodnościami wynikającymi 

z niewielkiego zasięgu oraz długiego czasu 

ładowania. 

Tego rodzaju autobus pokazała austriac-

ka fi rma K-Bus (Kutsenits). Jej nowy model 

E-Solar City bazuje na elektrycznym Nissa-

nie e-NV200. Przy długości 6,7 m ma masę 

K-Bus E-Solar City na bazie Nissana e-NV200 ma obszerne, 
funkcjonalne nadwozie, a dzięki „sympatycznej” stylizacji 
może zostać wizytówką miasta. 

Od konkurencji niedaleko do kooperacji. ProBus oferuje pojazdy hiszpańskiej 
firmy Indcar, takie jak widoczne tu miejskie Daily. Na swoim stoisku 
prezentował również pojazdy CMS-Auto na bazie Sprintera. 

Zielone, 
ale niekoniecznie
Producenci nadwozi małych autobusów przyłączają się do poszukiwań 
alternatywnych napędów, ale twardo trzymają się także bieżących potrzeb 
nabywców, co tegoroczne targi IAA tylko potwierdziły. 

Własny produkt ProBusa z serii R. Opracowanie kompletnej, nowej karoserii 
przyniosło korzyść pod postacią stosunkowo obszernego wnętrza. 
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własną 2,6 t i w zależności od wersji może 

zabrać na pokład do 26 osób. Umieszczo-

ny z  przodu silnik elektryczny napędza 

przednią oś. Zestaw akumulatorów lito-

wo-jonowych zapewnia zasięg do 100 km. 

Bilans energetyczny pojazdu poprawiają 

panele słoneczne. Dzięki umieszczeniu 

całego układu napędowego z przodu, pod-

łoga w przestrzeni pasażerskiej jest zupeł-

nie płaska. Do wnętrza prowadzą szerokie, 

dwuskrzydłowe drzwi z rampą ułatwiającą 

wprowadzenie wózka. Autobus ten można 

kupić w Polsce. 

K-Bus przedstawił również nieco więk-

szy, bazujący na nowym Craft erze model 

City VIII. Może on zabrać 38 pasażerów 

i być napędzany silnikiem Diesla lub elek-

trycznym. 

Holenderska Tribus Group zaprezen-

towała elektryczny minibus E-Civitas 

na podwoziu Ducato. W  zależności od 

wielkości zestawu akumulatorów, auto-

bus ma zasięg do 200 km, a czas pełnego 

ładowania może być skrócony nawet do 

2 godzin. Wewnątrz jest płaska podłoga 

i  8 miejsc siedzących oraz nieco wolnej 

przestrzeni na wózek lub dla osób sto-

jących. Do wnętrza prowadzą szerokie 

drzwi, zaadaptowane z seryjnego Ducato. 

Tribus proponuje również prostszy model 

E-Ducato z  podłogą na typowej wysoko-

ści. On również ma miejsce dla wózka 

i może być przydatny do tzw. transferów, 

czyli przewozu osób z punktu A do punk-

tu B – przykładowo z  hotelu na lotnisko 

– bez przystanków. 

Adaptacja nowości

K-Bus pochwalił się również turystycz-

nym minibusem Tourist 719 na podwoziu 

nowego Sprintera. Pojazd ze 190-konnym 

dieslem i  automatyczną skrzynią biegów 

pomieści 38 osób. 

Konkurencyjny, choć tylko 9-osobowy, 

luksusowy pojazd na podwoziu Sprintera 

był na stoisku litewskiej fi rmy Atlas. Przy-

gotowała się ona do targów bardzo solidnie 

i  korzysta z  ofi cjalnego wsparcia dostaw-

ców podwozi. Volkswagen fi rmuje jej miej-

ski minibus Cityliner zbudowany na bazie 

nowego Craft era. Atlas opracował również 

„pierwszy, litewski midibus” Viator na 

podwoziu Iveco Daily o dmc 7,2 t. 

TS-Fahrzeugtechnik śmiało poczyna sobie z bazowymi podwoziami, często głęboko je modyfikując. 
Zmiany w tym Crafterze nie są tak głębokie, jak w innych modelach, ale poskutkowały powstaniem 
kompaktowego, miejskiego autobusu z fragmentem płaskiej podłogi. 

Buscentrum.pl, spadkobierca Auto-Centrum postawił w Hanowerze na sprawdzony, 
cieszący się zainteresowaniem luksusowy minibus. Na zdjęciu model Touring VIP. 

Większy autobus, także w wersji z podłogą płaską na całej długości 
TS-Fahrzeugtechnik proponuje na podwoziu Sprintera. 
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dwuskrzydłowych drzwi między osiami 

jest charakterystyczne, obniżone okno, 

które rozjaśnia wnętrze i czyni jazdę przy-

jemniejszą. 

Rošero produkuje kilka modeli małych 

autobusów na podwoziach Daily, a w Ha-

nowerze prezentowała również luksusowo 

wykończony wariant turystyczny. 

Po sąsiedzku rozlokowała się polska fi r-

ma Buscentrum.pl, wywodząca się z daw-

nej Auto-Centrum. Na jej stoisku można 

było obejrzeć minibus Tourer VIP na pod-

woziu poprzedniego modelu Sprintera. 

Pomysły pilnie poszukiwane

Dużą ekspozycję przygotował niemiecki 

ProBus. Oferta obejmuje mini- i midibusy 

na podwoziach Sprintera i  Daily. Cieka-

we są zwłaszcza te ostatnie, gdyż ProBus 

wykonuje niektóre z  nich w  wariancie 

wyposażonym w  nadwozie z  oryginalnie 

stylizowaną ścianą przednią. Nadała im 

oznaczenie R, a są oferowane w dwóch wa-

riantach: lokalnym i dalekobieżnym L oraz 

miejskim HNF. Wariant miejski mieści 38 

pasażerów. Prostsze modele z  typowym 

przodem od Daily są proponowane m.in. 

jako autobusy szkolne. 

TS-Fahrezugtechnik GmbH wybrała 

na IAA z  bogatego katalogu mały, miej-

ski autobus na podwoziu nowego Cra-

ft era w  odmianie z  przednim napędem. 

Pomimo krótkiego rozstawu osi pojazdu, 

konstruktorom udało się umieścić za dwu-

skrzydłowymi drzwiami fragment niskiej, 

płaskiej podłogi. Nieco większy model na 

podwoziu poprzedniego Spritera był pre-

zentowany obok. TS-Fahrzeugtechnik pro-

ponuje małe autobusy do różnych zadań, 

ale najbardziej imponujące są jej miejskie 

modele, które mogą mieć niską podłogę 

między osiami (jak wspomniany Craft er), 

na tylnym zwisie lub na całej długości, jak 

miejski Sprinter lub trzyosiowe (!) Ducato. 

Interesujący minibus z obniżoną podło-

gą między osiami wyprodukowany przez 

CMS-Auto na podwoziu Sprintera był 

obecny na stoisku ProBusa, który funkcjo-

nuje również jako diler. 

Szkoda, że producentów minibusów było 

niewielu i pokazali tak mały fragment ofer-

ty. Można również żałować, że nie zjawiło 

się więcej fi rm z  Polski. Mamy się czym 

pochwalić, zwłaszcza w segmencie małych 

autobusów międzymiastowych oraz dobrze 

wyposażonych turystycznych. Naszym 

projektantom na ogół udaje się uniknąć 

pewnych uproszczeń i  niezręczności, któ-

re spotyka się w konstrukcjach zagranicz-

nych. Być może poświęcają za mało uwagi 

pojazdom miejskim, w których można dać 

pełny upust pomysłowości, ale krajowy 

popyt na małe pojazdy miejskie na ogół 

zaspokajają używane autobusy z  importu. 

Nabywcy często tylko na takie mogą sobie 

pozwolić. Z kolei konkurowanie za granicą 

wymaga determinacji i  „wykarczowania” 

sobie ścieżki do klientów przyzwyczajo-

nych do dobrze znanych im marek. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, K. Dziewicka, K-Bus, Tribus

Słowacka fi rma Rošero użyła Daily do 

zbudowania elektrycznego, miejskiego 

autobusu First FCLI Electric. Wcześniej 

oferowała wyłącznie wariant z  silnikiem 

Diesla. Wygląd nadwozia i  zagospodaro-

wanie przestrzeni pasażerskiej są zbliżone. 

Wewnątrz jest niska podłoga i miejsce dla 

około 20 pasażerów. Naprzeciw szerokich, 

Elektryczny, miejski autobus słowackiej firmy Rošero ma bogate przeszklenie, 
które lepiej jednak wygląda w środku niż z zewnątrz. 

K-Bus Tourist 719 na podwoziu nowego Sprintera. W tej klasie nowości zaprezentował się 
również MAN, używając jako bazy swojego nowego TGE. 

Elektryczny, holenderski Tribus E-Ducato jest uniwersalnym mikrobusem z miejscem 
dla wózka inwalidzkiego. Może być przydatny np. na lotniskach lub w obsłudze hoteli 
czy rozległych atrakcji turystycznych. 
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„Myślą przewodnią dla fi rmy 

Th ermo King na wystawie 

IAA 2018 jest wizja miasta 

przyszłości – Th ermotopii. Th ermotopia 

jest miejscem, gdzie odwiedzający mogą 

odkrywać technologie, które zdefi niują 

nie tylko przyszłość kontroli temperatury 

w transporcie, ale całego transportu – twier-

dzi Pauli Johannesen, dyrektor naczelny 

działu ciężarówek, naczep i  autobusów fi r-

my Th ermo King na Europę, Bliski Wschód 

i  Afrykę. – Mamy rozwiązania, które defi -

niują przyszłość transportu pasażerskiego 

zgodnego z  zasadami zrównoważonego 

rozwoju. Technologie te, powstałe z  myślą 

o elektrycznych i hybrydowych autobusach 

stanowią odpowiedź na rosnące znacze-

nie transportu przyjaznego dla środowiska 

i problemy takie jak gwałtownie rosnące na-

tężenie ruchu pojazdów, zanieczyszczenie 

powietrza czy hałas”.

Efektywne ciepło-zimno

Najważniejszym eksponatem stanowiska 

autobusowego fi rmy Th ermo King na wy-

stawie IAA była gama pomp ciepła Athenia 

MkII, które dzięki zastosowanemu w  nich 

odwracalnemu układowi chłodzenia wy-

dajnie chłodzą lub ogrzewają wnętrza w au-

tobusach elektrycznych i  hybrydowych. 

Elektryczne pompy ciepła Athenia zostały 

już zamontowane w  setkach autobusów 

elektrycznych, które jeżdżą po całej Europie. 

Jest wśród nich 100 autobusów VDL fi rmy 

Connexxion, obsługujących linie autobu-

sowe zapewniające komunikację na lotni-

sku Schiphol Airport w Amsterdamie wraz 

z jego otoczeniem, a także linie autobusowe 

na szybkich liniach tranzytowych w obrębie 

terenu objętego koncesją. 

Pompy ciepła Athenia zapewniają pasa-

żerom maksymalny poziom komfortu nie 

tylko w  miesiącach letnich, kiedy wyma-

gane jest chłodzenie, lecz także zimą, kiedy 

konieczne jest ogrzewanie pojazdu. Dodat-

kowo, system jest zdolny do pracy w trybie 

pompy cieplnej przy minimalnej tempera-

turze otoczenia wynoszącej –7°C. 

