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Coraz ciaśniej
Pojazdy dostawcze z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem. 
W głównej mierze to wynik coraz bardziej popularnych zakupów w sklepach inter-
netowych. Znikły obawy. Pojawił się olbrzymi wybór, wygoda i sprawna obsługa. 
Bez wychodzenia z domu, straty czasu na poszukiwania, w zaciszu własnego domu, 
konsumenci mają natychmiastowy dostęp do bogatej oferty. Można w ten sposób 
zrobić codzienne zakupy, wybrać strój wieczorowy lub sprzęt AGD. Ta gałąź handlu 
rozwija się w sposób bardzo dynamiczny, napędzając ruch m.in. firmom kurierskim, 
co w prostej linii prowadzi do wzrastającego popytu na samochody dostawcze. I więk-
szego ruchu w miastach.
Nie ma wątpliwości, że pojazdy obsługujące dostawy door-to-door w ciągu najbliż-
szych lat będą zyskiwać na znaczeniu. Nic więc dziwnego, że powstają liczne wizje 
przyszłości dotyczące tego rodzaju transportu. Wzmożony ruch w centrach miast 
skłania do zastosowania napędów alternatywnych. Automatyzacja ma sprawić,  
że człowiek będzie mógł spożytkować czas spędzony w samochodzie, wykonując  
np. czynności biurowe. Pojazdy przyszłości to również ruchome mini-magazyny 
umożliwiające osobisty odbiór przesyłki przez adresata lub wysyłające drony z pacz-
kami po okolicy. 
Kolejny krok naprzód to wymienne nadwozia: do przewozu osób lub towarów. W za-
leżności od pory dnia, zapotrzebowania na transport w sposób automatyczny zmienia 

się samochód osobowy w towaro-
wy lub na odwrót. Jak to możliwe? 
Wszystko dzięki połączeniom róż-
nych systemów odnotowujących 
sytuację na drodze, w okolicy czy 
w magazynie. Połączenie w sieć 
i przetwarzanie różnych danych 
ma całkowicie zautomatyzować 
transport. Nie tylko w obszarze 
autonomicznej jazdy, ale również 
reagowania na zapotrzebowanie.
Więcej pojazdów to w prostej linii 
większe zanieczyszczenie środo-

wiska i natężenie hałasu. Oczywistym więc dzisiaj wydaje się, że pojazd dostawczy 
przyszłości będzie napędzany silnikiem elektrycznym. Niestety żaden z wizjonerów 
nie odpowiada na pytanie, skąd będzie pochodził prąd, ani jak kolejne pokolenia 
poradzą sobie ze stertą zużytych baterii. Cały czas dużym problemem jest cena takich 
pojazdów, zupełnie nie wpisująca się w efektywność finansową przedsiębiorstw.
Niedaleką przyszłość na naszym rodzimym rynku wyznacza ustawa o elektromobil-
ności i paliwach alternatywnych. Nie zakłada ona dofinansowania zakupu, jedynie 
przywileje m.in. darmowy parking czy możliwość poruszania się buspasami. Czy to 
wystarczy? Chyba nikt nie ma wątpliwości, że nie. Żeby słowo zmienić w czyn, ustawa 
obligatoryjnie nakłada obowiązek zakupu tego typu aut na organy administracji 
państwowej i jednostki samorządu terytorialnego. Te działania mają zmierzać do celu, 
którym jest milion pojazdów elektrycznych w Polsce do 2025 r. ▐

Katarzyna dziewicka
Q k.dziewicka@truck-van.pl

KMG media NIP: 522 294 09 47, REGON: 142231181, KRS: 0000348328
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
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od lat współpracująca w  tym 
zakresie z grupą PSA i Fiatem. 