W ścisłej współpracy

W  trybie ogrzewania e lektryczna pom-

pa Athenia MkII może przekazywać ciepło 

z  powietrza zewnętrznego do przedziału 

pasażerskiego ze skutecznością odpowiada-

jącą współczynnikowi poziomu wydajności 

(COP) do 4. Oznacza to, że z każdego 1 kW 

energii elektrycznej pobranej z akumulato-

rów pompa ciepła wytwarza do 4 kW ener-

gii cieplnej. System może być także wypo-

sażony w  układ chłodzenia akumulatorów, 

który może odzyskiwać energię emitowaną 

przez akumulatory i  wykorzystywać ją do 

ogrzewania przedziału pasażerskiego. 

„Wszystkie produkty z dziedziny technolo-

gii HVAC rozwijane są w ścisłej współpracy 

z producentami OEM i fi rmami konstruują-

cymi nadwozia. W oparciu o ich indywidu-

alne potrzeby zapewniamy im dopasowane 

rozwiązania i sprawdzone technologie, skro-

jone na miarę ich wymagań i  konkretnych 

typów autobusów” – zapewnia Urszula von 

Kreijfelt, dyrektor handlowy działu rozwią-

zań do autobusów fi rmy Th ermo King na 

Europę, Bliski Wschód i Afrykę. ▐ 

Fot. Thermo King

tylko wThermotopia
Podczas targów IAA w Hanowerze Thermo King 
zaprezentował technologie HVAC do autobusów z alternatywnymi 
napędami. Można było się zapoznać z najnowszymi 
rozwiązaniami z dziedziny ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji 
(HVAC) zaprojektowanymi z myślą o zrównoważonym transporcie. 
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30% dłuższa 

żywotność

Jakość pierwszego 

montażu

Więcej korzyści  

REPXPERT

ntażu

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

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

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

marki Mercedes Benz.

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

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

wykorzystania w programie lojalnościowym REPXPERT.

3
LATA GWARANCJI 
na LuK RepSet 
dla samochodów ciężarowych

www.repxpert.pl

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



W Berlinie polski producent pokazał 

 najnowsze rozwiązania w  zakresie 

 ogrzewania, chłodzenia oraz układu 

kierowniczego skupiające się na ogranicze-

niu zużycia energii. 

Kompleksowe podejście

W  autobusach elektrycznych nie tylko 

napęd jest ważny, ale zasilanie w  energię 

urządzeń, które mają służyć komfortowi 

podróżowania. Przy opracowywaniu nowe-

go układu ogrzewania w  autobusach elek-

trycznych, producenci koncentrują swoje 

działania na ograniczeniu zużycia energii 

i zwiększeniu zasięgu pojazdów. Jedną z pro-

pozycji Solarisa jest układ ogrzewania hy-

brydowego zasilany gazem LPG. Jest to roz-

wiązanie niskoemisyjne oraz znacznie tańsze 

niż zastosowanie tradycyjnego pieca na olej 

napędowy, który raczej do niskoemisyjnych 

nie należy. Zbiorniki LPG są mniejsze od sto-

sowanych wcześniej CNG, dzięki czemu ich 

zabudowa jest mniej skomplikowana.

Jeszcze lepiej w trend ekologiczny wpisuje 

się układ ogrzewania i klimatyzacji, w którym 

czynnikiem roboczym jest CO2 (R744), będą-

cy obecnie najbardziej przyjaznym dla środo-

wiska rozwiązaniem. Zastosowanie elektrycz-

nej pompy ciepła umożliwia pozyskiwanie 

ciepła z urządzeń pomocniczych, tym samym 

ograniczając zużycie energii baterii, co z kolei 

skutkuje wydłużeniem maksymalnego zasię-

gu pojazdu oraz gwarantuje wydajną pracę 

w niskich temperaturach. Wszystko odbywa 

się przy bezemisyjnej pracy.

W myśl postanowień Unii Europejskiej do 

roku 2030 czynnik chłodzący R134a ma być 

całkowicie zastąpiony bardziej przyjaznym 

dla środowiska R513a. Klimatyzacje pojaz-

dów z Bolechowa już dziś mogą być uzupeł-

niane tym środkiem.

Zmiany nie ominęły również wspomaga-

nia układu kierowniczego. Elektryczna pom-

pa wspomagania zasilana jest ze standardo-

wych akumulatorów 24 V. Już od pewnego 

czasu to rozwiązanie jest standardowo sto-

sowane we wszystkich autobusach elek-

trycznych i  hybrydowych oraz jako opcja 

w  trolejbusach. Skutkuje ono zmniejszonym 

zużyciem energii – pompa nie obciąża silnika 

głównego – dzięki czemu zwiększa się także 

zasięg pojazdu. Na korzyść tej konstrukcji 

przemawia również zmienna prędkość obro-

towa pompy, dzięki czemu siła wspomagania 

jest większa przy niskich prędkościach po-

jazdu i  maleje wraz ze wzrostem prędkości. 

Rozwiązanie to podnosi również poziom bez-

pieczeństwa, ponieważ pompa wspomagania 

nie jest zależna od innych urządzeń, których 

awaria w  skrajnych przypadkach mogłaby 

skutkować utratą sterowności pojazdu.

Diagnoza na odległość

Kolejną nowością jest system zdalnej dia-

gnozy autobusów elektrycznych eSConnect. 

Usprawnia on diagnostykę i  serwisowanie 

oraz umożliwia analizę danych gromadzo-

nych przez pojazd. Autobusy wyposażone 

w ten system pozwalają gromadzić rzeczywi-

ste dane eksploatacyjne, które będzie można 

wykorzystać przy dalszych pracach nad po-

jazdami. eSConnect może być zamontowa-

ny we wszystkich autobusach elektrycznych, 

zarówno nowo produkowanych, jak i  w  już 

eksploatowanych.

Z  danych zbieranych przez system mogą 

również korzystać właściciele pojazdów 

przy optymalizacji wykorzystania taboru. 

Generowane informacje dotyczą m.in. loka-

lizacji fl oty w czasie i przestrzeni wraz z ak-

tualnym stanem naładowania baterii, trasy 

przebytej przez dany autobus w określonym 

przez użytkownika czasie czy zużycia energii. 

System eSConnect pozwala także na zdalną 

identyfi kację błędów zgłaszanych przez po-

jazd na pulpicie kierowcy, monitorowanie 

parametrów pracy autobusu oraz generowa-

nie statystyk, m.in. dotyczących liczby cykli 

ładowania oraz czasu ładowania baterii.

Dobry start

Solaris przeprowadza również na życzenie 

indywidualne studium wykonalności. Na 

podstawie wymagań klientów i  całego sze-

regu danych wejściowych, takich jak: zakres 

temperatur w danym mieście, konieczny, aby 

oszacować zużycie energii nie tylko w  wa-

runkach nie odbiegających od normy, ale 

także i w ekstremalnych sytuacjach, średnia 

prędkość, topografi a terenu, po którym prze-

biega dana linia, liczba przystanków, potoki 

pasażerskie, rozkład jazdy i wiele innych, So-

laris proponuje najbardziej optymalne roz-

wiązanie w obszarze e-mobilności.

Na podstawie tych danych powstaje raport 

polecający najlepszą konfi gurację autobusów 

elektrycznych (m.in.: rozmiar i  typ baterii, 

rekomendowana infrastruktura ładowania, 

przewidywane zużycie energii i  żywotność 

baterii). Uwzględnia on m.in. miejsce eks-

ploatacji autobusu elektrycznego i wymaga-

nia przewoźnika. 

Na targach InnoTrans można było zo-

baczyć Solarisa Urbino 12 electric, jednego 

z  pięciu zamówionych przez przewoźnika 

z  Frankfurtu nad Menem. Pojazdy te zosta-

ły wyposażone m.in. w wydajny układ cało-

Kwestia 
wyboru
W tym roku Solaris 
nie pojawił się w Hanowerze. 
Wybrał berlińskie InnoTrans, 
które odbywało się 
w tym samym czasie. 
Miała tam miejsce premiera 
zmodernizowanego 
trolejbusu Trollino 12 
i nowości wprowadzonych 
w elektrycznym Urbino 12. 

Jeden z pięciu autobusów elektrycznych zamówionych przez przewoźnika z Frankfurtu nad Menem. Jednorazowo może 
zabrać na pokład 70 pasażerów, z czego 28 na miejscach siedzących. Dwa dodatkowe siedzenia składane zamontowano 
w przestrzeni przeznaczonej na wózki dziecięce i inwalidzkie. Model ten wyróżniono tytułem „Bus of the Year 2017”.
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pojazdowej klimatyzacji, energooszczędne 

oświetlenie wnętrza w technologii LED oraz 

rozbudowany system informacji pasażerskiej, 

w skład którego wchodzą 3 monitory LCD. Są 

tam także gniazda USB do ładowania urzą-

dzeń mobilnych oraz dostęp do Wi-Fi. Solaris 

do tej pory dostarczył blisko 200 autobusów 

z napędem elektrycznym. Kolejnych 130 jest 

w trakcie produkcji. Elektryczne Urbino po-

konały już ponad 8 mln km w 14 państwach. 

Na różne sposoby

Podczas targów InnoTrans swoją premierę 

miał również zmodernizowany Trollino 12. 

Zastosowano w nim najnowsze rozwiązania 

wprowadzone już do Urbino. Zaowocowały 

one lżejszą i bardziej trwałą konstrukcją po-

jazdu.

Technologia budowy pojazdu „skin on 

skin” pozwala zwiększyć efektywność pro-

cesów produkcyjnych oraz zapewnia wyższą 

estetykę wykończenia i sprawia, że trolejbus 

jest łatwiejszy w serwisowaniu. Panele bocz-

ne są przykręcane do siebie, co umożliwia 

prostszy montaż oraz wymianę w przypadku 

uszkodzenia części nadwozia. Wygodniejszy 

dostęp do poszczególnych elementów pojaz-

du osiągnięto też dzięki zastosowaniu tylnej 

oraz bocznych klap rewizyjnych otwieranych 

pod kątem 170, a  nie jak poprzednio 130 

stopni.

W  ofercie Solarisa są trzy modele trolej-

busów: 12-metrowe, przegubowe Trollino 18 

oraz, będące w  przygotowaniu  dwuprzegu-

bowe Trollino 24. Trollino 12 napędza jeden 

silnik elektryczny o mocy od 160 do 175 kW 

umiejscowiony po lewej stronie przed drugą 

osią pojazdu. Jest on umieszczony ukośnie, 

by wał napędowy trafi ał z  niego prosto do 

wejścia przekładni głównej. Trollino 18 może 

być napędzany przez jeden silnik elektryczny 

(o mocy od 240 do 251 kW) lub dwa (o mocy 

od 160 do 175 kW). W Trollino 24 stosowa-

ne są dwa silniki elektryczne o mocy 160 kW 

każdy, umiejscowione po lewej stronie przed 

drugą oraz trzecią osią.

Maksymalna prędkość trolejbusu wynosi 

70 km/h. Opcjonalnie pojazd może być wy-

posażony w baterie trakcyjne umożliwiające 

jazdę w trybie bezemisyjnym bez przyłącze-

nia do sieci trakcyjnej. Mogą one być łado-

wane podczas jazdy w tzw. trybie in-motion-

-charging lub poprzez wtyczkę (plug-in). 