Napęd obu osi, przynajmniej 
jako opcja, stał się w  ciągu 
ostatnich lat całkiem popular-
ny w  samochodach dostaw-
czych. Być może ten sam los 
spotka napęd elektryczny, któ-
ry pomimo wszystkich swo-
ich wad jest teraz montowany 
również w  lekkich pojazdach 
użytkowych. Na IAA było kil-
ka premierowych, elektrycz-
nych furgonetek. Do znane- 
go już Volkswagena e-Craftera 

dołączył MAN e-TGE. Ponad-
to we współpracy z firmą ABT 
zostały przygotowane mniej-
sze „elektryki”: e-Caddy oraz 
e-Transporter. Pierwszy z nich 
ma zasięg 220 km i ładowność 
636 kg, drugi odpowiednio  
208 km i  1050 lub 1186 kg. 
W  e-Transporterze jest moż-
liwość zamontowania zestawu 
baterii, które zwiększą zasięg 
do 400 km, ale wówczas ła-
downość spada do 695÷750 kg. 

Mercedes przedstawił zapo-
wiedziane eVito i  eSprinera, 

Utartym szlakiem 
i poboczem
poza zdobywcami tytułu „Van of the Year 2019”,  
tegoroczna wystawa Iaa nie miała do pokazania wiele nowości  
w klasie samochodów dostawczych, przynajmniej tych  
przeznaczonych do produkcji seryjnej. 

Hybrydowy Ford Transit Custom PHEV i jego podwozie z układem napędowym.  
Auto jest hybrydą szeregową z silnikiem benzynowym w roli generatora prądu. 

StreetScooter dostał szansę, na którą liczy wiele firm, ale nie ustaje  
w staraniach o nowych odbiorców. Work L z zabudową izotermiczną  
Schmitz-Cargobull sposobem na ciche dostawy do osiedlowego  
warzywniaka? 

Rower Cargo eBike firmy Bosch. Akumulator o pojemności 13,4 Ah ma 
masę 2,6 kg i zapewnia zasięg od 20 do 80 km. Rower wyposażony jest 
w komputer pokładowy i umożliwia rejestrowanie przesyłek. Czy będzie 
najgroźniejszym konkurentem tradycyjnych furgonetek w miastach? 

Nissan e-NV200 jako furgon oraz podwozie 
pod zabudowę. Samochody elektryczne też 
mogą być wszechstronne. 

miał być  
z Lublina

W  tym numerze szczegó-
łowo przedstawiamy Opla 
Combo Cargo, a że jego kuzyni 
mają zbliżone cechy użytkowe, 
powstrzymam się w tym miej-
scu od szczegółów. Ciekawost-
ką były prezentowane w Hano-
werze prototypowe warianty 
nowego Citroëna i  Peugeota 
ze zwiększonym prześwitem 
i napędem 4×4. Oba zbudowa-
ła firma Automobiles Dangel, 

owe trojaczki Citroëna, 
Peugeota i  Opla pojawiły 
się w  Hanowerze po raz 

pierwszy w  wersjach użytko-
wych. Odmiany osobowe były 
znane już wcześniej. Atmosferę 
wokół Berlingo Cargo, Partnera 
i  Combo Cargo rozgrzała na-
groda, przyznana im przez mię-
dzynarodowe jury dziennikarzy. 
Tytuł europejskiego „Vana Roku 
2019” dostały jak najbardziej za-
służenie, choć z  braku innych, 
dużych premier i  tak miały na 
niego największą szansę. 

www.truck-van.pl
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które na wybranych rynkach, 
np. w  Wielkiej Brytanii poja-
wią się w  sprzedaży w  2019 r. 
Dostawczy eVito ma zasięg do  
150 km i  ładowność 1048÷ 
1073 kg w  zależności od wer-
sji (długa – ekstra długa), 
natomiast eSprinter również  
150 km i  ładowność 1040 kg, 
a  przy zastosowaniu większego 
pakietu baterii 900 kg, przynaj-
mniej w  zaprezentowanych na 
początek prototypach. Poprzed-
ni model Sprintera oraz Volks-
wagenów Craftera i Transporte-
ra w wersjach elektrycznych jest 
w ofercie firmy Orten. 

Renault stworzyło okazję, 
aby przejechać się przed-
stawionym w  marcu 2017 r. 
elektrycznym Masterem Z.E. 
Francuzi zyskali przewagę nad 
konkurentami, gdyż wprowa-
dzili go już do oferty. W lutym 
2018 r. wszedł on do sprzedaży 
w  sieci „osobowego” Renault, 
a  we wrześniu „ciężarowego” 
Renault Trucks. Samochód ten 

budowany jest na podwoziu 
przednionapędowego Mastera 
i wyposażany w silnik o mocy 
57 kW oraz zestaw baterii 
o  pojemności 33 kWh, który 
wg producenta zapewnia mu 
zasięg do 200 km (wg NDEC). 
Samochód dostępny jest w od-
mianach o 3 długościach nad-
wozia (L1, L2, L3) z  dwoma 
wysokościami dachu (H1 H2). 
Ładowność najmniejszej (L1 
H1) wynosi 1128 kg, najwięk-
szej (L3 H2) – 975 kg. 

Prostota elektrycznego ukła-
du napędowego ułatwia ada-
ptowanie go do różnego typu 
samochodów. Chęć, a  raczej 
konieczność zwiększania za-
sięgu i  ładowności pomimo 
dużej masy i ograniczonej po-
jemności baterii komplikuje 
konstrukcję, potrzebne jest 
również bardziej wyrafinowa-
ne oprogramowanie sterujące 
przepływem energii. Systemy 
odzysku energii hamowania 
oraz szybkiego ładowania 

Orten, czyli zelektryfikowany 
Sprinter. Firma proponuje samo- 
chody elektryczne również na bazie 
Volkswagena Transportera. 

Elektryczny Maxus EV80  
z nowym przodem  
i zmodernizowanym wnętrzem 
rusza na podbój Europy. 

Zelektryfikowana gama dostawczych Renault. Francuska  
marka intensyfikuje inwestycje w alternatywne napędy  
– zarówno część osobowa, jak i „ciężarowe” Renault Trucks. 

Elektryfikacja bez barier. Dostawczy Vario jest niemłodą konstrukcją,  
ale z łatwością można do niego zaadaptować elektryczną oś napędową BPW  
z dwoma silnikami o mocy 75 kW każdy. Firma oferuje kompletne rozwiązanie  
z akumulatorami o pojemności od 40 do 80 kWh. Zasięg do 100 km. 

Elektryczna furgonetka Electron firmy Gruau ma moc 62÷90 kW i zasięg 150 km przy akumulato- 
rach o pojemności 58 kWh. Poza wersją towarową w kilku odmianach różniących się wielkością jest 
osobowa oraz samochody specjalistyczne np. chłodnia czy pogotowie techniczne. 

zwiększają złożoność i  koszt 
pojazdu. Jednak na razie, wo-
bec dystansów osiąganych 
przeciętnie zarówno przez te 
bardziej, jak i  mniej skom-
plikowane elektryczne samo-
chody użytkowe, kosztowna 
optymalizacja nie zawsze ma 
uzasadnienie praktyczne. 

Od 2017 r. w Wielkiej Bryta-
nii sprzedawana jest elektrycz-
na wersja LDV Maxus EV80. 
W  tym roku w  Hanowerze 
pokazano jej zmodernizowaną 
odmianę i zapowiedziano eks-
pansję w  całej Europie. Jeden 
z  polskich importerów ofero-
wał przez chwilę zwykłego Ma-
xusa, jednak auto miało małe 
wzięcie. Niektórzy pamiętali, 
że nim upadło Daewoo, sa-
mochód ten miał być następcą 
Lublina i w prototypowej wer-
sji nosił oznaczenie LD 100. 
Prawa do niego nabył brytyj-
ski LDV, jednak zbankrutował 
i w 2010 r. trafił do chińskiego 
koncernu SAIC. 

Najnowsza modernizacja 
objęła głównie wygląd i  wy-
posażenie wnętrza. Układ na-
pędowy pozostał bez zmian. 
Silnik rozwija moc 100 kW, 
a zestaw akumulatorów ma po-
jemność 56 kWh, co zapewnia 
autu maksymalny zasięg od 
180 do 200 km w zależności od 
wersji. Maxus EV80 jest pro-
ponowany jako furgon ze śred-
nim lub wysokim dachem oraz 
jako podwozie do zabudowy. 
Furgony mają odpowiednio ła-
downość 955 i 885 kg przy ob-
jętości ładowni 10,2 i 11,5 m3. 

powodzenie  
z podatków

Była oczywiście okazja spo-
tkać „starych znajomych”: 
Kangoo Z.E. oraz Nissana 
e-NV200, który ma również 
wariant z  podwoziem do za-
budowy. Fuso przypomniało 
o swojej hybrydzie i elektrycz-
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Post. Od tamtego czasu firma 
dodała do oferty pojazdy za-
równo większe, jak i mniejsze. 
Większym jest StreetScooter 
Work XL z  zespołami Forda 
Transita i  zabudową kurierską 
o  objętości 20 m3, mniejsze 
to elektryczne rowery towa-
rowe StreetScooter Pedelecs, 
w  dwukołowej wersji Bike 
o ładowności 50 kg i trzykoło-
wej Trike o  ładowności 90 kg. 