Można też wyposażyć pojazd w  wodorowe 

ogniwa paliwowe. I  właśnie 10 przegubo-

wych trolejbusów z  dodatkowym napędem 

wodorowym trafi  do Łotwy. Solaris Trollino 

18,75 wyposażony jest w  silnik elektryczny 

oraz napęd pomocniczy w  postaci wodo-

rowego ogniwa paliwowego o mocy 80 kW, 

które zasila baterie o pojemności 29,2 kWh. 

Ogniwo paliwowe i  baterie są wykorzysty-

wane tam, gdzie nie ma sieci trakcyjnej. Ich 

zasięg bez podłączenia do trakcji ma wy-

nosić 100 km. Każdy z trolejbusów dla Rygi 

pomieści do 135 pasażerów, z  czego 44 na 

miejscach siedzących. 

Obecnie Solaris pracuje nad dwuprzegu-

bowym trolejbusem o  długości 24 m. Proto-

typowy pojazd powstaje z myślą o stworzeniu 

platformy do przyszłej, seryjnej produkcji 

pojazdów 24-metrowych z  napędem hybry-

dowym i elektrycznym. Pojazd ma być wypo-

sażony w  dwa silniki trakcyjne, napędzające 

dwie osie. Baterie o pojemności 58 kWh będą 

ładowane podczas jazdy z  trakcji za pomocą 

pantografu dwupolowego. Aby ułatwić ma-

newry w ruchu miejskim, czwarta oś pojazdu 

będzie skrętna. Trolejbus ma mieć układ drzwi 

2-2-2-2-2 i  być wyposażony w  elektryczne 

wspomaganie układu kierowniczego. W prze-

strzeni pasażerskiej są 53 miejsca siedzące, 

z których 16 jest dostępnych z niskiej podłogi.

Solaris dostarczył łącznie ponad 1200 

trolejbusów. Kolejne są w trakcie produkcji. 

Trollino jeżdżą w 16 państwach. 

Mimo zmiany właściciela (obecnie 100% 

fi rmy należy do hiszpańskiego producen-

ta pojazdów szynowych CAF) Solaris nie 

zwalnia. Dzisiaj, gdy elektryfi kacja stała się 

modna, fi rma jest świetnie na ten moment 

przygotowana. Lata doświadczenia na ryn-

ku procentują. ▐

KD
Fot. Solaris

Prezentowany w Berlinie Solaris Trollino 12 jest jednym z 14 trolejbusów zamówionych 
w tym roku przez Urząd Miasta Gdynia. Wraz z nimi dostarczonych zostanie także 16 przegubowych 
Trollino 18. Kontrakt ma wartość 95 mln zł (ok. 24 mln euro). 

ee-ppprreennuummeerraattaa
e prenumeratae-prenumerata GRATIS http://www.truck-van.pl/gratisTruckTruck VanVan&
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Ponad 500 pracowników, którzy oferu-

ją klientom profesjonalne wsparcie, 

w  istotny sposób przyczynia się do 

sukcesu przedsiębiorstwa. Dzięki nowym 

lokalizacjom w  Europie Centralnej i  nie-

ustannemu rozszerzaniu portfolio, Grupa 

EWT jest w stanie zagwarantować optymal-

ne rozwiązania, odpowiadając na zmienia-

jące się wymagania rynku transportowego. 

Już w przyszłym roku w Komornikach koło 

Poznania planowane jest otwarcie nowego 

centrum naczep i  przyczep, które będzie 

zlokalizowane bezpośrednio przy autostra-

dzie A2. Punkt ten będzie specjalizował się 

w sprzedaży i  serwisie produktów Schmitz 

Cargobull. Przestronny obiekt będzie wypo-

sażony w poczekalnię dla klientów i własny 

warsztat. 

Potencjał różnorodności

Dodatkowo Grupa EWT zwiększy asor-

tyment oferowanych produktów za sprawą 

innowacyjnych pojazdów fi rmy GRW, po-

łudniowoafrykańskiego producenta silo-

sów i cystern. W 2017 roku fi rma Schmitz 

Cargobull AG nabyła 33% udziałów fi rmy 

GRW w  celu nawiązania wzajemnych sto-

sunków handlowych w  segmencie naczep 

chłodniczych i silosów. Grupa EWT podjęła 

więc współpracę z GRW i obecnie jest wy-

łącznym dystrybutorem produktów GRW 

na Polskę, Czechy i Słowację. EWT wspiera 

również Schmitz Cargobull we wprowadza-

niu produktów GRW na rynek w całej Euro-

pie. EWT intensywnie współpracuje z GRW 

w  celu opracowania portfolio produktów 

z  myślą o  tym rynku. Tak właśnie po-

wstał nowy 3-osiowy silos samowyładowczy 

o  pojemności 60 m3 prezentowany pod-

czas targów IAA w Hanowerze. Pierwszych 

20 klientów, którzy zdecydowali się na za-

kup takich pojazdów będzie miało nieby-

wałą okazję zwiedzić zakład produkcyjny 

GRW, który znajduje się w  Republice Po-

łudniowej Afryki, 100 km od Kapsztadu, 

w miejscowości Worcester. 

GRW i  Schmitz Cargobull współpracują 

ze sobą od marca 2016 r. w zakresie opra-

cowywania i budowy nowych naczep i kon-

tenerów chłodniczych, które są dostarczane 

do RPA wraz z  agregatami chłodniczymi 

Schmitz Cargobull i  systemem telematycz-

nym.

„Republika Południowej Afryki stanowi 

dla nas bardzo atrakcyjny rynek. Gospodar-

ka RPA coraz lepiej funkcjonuje. Cały czas 

się rozwija. To dobrze wróży długotermi-

nowym stosunkom biznesowym pomiędzy 

GRW i Schmitz Cargobull, co przynosi ko-

rzyści obu stronom” – podkreśla Andreas 

Schmitz, prezes zarządu Schmitz Cargobull 

AG.

Firma GRW jest znanym producentem 

naczep i  przyczep oraz dostawcą różnego 

rodzaju usług. Firma powstała w 1996 roku. 

Głównie produkuje cysterny i  silosy alu-

miniowe, ale również stalowe, w jej ofercie 

znajdują się też furgony, platformy, kurtyny 

i wywrotki. W tym roku ma zostać wypro-

dukowanych ok. 2000 pojazdów. Firma za-

trudnia 970 osób. 

„Partnerstwo ze Schmitz Cargobull po-

zwala nam obcować z  najnowszą niemiec-

ką technologię budowy naczep chłodni. 

Chcemy oferować najlepsze rozwiązania 

dostępne na rynku – zapewnia Gerhard van 

der Merwe, właściciel, dyrektor zarządza-

jący GRW Holding. – A  naszym zdaniem 

Schmitz Cargobull produkuje najlepsze na-

czepy chłodnicze na świecie. To czyni nas 

idealnymi partnerami”.

GRW chce dostarczać solidne pojazdy, 

które posłużą właścicielom przez wiele lat, 

Nowe wyzwaniaNowe wyzwania
Grupa EWT Truck & Trailer dynamicznie działa na rynku. 
Świetne wyniki sprzedaży pojazdów marki Schmitz Cargobull 
w Polsce, Czechach i na Słowacji zaostrzają apetyt. 
Teraz firma ostro bierze się za sprzedaż w Europie silosów 
południowoafrykańskiej marki GRW.

Wentzel Van Der Merwe z GRW i Dirk 
Hoffmann z EWT. Pierwsze 20 naczep 
silosów marki GRW będzie miało 
w pakiecie voucher na wyjazd do RPA 
ze zwiedzaniem fabryki w Worcester.

EWT zbadało rynek europejski i przedstawiło założenia naczepy 
typu silos, która najbardziej będzie odpowiadała potrzebom 
i wymaganiom tutejszych firm. W ten sposób powstał nowy model 
naczepy GRW. Na początek EWT przygotowało 20 pojazdów, 
pierwsze umowy zostały podpisane już w Hanowerze. 

10/201832 TruckTruckVanVan&

www.truck-van.plRYNEKRYNEK NaczepyNaczepy



więc przykłada szczególną wagę do wyso-

kiej jakości swoich produktów. Jak zazna-

cza Gerhard van der Merwe, nie mniej 

ważny od jakości produktu jest dobry 

serwis, dlatego korzystanie z doświadczeń 

i zasobów EWT jest dla fi rmy GRW bardzo 

cenne.

GRW może produkować jedną naczepę 

typu silos dziennie, co daje zdolność pro-

dukcyjną na poziomie 250 takich pojazdów 

rocznie. Pozostaje pytanie, ile trzeba będzie 

czekać na odbiór zamówionego pojazdu, 

który do pokonania ma dość sporą odle-

głość. Jak zapewniają przedstawiciele GRW, 

sam transport z  Kapsztadu do Hamburga 

trwa ok. 3 tygodni, natomiast produkcja 

4–5 miesięcy. 

Kolejnym krokiem ma być sprowadzenie 

do Europy zestawów montażowych SKD 

(semi knocked down), które będą monto-

wane lub kompletowane w  oddziale EWT 

w Strykowie zgodnie z indywidualnymi wy-

maganiami klienta. 

EWT zapewnia swoim klientom szero-

ką gamę usług gwarantujących najwyższą 

jakość, elastyczność i  gwarancję mobil-

ności. „Ponadto oferujemy indywidualne 

usługi dodane, dzięki którym możemy 

generować dodatkowe korzyści. Wszyst-

ko to w  duchu niesłabnącej innowacyj-

ności i zaangażowania zgodnie z naszym 

mottem: ’Your mobility is our passion’” 

– podkreśla Dirk Hoff mann, wspólnik 

zarządzający i  członek zarządu Grupy 

EWT.

100 mln euro 

IAA w Hanowerze to miejsce, gdzie pro-

ducenci z  branży pojazdów użytkowych 

lubią przekazywać najpikantniejsze infor-

macje. Do takich można zaliczyć w  tym 

roku, przekazaną przez Andreasa Schmit-

za: Schmitz Cargobull zainwestuje 100 mln

euro w  poprawę wydajności zakładów 

w Vreden. „18 września 2018 r. Rada Nad-

zorcza zatwierdziła pierwszy etap pakietu 

inwestycyjnego o  wartości 100 mln euro 

na rozbudowę fabryki we Vreden” – poin-

formował Andreas Schmitz, prezes zarządu 

Schmitz Cargobull AG. 

„W naszej strategii na rok 2025 posta-

wiliśmy sobie za cel zostanie światowym 

liderem w  dziedzinie naczep skrzynio-

wych i platform, a także liderem na euro-

pejskim rynku wywrotek. Dlatego w ciągu 

ostatniego roku zwiększyliśmy produkcję 

naczep we Vreden z 76 w sierpniu 2017 r. 

do 100 pojazdów dziennie obecnie”. Do-

datkowa inwestycja pozwoli zwiększyć 

wydajność oraz różnorodność produk-

tów. 

Dzięki ubiegłorocznym inwestycjom 

podniesiono również wydajność zakładów 

w Panevezys na Litwie, w szczególności je-

żeli chodzi o produkcję pianki używanej do 

paneli Ferroplast. „W  październiku 2018 r. 

zostaną uruchomione dwie dodatkowe li-

nie produkcyjne dla naczep skrzyniowych 

S.KO, zabudów M.KO i zestawów montażo-

wych M.KO – informuje Andreas Schmitz. 

– Zdolność produkcyjna zakładu potroi się 

z około 10 jednostek dziennie w 2017 r. do 

30 od kwietnia 2019 r.” Oznacza to, że sprze-

daż produktów tej fi rmy w roku 2019 może 

znacząco pójść w górę. Dzisiaj dość głośno 

mówi się o tym, że popyt przekracza podaż, 

więc klienci albo czekają, albo wybierają in-

nego dostawcę.

„Teraz zostaną opracowane indywidualne 

rozwiązania dla każdego segmentu: przewo-

zu farmaceutyków, mrożonek, dystrybucji 

świeżych produktów i  suchych ładunków. 

Zastosowana w standardzie telematyka Tra-

ilerConnect odgrywa również decydującą 

rolę w  rozwiązaniach SmartTrailer specy-

fi cznych dla tej branży” – dodaje Andreas 

Schmitz.

Smart Trailer

Miłym akcentem podczas targów była 

również nagroda Trailer Innovation 2019, 

która została przyznana fi rmie Schmitz 

Cargobull w  kategorii Smart Trailer za 

system telematyczny nowej generacji 

TrailerConnect. Pozwala on monitoro-

wać różne parametry pojazdu za pomo-

cą rozszerzonego zespołu czujników. 

Wcześniej każdy pojedynczy element był 

traktowany jako samodzielna jednost-

ka, z własnym czujnikiem i nadajnikiem. 

Schmitz powiązał wszystkie komponenty 

bezpośrednio z  jednostką sterującą tele-

matyki, dzięki czemu teraz zarówno mo-

nitoring ciśnienia powietrza w  oponach, 

jak i  otwierania czy blokowania drzwi 

oraz rejestrator temperatury są podpięte 

pod jeden system. 

Nowy system TrailerConnect wyposażo-

ny jest w  cyfrowy rejestrator temperatury, 

zgodny z  normą DIN EN 1283. W  przy-

padku, gdy potrzebny jest rejestr tempera-

tury w  formie drukowanej, pojazd można 

wyposażyć w drukarkę Schmitz Cargobull. 

TrailerConnect zawiera również moduł 

bezprzewodowej sieci LAN.

„Zgodnie z  mottem 100% SMART, 

Schmitz Cargobull będzie standardowo 

wyposażał wszystkie naczepy chłodnicze 

S.KO COOL w system telematyczny. Te-

lematyka stwarza mocne podstawy dla 

optymalnej kontroli zintegrowanego 

łańcucha logistycznego, a  tym samym 

pomaga w zwiększeniu wydajności i ob-

niżeniu całkowitego kosztu posiadania 

(TCO)” – podkreśla Marco Reichwein, 

dyrektor zarządzający spółki zależnej 

Schmitz Cargobull, Schmitz Cargobull 

Telematics. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka, 

EWT Truck & Trailer, Schmitz

W tym roku nagrodę Trailer Innowation 2019 w kategorii Smart Trailer 
otrzymała firma Schmitz-Cargobull za przyjazny dla użytkownika system 
telematyczny TrailerConnect. Na zdjęciu od prawej: Andreas Schmitz 
oraz przedstawiciele Schmitz Cargobull Telematics: Dieter Honkomp, 
dyrektor techniczny i Marco Reichwein, dyrektor zarządzający. 

W najbliższym czasie należy się spodziewać rewolucji 
na rynku pojazdów chłodniczych. Schmitz zainwestuje 
100 mln euro w swoją fabrykę, co pozwoli mu nie 
tylko zwiększyć moce produkcyjne, ale również 
podniesie jakość wytwarzanych pojazdów.

www.truck-van.pl
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Z Power MAX 
nic cię nie zaskoczy, 
nawet zima
Tylko nieliczni emitenci kart paliwowych mogą się 
pochwalić siecią stacji pod własną marką 
i z bezpośrednią dostawą paliwa. 
Firma E100 dysponuje taką siecią. Produkty 
dostępne na Power MAX wyróżniają się 
ponadprzeciętną jakością i atrakcyjną ceną. 
Oferta obejmuje również paliwa dla klientów, 
którzy realizują przewozy do regionów o skrajnych 
temperaturach, co jest szczególnie aktualne 
ze względu na nadchodzący sezon zimowy.

Oszczędzaj
z Power MAX

www.truck-van.pl
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W  skład sieci Power MAX wchodzi 

ponad 130 stacji w 11 państwach 

świata. Przewagą konkurencyjną 

oferowanego przez nie paliwa jest stosu-

nek jakości do ceny. Z uwagi na to, że ku-

powane jest ono na giełdzie i dostarczane 

na stacje własnymi cysternami, jego sprze-

daż odbywa się po cenach na poziomie 

zbliżonym do hurtowego.

Kontrola na każdym 
etapie

Warto zwrócić uwagę, że tak zorganizo-

wany proces pozwala kontrolować każdą 

kroplę paliwa. Od sprawdzonych dostaw-

ców nabywany jest olej napędowy spełnia-

jący wymagania normy Euro 5 i oznaczo-

ny certyfi katem jakości, a wypełnione nim 

zbiorniki są samodzielnie plombowane 

przez personel, który również regularnie 

pobiera i  analizuje próbki. Dzięki takim 

standardom kierowcy zyskują pewność, 

że tankując na stacjach sieci Power MAX, 

wydłużają okres użytkowania układu pa-

liwowego swoich pojazdów. Jednocześnie 

wcale nie oznacza to, że są zmuszeni prze-

płacać za paliwo z wyższej półki. Przeciw-

nie – oprócz bardzo korzystnej ceny mogą 

liczyć na rabaty przy zakupie większych 

ilości.

Stacje Power MAX to nowoczesne 

kompleksy z  rozwiniętą infrastrukturą, 

która jest przystosowana do samocho-

dów ciężarowych. Charakteryzują się 

one wygodnym dojazdem dla pojazdów 

dużych gabarytów oraz dystrybutorami 

umożliwiającymi szybkie tankowanie. 

Zlokalizowane są one przy głównych 

magistralach międzynarodowych i przej-

ściach granicznych, dzięki czemu nie ma 

konieczności celowego zjeżdżania z  za-

planowanej trasy.

Firma E100 wyszła również naprzeciw 

oczekiwaniom fi rm, których kierowcy 

wyjeżdżają do krajów, gdzie temperatu-

ry osiągają wartości krańcowe. W  ofercie 

sieci dostępne są paliwa sezonowe, w tym 

zimowe, które doskonale sprawdzają się 

w  warunkach srogich wschodnich mro-

zów. Stosowanie takich produktów jest 

szczególnie istotne w  niskich temperatu-

rach, ponieważ gwarantuje, że samochód 

będzie sprawny, kierowca nie zamarznie, 

a towar zostanie dostarczony na czas.

Nie zamarznie

Oprócz standardowego zimowego ole-

ju napędowego E100 oferuje również 

swój fi rmowy produkt premium o nazwie 

Green 6, który jest sprzedawany na terenie 

Federacji Rosyjskiej. Tradycyjne paliwo 

zimowe zamarza przy –20°C, lecz w przy-

padku Green 6 temperatura blokady fi ltra 

wynosi –32°C, co sprawia, że zmniejsza 

ono obciążenie silnika przy zimnym roz-

ruchu. W skład paliwa wchodzi niemiecki 

wielofunkcyjny dodatek uszlachetniający 

BASF. Domieszka ta podnosi jakość, chro-

niąc samochód. Przy korzystaniu z Green 6

czyszczony jest system wtrysku paliwa, 

pompy wtryskowe zabezpieczane przed 

zużyciem, a  układ paliwowy przed koro-

zją. Jest to możliwe, ponieważ w  odróż-

nieniu od zwykłych paliw zimowych taki 

produkt klasy premium ma wysokie wła-

ściwości smarne.

Green 6 to również synonim oszczędno-

ści na wielu płaszczyznach. Przede wszyst-

kim zużywa się go nawet o 16% mniej, co 

sprawia, że jest bardziej ekonomiczny. Na-

zwa produktu również nie jest przypadko-

wa – paliwo jest zielone nie tylko ze wzglę-

du na dodany barwnik. Jego tankowanie 

przyczynia się do zmniejszania emisji spa-

lin i głośności pracy silnika, co korzystnie 

wpływa na środowisko naturalne.

Sieć stacji Power MAX to dla klientów 

E100 znacząca wartość dodana. Firma 

udowadnia, że stawiając na jakość, nie 

trzeba rezygnować z oszczędności. Okazu-

je się, że te dwie zalety mogą iść w parze.

Więcej informacji na temat sieci stacji 

Power MAX oraz punktów sprzedaży pa-

liwa zimowego Green 6 można znaleźć na 

stronie http://www.e100.eu. ▐

 Monika Ostrowska
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Nowy, ogólnoeuropejski system pobo-

ru opłat drogowych EETS (European 

Electronic Toll Service), uruchomio-

ny w  2018 roku to olbrzymia zmiana dla 

przedsiębiorstw transportowych o  zasięgu 

międzynarodowym. Sieć EETS daje moż-

liwość rozliczania opłat drogowych w  róż-

nych krajach za pomocą jednego urządze-

nia pokładowego, co bez wątpienia ułatwi 

życie wielu kierowcom i  menedżerom fl ot. 

Innowacyjną ofertę dla EETS przedstawiła 

właśnie fi rma BP.

Tollbox zamiast 
wielu urządzeń

Jeszcze w 2017 roku każdy europejski kraj 

posiadał własny system opłat drogowych. 

Dla wielu fi rm transportowych wiązało się 

to z koniecznością posiadania kilku różnych 

urządzeń pokładowych w  każdym z  pojaz-

dów. 2018 rok to czas zmian – wystartował bo-

wiem nowy europejski system poboru opłat 

drogowych EETS, dzięki czemu możliwa jest 

instalacja jednego, uniwersalnego urządzenia 

pokładowego obsługującego wszystkie pań-

stwa, które dołączyły do systemu.

Od samego początku istnienia sieci do 

EETS należy: Austria, Belgia (wraz z tunelem 

Liefk enshoektunnel), Francja, Hiszpania, 

Polska (trasa A4 na odcinku Kraków – Ka-

towice), Portugalia i Włochy. W latach 2018 

i 2019 do systemu zostaną dołączone: Most 

nad Sundem (Oresund), Most Storebaelt, 

Niemcy, Norwegia, Polska, Słowenia i  Wę-

gry, a w latach 2020/2021 także Czechy i Sło-

wacja. Łącznie aż 13 europejskich krajów już 

zapowiedziało przyłączenie się do sieci.

Innowacyjne urządzenie 
dla EETS

Koncern BP od dawna proponuje swoim 

klientom szeroką gamę rozwiązań związa-

nych z usługami i opłatami drogowymi. Te-

raz fi rma jako jedna z pierwszych udostęp-

niła swoim klientom najnowszej generacji 

urządzenie dedykowane sieci EETS.

Łatwy w  obsłudze BP Tollbox dla 

EETS z najnowszą technologią Telepass 

nie tylko umożliwia naliczanie opłat 

we wszystkich krajach objętych siecią 

EETS, ale również bardzo upraszcza  

kontrolę i  rozliczanie kosztów. Klienci 

podpisując tylko jedną umowę, otrzy-

stałych. Jedynym kosztem, jaki ponoszą 

klienci, jest opłata od obrotu negocjowa-

na indywidualnie. 

Jeszcze więcej korzyści

Oferta BP Tollbox dla EETS przezna-

czona jest dla posiadaczy karty paliwo-

wej BP + Aral zapewniającej dostęp do aż 

22 tys. stacji w europejskiej sieci ROUTEX 

oraz gwarantującej szeroką gamę korzyści. 

Karta BP to także pełna kontrola wydatków, 

dostęp do doskonałych paliw BP z techno-

logią ACTIVE, atrakcyjna oferta zwrotu 

VAT i  akcyzy oraz bezpieczeństwo każdej 

transakcji dzięki autoryzacji online.

Klienci BP zainteresowani BP Tollboxem 

dla EETS mogą liczyć także na szereg do-

datkowych korzyści, jakie gwarantuje in-

nowacyjne urządzenie. Rozliczanie opłat za 
BP Tollbox 
prosty sposób na rozliczanie 
opłat drogowych w całej Europie

funkcji dodatkowych. Propozycja BP oka-

zuje się więc jedną z najciekawszych dostęp-

nych na rynku opcji. ▐

Fot. BP

mują komplet faktur w  jednej przesył-

ce. Dodatkowo urządzenie wyróżnia 

brak kaucji, opłat za personalizację czy 

przesyłkę oraz brak jakichkolwiek opłat 

przejazdy mostami i tunelami, transportem 

kolejowym oraz morskim, całodobowa po-

moc drogowa oraz możliwość korzystania 

ze wszystkich przepraw promowych obsłu-

giwanych przez agencję PIQUE. 

Oferta BP Tollbox dla EETS dostępna 

będzie w  3 wariantach: Basic, Advanced 

i  Complete, różniących się dostępem do 

przejazdy mostami i tunelami, transportem 
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Pojawienie się nowych kategorii API 

oznacza największą od dekady zmianę 

w olejach do silników Diesla samocho-

dów ciężarowych i  podniesienie poziomu 

ich jakości. API CK-4 zapewniając większą 

ochronę silnika, zastąpiła poprzednią kate-

gorię API CJ-4. 

Mniej szkodliwych substancji

Kategoria API FA-4 przeznaczona jest 

głównie dla zaawansowanych silników Diesla 

nowej generacji produkowanych od 2017 r.

Została ona opracowana w celu umożliwie-

nia producentom silników obniżenia zużycia 

paliwa, co przyczyni się do redukcji emisji 

gazów cieplarnianych. Oleje silnikowe klasy 

API CK-4 są odpowiednie dla większości sil-

ników wyprodukowanych przed 2017 r. i za-

stępują poprzednie klasy API C… (API CJ-4, 

CI-4 itd.). Przeznaczone są zarówno do po-

jazdów w ruchu drogowym, jak i do zastoso-

wań poza drogowych, spełniając normy emi-

sji spalin Tier 4. Opracowane zostały w celu 

spełnienia wymagań odnośnie emisji spalin 

określonych normą dla roku modelowego 

2017, jak również dla roku poprzedniego.

W  porównaniu do poprzednich katego-

rii API olejów silnikowych oleje CK-4 (oraz 

FA-4) wykazują:
▐ podwyższoną odporność na utlenianie 

– co przekłada się na skuteczniejszą 

ochronę silnika, niższe zużycia paliwa 

oraz wydłużenie przebiegów między 

wymianami; zmiany w  konstrukcji no-

woczesnych silników związane są często 

z wyższymi temperaturami ich pracy, stąd 

bierze się wymaganie podwyższonej od-

porności oleju silnikowego na utlenianie,
▐ podwyższoną kontrolę napowietrzania, 

co poprawia skuteczność działania fi lmu 

olejowego i zwiększa ochronę elementów 

silnika przed ścieraniem,
▐ podwyższoną odporność na ścinanie co 

poprawia trwałość fi lmu olejowego, za-

chowuje olej w  stanie „jak nowy” oraz 

jego wyjściową klasę lepkości, czyli utrzy-

muje osiągi oleju na poziomie oleju świe-

żego i  zapewnia skuteczne smarowanie 

przy największych obciążeniach.

Lepszy wynik ekonomiczny

Wdrożenie nowych kategorii API CK-4 

i FA-4 nie powoduje wprowadzenia nowych 

klas lepkości SAE. API FA-4 wprowadzona 

zostaje dla niższych lepkości SAE 10W-30 

i  SAE 5W-30. Kategoria API CK-4 opisu-

je oleje przeznaczone dla czterosuwowych 

silników Diesla, dla których olej napędowy 

może zawierać do 500 ppm siarki. Jednak 

używanie oleju napędowego o  zawartości 

siarki powyżej 15 ppm może skracać żywot-

ność układów oczyszczania splin oraz dłu-

gość okresów między wymianami oleju.

Kategoria API FA-4 opisuje oleje XW-30 

przeznaczone dla czterosuwowych, wysoko 

obrotowych silników Diesla do pojazdów 

drogowych (CK-4 przeznaczona jest również 

do pojazdów poza drogowych) zasilanych 

olejem napędowym o  zawartości siarki do 

15 ppm.

Jednym z  celów opracowania kategorii 

API FA-4 było zmniejszenie zużycia pa-

liwa w  samochodach ciężarowych. Przej-

ście z  lepkości SAE 15W-40 na 10W-30 lub 

5W-30 pozwala zaoszczędzić od 0,5 do 1,5% 

paliwa. Drugim czynnikiem zmniejszają-

cym zużycie paliwa jest obniżenie lepkości 

HTHS (lepkości dynamicznej w warunkach 

wysokiego ścinania). Tradycyjnie minimalna 

wartość lepkości HTHS dla olejów silniko-

wych do samochodów ciężarowych wynosiła 

3,5 mPas (lub cP). Dotyczy to również kate-

gorii CK-4. Nowa kategoria API FA-4 określa 

lepkość HTHS pomiędzy 3,2 i 2,9 mPas (cP). 

Ocenia się, że zastosowanie olejów API FA-4 

o niższej lepkości HTHS obniży zużycia pali-

wa o kolejne 0,4 do 0,7%. W sumie przecho-

dząc z olejów SAE 15W-40 na SAE 10W-30 

lub 5W-30 API FA-4, można zaoszczędzić od 

0,9 do 2,2% paliwa.

Biorąc pod uwagę odległości pokonywane 

przez transport drogowy, liczbę użytkowa-

nych samochodów i  koszt paliwa przedsta-

wiony rozwój technologiczny olejów silni-

kowych umożliwia fi rmom przewozowym 

osiągnięcie znaczących oszczędności.

Oleje silnikowe kategorii API CK-4 znajdu-

ją się m.in. w ofercie fi rmy Petro-Canada.DU-

RON HP 15W-40, DURON UHP 10W-40,  

DURON SHP 10W-30 oraz DURON UHP E6 

5W-30 nie tylko spełniają, ale wykorzystując 

między innymi doskonałą charakterystykę 

własnych olejów bazowych fi rmy, znacząco 

przewyższają wymagania API CK-4. ▐

Grzegorz Guzik
Fot. K. Dziewicka

Nowe kategorie API CK-4, FA-4Nowe kategorie API CK-4, FA-4
Jakie mają znaczenie dla eksploatacji silników 
i ochrony środowiska?
W grudniu 2016 r. wprowadzone zostały przez API (American Petroleum Institute) 
nowe kategorie olejów CK-4 oraz FA-4 przeznaczonych do wysoko obciążonych wysokoprężnych 
silników (heavy duty). W okresie poprzedzającym ich wprowadzenie nowe standardy 
występowały pod roboczą nazwą PC-11 (Proposed Category 11). 
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Dział techniczny Schaeffl  er Polska otrzy-

mał zgłoszenie dotyczące częstego 

szarpania sprzęgła podczas załączania. 

Przez to każda zmiana biegów powoduje 

szarpanie pojazdem. Co w tej sytuacji?

Demontaż

Przed naprawą należy usunąć z  kabiny 

wszystkie nieprzymocowane przedmioty, 

gdyż trzeba będzie podnieść kabinę. W przy-

padku ciągników siodłowych na ogół nie 

jest konieczny demontaż silnika razem ze 

skrzynią biegów, ponieważ nie ma na nich 

nadwozia (skrzyni ładunkowej, kontenera). 

Demontaż tych elementów jest wymaga-

ny w  przypadku pojazdów 

z  nadwoziem. Najpierw nale-

ży odkręcić wał napędowy po 

stronie skrzyni biegów. Nie ma 

potrzeby wymontowania wału 

napędowego – na czas napra-

wy można go przymocować do 

ramy. Ten model jest wyposa-

żony w  retarder, który trzeba 

wymontować, gdyż sprzężony 

jest ze skrzynią biegów. Po zde-

montowaniu retardera należy 

podstawić podnośnik pod skrzynię biegów 

i przymocować ją za pomocą pasów do plat-

formy podnośnika. Następnie odkręcamy 

śruby z  tzw. poduszek zawieszenia skrzyni 

biegów i lekko unosimy zespół skrzynia bie-

gów – silnik, co pozwoli na zamocowanie 

podparcia pod kolektorami wydechowymi. 

Dzięki temu, podczas demonta-

żu skrzyni, silnik pozostanie nie-

ruchomy. Kolejny krok to odkrę-

cenie śrub mocujących skrzynię 

biegów z silnikiem i wyjęcie jej.

Po wyjęciu skrzyni wymon-

towano dotychczas wykorzy-

stywany zestaw sprzęgła, koło 

zamachowe, uszczelniacz wału korbowego 

i  łożysko podporowe wałka sprzęgłowego. 

W  opisywanym pojeździe koło zamachowe 

było zużyte, jego powierzchnia cierna lekko 

stożkowa i nierówna, dlatego należało je wy-

mienić. Inna możliwość naprawy to przeto-

czenie koła zamachowego, jednak zdecydo-

wano się na wymianę (Fot. 1).

Nowe elementy należy zamontować po-

nownie, wykonując wymienione czynności 

w  odwrotnej kolejności. Trzeba sprawdzić, 

czy wszystkie elementy są czyste i za pomo-

cą odpowiedniego narzędzia włożyć nowy 

uszczelniacz wału korbowego. Po spraw-

dzeniu czystości, należy zamontować nowe 

koło zamachowe, łożysko podporowe wałka 

sprzęgłowego. Do przykręcenia koła zama-

chowego stosujemy nowe śruby i dokręcamy 

je momentem, który wynosi 210 Nm + 90°, 

dokręcając na krzyż. Po zamontowaniu nale-

ży oczyścić powierzchnię cierną koła zama-

chowego, stosując czyściwo (papier, szmatka) 

nasączone np. środkiem do odtłuszczania 

elementów hamulcowych.

Montaż sprzęgła

Montaż sprzęgła rozpoczyna się od usta-

wienia tarczy odpowiednią stroną do koła 

zamachowego (opis na piaście fl ywheel side) 

oraz jej ustawienia w osi wału korbowego, za 

pomocą odpowiedniego narzędzia (Fot. 2). 

Należy dobrać rozmiar narzędzia do centro-

wania stosownie do wymiarów łożyska pilo-

tującego (podporowego) oraz piasty tarczy 

sprzęgła. Po ustawieniu tarczy sprzęgła w pra-

widłowej pozycji należy zamontować docisk 

sprzęgła. Na tym etapie warto wykorzystać 

2–4 szpilki prowadzące – ustalające docisk 

sprzęgła, aby nie uszkodzić tarczy sprzęgła. 

W  tym momencie można zamocować do-

cisk za pomocą śrub. Należy na początek je 

Szarpanie przy 
zmianie biegów
Ciągnik siodłowy Mercedes-Benz Actros 1861 4×2 
z silnikiem OM 542.xxx (15928cc 32V)

Potrzebne części

▐ Zestaw naprawczy sprzęgła, numer artykułu 643 3316 00
▐ Oryginalne koło zamachowe + śruby montażowe
▐ Oryginalny uszczelniacz wału korbowego
▐ Oryginalna dźwignia wysprzęglająca

Narzędzia specjalne wymagane do wykonania naprawy to 
klucz dynamometryczny, narzędzie do centrowania tarczy 
sprzęgła i wciągarka z podnośnikiem skrzyni biegów.

Fot. 1. Koło zamachowe
jest zużyte – należy je wymienić.

Fot. 2. Tarczę należy ustawić odpowiednią stroną 
do koła zamachowego i ustawić w osi wału 
korbowego za pomocą odpowiedniego narzędzia.

Fot. 3. Sprzęgło ciągnione, w którym 
łożysko oporowe jest wmontowane w docisk 
sprzęgła.
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wkręcać w wolne otwory, a następnie w miej-

sce wykręconych szpilek. Po dokręceniu ręcz-

nie wszystkich śrub, wyjmujemy narzędzie do 

centrowania. Następnie dokręcamy śruby, na 

krzyż – momentem o wartości 55 Nm.

Gdy mamy do czynienia ze sprzęgłem 

ciągnionym, w którym łożysko oporowe jest 

wmontowane w docisk sprzęgła (Fot. 3), ko-

łek ustalający łożyska oporowego sprawia, że 

dźwignia sprzęgła (popularnie zwana łapą) 

z łożyskiem pozostają w odpowiednim poło-

żeniu względem siebie. 

W  tym momencie należy zająć się ukła-

dem wysprzęglającym znajdującym się 

w obudowie skrzyni biegów, a w szczególno-

ści dźwignią wysprzęglającą i  tuleją prowa-

dzącą. Tuleja nie była zużyta, wymiana nie 

była wymagana. Stwierdzono niewielki luz 

w łożysku dźwigni wysprzęglającej, więc na-

leżało ją wymienić.

Przy okazji wymiany warto wyczyścić 

obudowę skrzyni biegów i  tuleję prowadzą-

cą (w tym przypadku tuleja prowadząca nie 

WAŻNE:

Nie należy smarować żadnych elementów 
zestawu sprzęgła.

Więcej informacji 
i filmów instruktażowych można znaleźć 

na stronie www.repxpert.pl

Fot. 4. W tym przypadku wielowypust wałka 
sprzęgłowego skrzyni biegów nie kwalifikował się 
do wymiany.

miała śladów zużycia kwalifi kujących ją do 

wymiany). Należy także skontrolować stan 

wielowypustu wałka sprzęgłowego skrzyni 

biegów, w  tym przypadku nie kwalifi kował 

się do wymiany (Fot. 4).

W  opisywanym przypadku wymiana ele-

mentów dźwigni sprzęgła sprowadza się do 

wymiany kompletnej dźwigni, ponieważ ele-

menty te nie są dostępne osobno.

Montaż skrzyni biegów

W trakcie montażu skrzyni biegów należy 

obowiązkowo sprawdzać i  kontrolować dy-

stans pomiędzy silnikiem a obudową skrzyni 

biegów. Wałek sprzęgłowy 

musi wejść do wielowypu-

stów tarczy sprzęgła bez uży-

wania siły. Podczas montażu 

należy obowiązkowo utrzy-

mywać tuleję centrującą 

w  prawidłowym położeniu, 

tj. „na godzinie 3” w łożysku. 

Niestosowanie się do tego zalecenia unie-

możliwia montaż skrzyni biegów. Gdy nie ma 

już szczeliny pomiędzy silnikiem a  skrzynią, 

można dokręcić śruby montażowe skrzyni 

biegów. 

Po dokręceniu wszystkich śrub, należy 

lekko unieść cały silnik wraz ze skrzynią 

biegów, aby wyjąć podpórki spod kolekto-

rów wydechowych. Następnie wkładamy 

śruby do górnych uchwytów skrzyni bie-

gów i  dokręcamy. Kolejnym krokiem jest 

dokręcenia wału napędowego, siłownika 

sprzęgła do skrzyni biegów oraz podłącze-

nie wszystkich węży i  złączek elektrycz-

nych. ▐

Fot. Schaeffler
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e -Craft er jest pierwszym dużym elek-

trycznym samochodem użytkowym 

Volkswagena. Produkowany jest, 

tak jak pozostałe Craft ery i  MAN TGE, 

w  Polsce, we Wrześni. Natomiast końco-

wy montaż komponentów elektrycznego 

układu napędowego odbywa się w  fabryce 

w  Hanowerze. Na rynku auto pojawiło się 

już we wrześniu. Volkswagen zapowiada 

uzupełnianie swojej palety o kolejne modele 

częściowo lub całkowicie elektryczne. 

Trochę drogo

Ponieważ e-Craft er nie emituje szkodli-

wych substancji, znakomicie sprawdzi się 

w  tzw. czystych strefach miejskich. Został 

stworzony do poruszania się w  centrach 

miast, dostarczając towar do końcowego 

odbiorcy. Powinien się sprawdzić w fi rmach 

kurierskich i  logistycznych, w  zakładach 

rzemieślniczych, jako pojazd dla właścicie-

li sklepów, dostawców energii czy przed-

siębiorstw świadczących różnego rodzaju 

usługi przewozowe. Jego zasięg mierzony 

wg normy NEDC wynosi 173 km, przy czym 

maksymalną prędkość ograniczono do 

90 km/h, co odpowiada rzeczywistym co-

dziennym potrzebom ruchu miejskiego.

Zanim Volkswagen rozpoczął prace nad 

elektrycznym Craft erem przeanalizowano 

210 tys. przewozów z  wykorzystaniem fur-

gonów tej wielkości w  ponad 1500 fi rmach. 

Okazało się, że 55% samochodów dostaw-

czych pokonuje dziennie dystans od 70 

do 100 km, 15% poniżej 75, a  30% więcej 

niż 175. I właśnie z myślą o  takich odległo-

ściach – z  uwzględnieniem licznych przy-

stanków po drodze (średnio jest ich od 50 do 

100 dziennie) – skonstruowano e-Craft era. 

Nie chodziło więc o  jak największy zasięg, 

lecz autentyczne potrzebny podczas codzien-

nej pracy. Dzięki temu akumulatory e-Craft e-

ra nie musiały być zbyt duże, co nie obciąża 

nadmiernie ładowności i  teoretycznie nie 

powinno bardzo windować ceny pojazdu. Na 

razie wiemy, ile kosztuje elektryczny Crafeter 

w Niemczech – za najtańszą wersję trzeba za-

płacić 69 500 euro netto, czyli ok. 300 tys. zł. 

W tej cenie można mieć trzy Craft ery z silni-

kiem Diesla. Kto więc zdecyduje się na eko-

logiczną wersję o  ograniczonej mobilności? 

Konkurencyjny Renault Master Z.E. kosztuje 

59 900 euro, wg testów NEDC ma zasięg 200 

km (rzeczywisty deklarowany 120 km), a mak-

symalna ładowność wynosi 1,34 t. Nie zna-

my jeszcze ceny Mercedesa eSprinera, który 

wg danych producenta na jednym tankowa-

niu przejedzie 150 km (lub 115 km), a jego ła-

downość wynosi 0,9 t (lub 1,04 t) – na rynek 

ma trafi ć w 2019 r.

Skonstruowany od podstaw

Dzięki temu, że e-Craft era konstruowa-

no równolegle z  modelami wyposażanymi 

w silniki Diesla, nie jest samochodem wtór-

nie przystosowanym do napędu elektrycz-

nego, ale został zaprojektowany od same-

go początku. Akumulator litowo-jonowy 

umieszczono pod podłogą, co oznacza dużą 

oszczędność miejsca. Dzięki temu można 

wykorzystywać całą przestrzeń ładunkową 

wynoszącą 10,7 m3. e-Craft er na razie jest 

oferowany jako furgonu z wysokim dachem 

o  wysokości 2590 mm. Szerokość otworu 

załadunkowego to 1380 mm, a  wysokość 

ładowni – 1861 mm. Zależnie od wersji 

(dmc 3,5 lub 4,5 t) maksymalna ładowność 

wynosi od 0,975 do 1,72 tony. Co również 

odpowiada potrzebom fi rm obsługujących 

„ostatnią milę”. Wg badania Volkswage-

na średnio przewożą one ładunek o  masie 

875 kg, wykorzystując możliwości załadow-

cze pojazdu w 70 do 100%. 

W  przedniej części e-Craft era znajduje 

się elektryczny silnik synchroniczny typu 

EEM85. Jego maksymalna moc wynosi 

100 kW (136 KM), a  maksymalny mo-

ment obrotowy – 290 Nm. Moment obro-

towy jest przenoszony na koła przedniej 

osi za pomocą jednobiegowej przekładni 

E-mila
Jeszcze przed targami IAA w Hanowerze Volkswagen 
pokazał e-Craftera. Elektryczny dostawczak może przewieźć 
do 1,72 t ładunku, a jego zasięg dochodzi do 173 km 
na jednym ładowaniu.

Zeskanuj kod 
i zobacz film

Akumulatory umieszczono w podłodze, dzięki czemu 
ładownia nie straciła nic na objętości. Elektryczny Crafter 
w wersji o dmc 3,5 może przewieźć 975 kg.
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(EQ 290) skonstruowanej do samochodów 

użytkowych. Silnik, przekładnia oraz me-

chanizm różnicowy tworzą jeden nieduży 

moduł, który jest wytwarzany w zakładach 

produkcji komponentów w  Kassel. Pozo-

stałe elementy techniczne układu napędo-

wego to jednostka sterująca silnikiem oraz 

wysokowydajna elektronika, która steruje 

przepływem energii między silnikiem elek-

trycznym a akumulatorem. Prąd stały (DC) 

zmagazynowany w  akumulatorze, dzięki 

elektronice, jest zamieniany w prąd zmien-

ny (AC). Przetwornik DC/AC wytwarza 

napięcie o wartości 12 V na potrzeby pokła-

dowej sieci elektrycznej.

Silniki elektryczne praktycznie już 

w  chwili rozpoczęcia pracy wytwarzają 

maksymalny moment obrotowy. Dzięki 

temu e-Craft er jest bardzo dynamiczny. Jaz-

da nim nie męczy. Dodatkowym atutem jest 

cicha praca. Zużycie energii przy obciążeniu 

jednotonowym ładunkiem wynosi (w cyklu 

mieszanym) 21,54 kW/100 km (czyli rze-

czywisty deklarowany zasięg to 166 km), co 

odpowiada 2,1 l ON/100 km. Nam podczas 

testu w  ruchu miejskim średnie zużycie 

energii wyszło na poziomie 23,8 kW/100 

km (czyli 150 km zasięgu).

Na stacji ładowania prądem stałym 

o mocy 40 kW, wyposażonej w złącze CCS 

(Combined Charging System – system 

zasilania prądem stałym), akumulator 

e-Craft era (o  pojemności 35,8 kWh) ładuje 

się do 80% w  45 minut. Przy zastosowaniu 

stacji Wallbox AC dostarczającej prąd zmien-

ny 7,2 kW potrzeba 5 godzin i 20 minut do 

naładowania baterii w 100%. Ładowanie po-

jazdu z gniazdka 230 V trwa ok. 17 godzin.

Bez kompromisu?

e-Craft er powstał w  oparciu o  Craft era 

drugiej generacji, który jest oferowany od 

2017 roku. W  sumie nie ma znaczących 

różnic między tymi modelami. Jedyna, któ-

ra rzuca się w oczy, to wyświetlacz zegarów 

na tablicy rozdzielczej. Zamiast klasyczne-

go obrotomierza kierowca ma przed sobą 

wskaźnik pokazujący procent mocy silnika 

elektrycznego aktualnie wykorzystywanej 

oraz odzyskiwanie energii. Jeżeli chcemy, 

żeby prąd nam się szybko nie zużywał, 

warto kontrolować ten parametr. Poza tym 

oczywiście zamiast pojemności zbiornika 

paliwa, pokazywany jest stopień naładowa-

nia akumulatorów i zasięg. 

Na pokładzie, analogicznie do spalinowe-

go Craft era, znalazły się najnowocześniejsze 

systemy bezpieczeństwa. Seryjnie oferowa-

ny jest Park Pilot wspomagający parkowa-

nie z funkcją ochrony nadwozia (16 czujni-

ków rozmieszczonych w różnych miejscach 

karoserii zmniejsza ryzyko uszkodzenia 

nadwozia lub innych aut podczas manew-

rowania), wielofunkcyjna kamera (z  przo-

du) oraz kamera z tyłu. Craft er jest również 

wyposażony w system automatycznego ha-

mowania po kolizji (daje możliwość unik-

nięcia po wypadku kolejnych zderzeń) oraz 

system zapobiegający skutkom podmuchów 

bocznego wiatru. W wersji standardowej są 

LED-owe refl ektory (świateł drogowych, 

mijania i  do jazdy dziennej), automatycz-

na klimatyzacja (Climatronic), system 

podgrzewania foteli, pompa ciepła i ogrze-

wanie przedniej szyby, komfortowe fotele 

oraz system nawigacyjny „Discover Media” 

z  „App-Connect” (umożliwia korzystanie 

z aplikacji zainstalowanych na smartfonie), 

system obsługi radia przy pomocy komend 

głosowych, a także interfejs telefonu komór-

kowego. W  ramach wyposażenia dodatko-

wego, za pośrednictwem „Car-Net Guide 

& Inform”, można korzystać z  mobilnych 

usług internetowych.

Zanim e-Crafer zaprezentował się światu, 

83 pojazdy były testowane w  25 przedsię-

biorstwach w  Niemczech, Holandii, Wiel-

kiej Brytanii i  Szwecji. Ważnym wnioskiem 

po tych testach było m.in. to, że nawet pod-

czas najcięższych codziennych zastosowań 

samochody przejeżdżały średnio 100 km. 

Główne pytanie, jakie się dzisiaj nasuwa to: 

kto będzie chciał zainwestować w auto, któ-

rego zastosowanie ogranicza się wyłącznie do 

obsługi ostatniej mili? Do 2030 roku ma być 

na świecie 8,5 miliarda  ludzi, 81% ma miesz-

kać w  miastach, liczba wielkich aglomera-

cji ma się podwoić. Cały czas rośnie obszar 

zajmowany przez metropolie, jednocześnie 

wprowadzane są strefy, do których nie mogą 

wjeżdżać pojazdy emitujące zanieczyszcze-

nia, podnoszone są standardy środowiskowe, 

a transport dóbr w mieście rośnie. Oznacza 

to, że prędzej czy później nastąpi ścisła spe-

cjalizacja transportu miejskiego, a  operato-

rzy fl ot będą musieli zainwestować w  eko-

logiczny napęd, chyba że zamiast pojazdów 

dostawczych zakupią ryksze – nowy trend na 

rynku pojazdów użytkowych. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka

e-Crafter potrzebuje 45 minut, żeby 
akumulatory zostały naładowane w 80%, 
ale jest to możliwe tylko w przypadku 
ładowarki z prądem stałym o mocy 40 kW, 
jeżeli mamy stacją ładowania z prądem 
zmiennym o mocy 7,2 kW, czas napełniania 
baterii potrwa ponad 5 godzin. Dysponując 
jedynie domowym gniazdkiem, e-Craftera 
będziemy ładować 17 godzin. 

Zasadnicza równica między Crafterem z silnikiem 
wysokoprężnym a e-Crafterem, oprócz układu 
napędowego, widoczna jest na tablicy wskaźników: 
zamiast obrotomierza umieszczono informację, 
w jakim stopniu wykorzystywana jest moc silnika. 
Im większy procent, tym oczywiście wyższe 
zapotrzebowanie na prąd. Wskazówka w zielonym 
polu oznacza moment ładowania akumulatorów, 
np. podczas odzyskiwania energii z hamowania.

e-Crafter powstał na bazie nowego Craftera. Dzięki zastosowaniu napędu na przód, ładownia znajduje się niżej, 
co ułatwia załadunek i rozładunek. Biorąc pod uwagę zastosowanie dostawczego elektryka, które wiąże się z częstym 
zaglądaniem do przedziału załadowczego, szczegół ten powinien bardzo przypaść do gustu użytkownikom.
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do takiego tematu stało się przypadające na 

ten rok 100-lecie odzyskania przez Polskę 

niepodległości. Patriotyczne akcenty zostały 

docenione przez publiczność, która przy-

znawała im swoje głosy. Najbardziej presti-

żową – nagrodę publiczności tzw. „Master 

Truck of the public” zdobyła Scania „Czterej 

Pancerni” należąca do fi rmy Matras. Drugie 

miejsce w tej kategorii przypadło ciężarówce 

„Wolni” fi rmy Tom-Tech za stylizację samo-

chodu Volvo oraz zaaranżowaną scenografi ę, 

na której pojawiły się rekwizyty nawiązujące 

do czasu wojny.

W  tuningowanych ciężarówkach liczy 

się nie tylko ich powierzchowność, ale 

również wnętrze. Kolorowa, skórzana ta-

picerka, oświetlenie, system nagłośnienia 

– ważny jest każdy szczegół, który wyróżni 

pojazd i  sprawi, że będzie on wyjątkowy, 

W ydarzenie tradycyjnie zgromadziło 

 tłumy fanów motoryzacji. Na terenie 

 lotniska stawiło się ponad 1000 cię-

żarówek z  Polski, Szwecji, Niemiec, Danii, 

Chorwacji, a  nawet z  Finlandii – reprezen-

tujących 840 fi rm transportowych. Było ko-

lorowo, wesoło i jak zwykle upalnie. W tym 

roku nie zabrakło również stoisk z akcesoria-

mi, kosmetykami i oświetleniem. 

Opolski zlot to okazja, żeby zaprezentować 

w środowisku swoje auta. Właściciele tunin-

gowanych pojazdów prześcigają się w pomy-

słach. Chcą być oryginalni, a  za motywem 

przeważnie kryje się jakaś ideologia. Tuning 

pojazdów jest sposobem na wyrażanie siebie 

i  na zabawę. Każdy czerpie to co dla niego 

ważne. W  tym roku kilkanaście pojazdów 

było ozdobionych w  sposób odwołujący 

się do wątków patriotycznych – pretekstem 

14 kolorowych spotkań
Po raz kolejny w Polskiej Nowej Wsi koło Opola odbył się 
Międzynarodowy Zlot Ciężarówek Tuningowanych Master Truck. 

nie tylko dla właściciela, ale również dla 

postronnych gapiów.

Oczywiście wszystkie pojazdy startowa-

ły w  konkursie piękności. Podium w  tym 

roku zdominowały DAF-y. Tytuł ciężarówki 

Master Truck – Best Of Show zdobył DAF 

X-MEN z  fi rmy GOSPED. Drugie miejsce 

należało do DAF-a  ALIEN z  TOM TECH, 

a  trzecie zajęła Scania LEGEND z  fi rmy 

HEIDE-LOGISTIC.

Master Truck to jednak nie tylko samocho-

dy ciężarowe. To również liczne konkursy, 

konferencje, pokazy, koncerty i wesołe mia-

steczko. Dla fanów jazdy terenowej organiza-

torzy przygotowali w tym roku specjalny te-

ren, gdzie właściciele pojazdów wojskowych 

urządzali emocjonujące przejażdżki. Nie 

zabrakło również aut zabytkowych z różnych 

epok. Jeżeli ktoś nie miał ochoty się bawić, 

a odczuwał pęd do wiedzy, mógł zaspokoić 

swój głód podczas konferencji ZMPD czy 

prelekcji Inspekcji Transportu Drogowego. 

Do kolejnej edycji zlotu został już niecały 

rok. Ciekawe czym nas zaskoczy 15. Master 

Truck? ▐

KD
Fot. J. Dynek 

Scania LEGEND z firmy HEIDE-LOGISTIC 
zajęła trzecie miejsce w kategorii Master 
Truck – Best Of Show.

Drugie miejsce w kwalifikacji generalnej należało do DAF-a ALIEN z TOM TECH. 
Dla tego pojazdu to już kolejna nagrod a. W zeszłym roku zajął dokładnie to samo 
miejsce i dodatkowo zdobył nagrodę publiczności. 

Tytuł Master Truck – Best Of 
Show zdobył DAF X-MEN z firmy 
GOSPED.

Drugie miejsce publiczność przyznała ciężarówce „Wolni” firmy Tom-Tech 
za stylizację samochodu Volvo oraz scenografię, na której pojawiły się 
rekwizyty nawiązujące do czasu wojny.

Publiczność w tym roku doceniła akcenty patriotyczne 
i uhonorowała tytułem „Master Truck of the public” Scanię 
„Czterej Pancerni” należącą do firmy Matras.





D rogę do światowego fi nału szóstej 

edycji konkursu Volvo Trucks Driver 

Challenge (znanego wcześniej jako 

Th e Drivers’ Fuel Challenge), rozgrywanego 

13–14 września br. w Goteborgu poprzedza-

ły eliminacje krajowe. Wzięło w nich udział 

łącznie 12 tys. kierowców z  33 krajów. 

Polskę reprezentował Piotr Krahel, który 

zwyciężył polski fi nał konkursu, rozgrywa-

ny w czerwcu w okolicach Kielc i na torze 

Jastrząb. W  fi nale Piotr pokonał Mariusza 

Gruszczyńskiego oraz Daniela Wójcika i po 

raz drugi z  rzędu reprezentował nasz kraj 

w decydujących zmaganiach. 

Bezpiecznie, wydajnie…

Tegoroczna, światowa rywalizacja fi nało-

wa składała się z dwóch równorzędnych kon-

kurencji, które miały wskazać najważniejsze 

umiejętności profesjonalnego kierowcy po-

jazdu ciężarowego: bezpieczeństwo, wy-

dajność oraz oszczędność paliwa. Pierwszy 

z  etapów obejmował przejazd trasy tereno-

wej pojazdem Volvo FMX. Nie była to jed-

nak zwykła wywrotka, bowiem wyposażono 

ją w specjalny uchwyt z małą platformą przed 

kabiną. Na platformie tej spoczywało małe, 

tekturowe pudełko. Zadaniem kierowcy było 

jak najszybsze pokonanie trasy, z  wykona-

niem dodatkowych zadań, jak: precyzyjne 

cofanie, strącanie punktów kontrolnych czy 

manewrowanie na pochyłości. Jednocześnie 

kierowca musiał zadbać o odpowiednią płyn-

ność przejazdu tak, by pudełko nie spadło 

z platformy. Każdy upadek oznaczał koniecz-

ność zatrzymania i  nierzadko wycofania 

pojazdu (obowiązywał bowiem zakaz wcho-

dzenia po pudełko pod pojazd) oraz ponow-

nego umieszczenia pudełka na platformie. To 

kosztowało cenne sekundy. Dlatego zawod-

nicy musieli znaleźć złoty środek pomiędzy 

prędkością przejazdu i jego płynnością. Zbyt 

Podwójna 
wygrana 
Polska reprezentacja 
odniosła podwójne zwycięstwo 
podczas światowego finału 
Volvo Trucks Driver 
Challenge 2018 w Goteborgu. 
Piotr Krahel pokonał 
32 najlepszych profesjonalnych 
kierowców wyłonionych 
w eliminacjach krajowych 
na całym świecie. 
Redakcja Truck&Van 
zwyciężyła w kategorii 
dziennikarzy profesjonalnie 
związanych z pojazdami 
ciężarowymi. 

Zwycięski, polski zespół w komplecie. Od lewej: Łukasz Kurcbard, menedżer do spraw 
telematyki i szkolenia kierowców rynku Baltic Sea w Volvo Trucks Polska i główny sędzia polskiej 
części konkursu, Mirosław Ganiec, wydawca i redaktor miesięcznika Truck&Van, zwycięzca 
konkursu dla dziennikarzy, Piotr Krahel, zwycięzca konkursu kierowców zawodowych, 
Marek Jastrzębski, trener ekonomicznej jazdy w Volvo Trucks Polska (jednocześnie zwycięzca 
polskiego finału konkursu z 2011 roku). 

Dla większości finalistów offroadowa jazda FMX-em była nowym doświadczeniem. W konkurencji finałowej należało jak najszybciej 
pokonać terenową trasę, nie gubiąc przy tym pudełka umieszczonego na specjalnym stelażu.
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Zeskanuj kod i zobaczZeskanuj kod i zobacz
przejazd finałowyprzejazd finałowy

Najlepsza trójka: Piotr Krahel z Polski, Bert Johansson ze Szwecji i Simo Laukkanen z Finalndii. 
Światowy finał ponownie zdominowali przedstawiciele Europy. Na kolejnych pozycjach plasowali się 
głównie kierowcy ze Skandynawii i Europy Środkowo-Wschodniej.

delikatna jazda owszem minimalizowała ry-

zyko upadku pudełka, ale niekorzystnie od-

bijała się na czasie przejazdu. Przekonał się 

o tym zresztą fi nalista z Portugalii, który nie 

zaliczył żadnego zrzucenia pudełka, a mimo 

to nie uzyskał najlepszego rezultatu. Nasz re-

prezentant, choć jak sam przyznaje, nie miał 

dużej styczności z pojazdami off roadowymi, 

zajął w tej konkurencji drugie miejsce. Dało 

mu to dobrą pozycję wyjściową do dalszej 

części zmagań.

…oszczędnie i przewidująco

Drugą konkurencją fi nałową był prze-

jazd 40-tonowym zestawem z  ciągnikiem 

Volvo FH po zamkniętym, 7-kilometrowym 

odcinku testowym o dużym stopniu trudno-

ści technicznej. Trasa choć krótka, obejmo-

wała wiele elementów, gdzie kluczowe sta-

wały się umiejętności jazdy ekonomicznej 

i  przewidującej. Kierowcy musieli pokonać 

Jazda ekonomiczna 
to mój konik

Piotr, jaki poziom prezentowali tego-
roczni uczestnicy światowego finału 
w Goteborgu?
Poziom merytorycznego przygotowania 
większości konkurentów oceniam bardzo 
wysoko. Część zawodników reprezen-
towała kraje, w których – moim zdaniem 
– przywiązuje się wagę do trochę innych 
rzeczy. Reprezentanci Chile, Australii czy 
krajów arabskich na co dzień mierzą się 
z zupełnie innymi przeciwnościami niż kie-
rowcy jeżdżący po europejskich drogach. 
Ponieważ finał odbywał się w Szwecji, wi-
dać było zdecydowaną przewagę uczest-
ników ze Starego Kontynentu. Osobiście 
najbardziej obawiałem się konkurentów 
z Europy Środkowo-Wschodniej. Okazało 
się jednak, że dużo silniejsi byli koledzy 
ze Skandynawii i Europy Zachodniej.

Co sprawiło ci największą trudność 
w finałowych zmaganiach?
Wydaje mi się, że przejazd Volvo FMX. 
Nigdy wcześniej nie jeździłem ciężkim 
sprzętem po drogach off-roadowych, 
w dodatku z paczką, którą trzeba było 
dowieźć na chyboczącej się platformie na 
czas. Wymagało to niezwykłej precyzji, 
dynamicznej jazdy i sprawności fizycznej 
(w sytuacji, kiedy paczka upadała, trzeba 
było auto zatrzymać, rozpiąć pasy bezpie-
czeństwa, znaleźć paczkę, postawić ją na 
platformie przed autem, wskoczyć do kabi-
ny, zapiąć ponownie pasy oraz ruszyć na 
tyle dynamicznie i delikatnie jednocześnie, 
żeby nie upuścić jej ponownie). W tej kon-
kurencji zająłem wysokie drugie miejsce, 
więc do kolejnego etapu przystąpiłem już 
spokojniejszy. Dodatkowo, jazda ekono-
miczna to zdecydowanie mój konik. 

Jakie elementy jazdy spowodowały, że wygra-
łeś światowy finał?
To ciężkie pytanie. W profesjonalnej jeździe 
wszystko ma ogromne znaczenie. Tym bardziej, że 
jedzie się „na wynik”. Na tym etapie mogę śmiało 
powiedzieć, że umiejętne przewidywanie, wykorzy-

stanie energii kinetycznej pojazdu i stra-
tegiczne przeanalizowanie każdego ele-
mentu trasy miało największe znaczenie. 
Oprócz tego miałem przy sobie niezwykle 
cenny talizman – moją żonę. Ilekroć jest ze 
mną, jestem spokojny o wynik. ▐
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dwa dość strome podjazdy, łagodniejsze 

wzniesienia i  zjazdy, liczne zakręty, łuki, 

skrzyżowania i rondo. Dodatkowo na trasie 

ustawione były cztery punkty, przy których 

należało się obowiązkowo zatrzymać i ru-

szyć po sygnale sędziego. Było też kilka od-

cinków dłuższej prostej, w  tym fragment, 

na którym trzeba było osiągnąć prędkość 

co najmniej 60 km/h. Na tych odcinkach 

kluczowa była umiejętność właściwego 

wyczucia energii kinetycznej pojazdu, by 

w  odpowiednim momencie pozwolić mu 

na jak najdłuższe swobodne toczenie się 

bez pobierania paliwa. 

Mirosław Ganiec, 
Truck&Van zwycięzcą Volvo Trucks Journalist Challenge 2018

Równolegle z konkursem dla kierowców zawodowych odbył się finał konkursu dla dziennika-
rzy profesjonalnie związanych z branżą transportową. Tu również światowy finał poprzedziły 
eliminacje krajowe, w których reprezentant Truck&Van pokonał przedstawicieli innych redakcji 
i portali branżowych.

W światowym konkursie w Goteborgu przed dziennikarzami, finalistami z całego świata, po-
stawiono to samo zadanie, co przed kierowcami zawodowymi. Rywalizację zwyciężył Mirosław 
Ganiec, wydawca i redaktor miesięcznika Truck&Van, pokonując nie tylko kilkunastu finalistów-
-dziennikarzy, ale uzyskując wynik zużycia paliwa i czas przejazdu lepszy od wielu spośród 
finalistów konkursu dla profesjonalnych kierowców zawodowych.

Całą trasę należało pokonać w  czasie 

12 i pół minuty, co wymuszało na kierowcach 

utrzymanie odpowiedniej dynamiki przejaz-

du. Zbyt wolna jazda skutkowała nalicze-

niem karnego zużycia za każdą przekroczoną 

sekundę. Tak krótki, a  przy tym niezwykle 

złożony odcinek testowy w  połączeniu z  li-

mitem czasowym oznaczał, że nawet naj-

mniejszy błąd lub zła strategia przejazdu 

generowała straty praktycznie niemożliwe do 

nadrobienia. Zwłaszcza, że rywalizacja czoło-

wych kierowców była niezwykle wyrównana. 

Różnica pomiędzy Piotrem Krahelem, który 

pokonał testowy odcinek niemal wzorcowo, 

a zdobywcą drugiego miejsca, Szwedem Ber-

tem Johanssonem wynosiła zaledwie 0,08 l 

oleju napędowego. 

Światowa czołówka

Niemal bezbłędna i  bardzo przemyślana 

jazda na odcinku drogowym oraz opanowa-

nie i dynamika w przejeździe off roadowym 

przyniosły Piotrowi Krahelowi wymarzone 

zwycięstwo. 

Dla Piotra był to już drugi raz, gdy repre-

zentował polskich kierowców w fi nale kon-

kursu. Poprzednio w 2016 roku zajął drugie 

miejsce w fi nale regionalnym, przegrywając 

z reprezentantem Litwy jedynie o 0,03 l pa-

liwa. Tym razem doświadczenie i  szczęście 

stanęły po stronie naszego reprezentanta, 

który w wielkim stylu udowodnił, że polscy 

kierowcy pojazdów ciężarowych należą do 

najlepszych na świecie. My skromnie do-

rzuciliśmy się do tego zwycięstwem w Volvo 

Trucks Journalist Challenge, czyli konkursie 

dla dziennikarzy profesjonalnie związanych 

z pojazdami ciężarowymi. Ze Szwecji wra-

camy zatem z  podwójnym zwycięstwem 

polskiego transportu.  ▐

Mirosław Ganiec
Fot. M. Ganiec, Volvo

Jazda finałowa odbywała się na zamkniętym, trudnym technicznie torze testowym, który należało pokonać jak najekonomiczniej 
w wyznaczonym limicie czasowym. Najmniejszy błąd lub zła strategia przejazdu oznaczała straty praktycznie niemożliwe do nadrobienia. 
Obaj polscy przedstawiciele nie popełniali tu błędów i pokonali swoich rywali.

www.truck-van.pl
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Wszyscy mówią. Jeden robi.  
Nowy Actros.
Wprowadzamy przyszłościowe rozwiązania wspomagające jazdę – liczne innowacje,  
takie jak lustra wsteczne pojazdu z kamerą MirrorCam, asystent Active Drive Assist,  
kokpit multimedialny i system Predictive Powertrain Control, które rewolucjonizują znany  
Ci dotychczas transport dalekobieżny. www.mercedes-benz-trucks.com