Firma sprzedaje pojazdy nie-
mal wyłącznie w  Niemczech, 
w  ciągu minionych dwóch lat 
wysłała kilka sztuk do Austrii. 

Historia niemieckiego pro-
ducenta pokazuje, jakiego 
rodzaju sukces może obecnie 
odnieść wytwórca elektrycz-
nych pojazdów użytkowych. 
Gwarantem powodzenia są 
odbiorcy ze sfery budżetowej 
oraz firmy, których udziałowcy 

Pikap na bazie Dokkera i Dustera. Małe, praktyczne, w Polsce niesprzedawalne. 

StreetScooter to właściwie 
prosty, proekologiczny „no-
śnik wszystkiego”. Ramowa 
konstrukcja z  kabiną z  przo-
du jest wszechstronna. Szybki 
rozwój zapewniło producento-
wi zamówienie od rodzinnego 
miasta, za którym przyszło 
zlecenie od Deutsche Post. 
Wkrótce potem w  grudniu 
2014 r. spółka StreetScooter 
została własnością Deutsche 

nym eCanterze (moc, 129 kW, 
zasięg powyżej 100 km, no-
śność 4290 kg), któremu nie-
spodzianie przybył rywal, acz 
nieco większy pod postacią 
Isuzu NPR 10 EV (250 lub  
170 kW, zasięg do 110 km, no-
śność 6600 kg). 

Już nie nowością, ale nadal 
projektem rozwojowym jest 
StreetScooter produkowany 
przez firmę noszącą tę samą 
nazwę z siedzibą w Akwizgra-
nie. Ten niewielki, „kościsty” 
samochód elektryczny z  sil-
nikiem o  mocy 39 lub 48 kW 
i  bateriami o  pojemności 20 
lub 40 kWh ma masę własną 
od 1280 (podwozie do zabu-
dowy) do 1701 (długi pikap) 
oraz ładowność od 720 do 905 
kg (podwozie ma nośność do 
1135 kg). Ogółem do wyboru 
są trzy wersje: kontener, pikap 
i podwozie, każda w odmianie 
Work oraz wydłużonej Work L. 
Najtańsze podwozie kosztuje 
31  950 euro bez VAT-u. Naj-
droższy jest długi kontener  
– 40 950 euro. 

Renault Master sprzedaje się znakomicie na wielu rynkach, także u nas. 
Kuzyn bestsellera Nissan NV400 nie ma się tak dobrze. 

Nowy Citroën Berlingo w wersji 4×4 przygotowanej przez stałego 
partnera firmy Automobiles Dangel. 

Dobrze jest być przed innymi. Volkswagen rusza z produkcję e-Craftera, a jednocześnie 
wprowadza elektrycznego Caddy i Transportera przygotowane we współpracy z ABT. 
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są związani z samorządem lub 
skarbem państwa. Innymi sło-
wy: jeśli sam nie wysupłasz „na 
ekologię”, zrobią to za ciebie ci, 
którzy wydają płacone przez 
ciebie podatki. 

Ford w pół  
drogi

Prywatni przedsiębiorcy są 
na ogół wierni rozwiązaniom, 
które przynoszą zysk przy mi-
nimum kosztów. Na przekór 
wysiłkom polityków, w  branży 
lekkich przewozów nadal są to 
samochody z  silnikami Diesla. 
Z  widoczną wśród tych pojaz-
dów tendencją do „downsizin-
gu” silników współwystępuje 
rosnąca specjalizacja i systema-
tyczne zacieśnianie współpra-
cy z  producentami zabudów. 
Niemal nie było samochodów 
„surowych”, które nie byłyby 
zaadaptowane do określonych 
zadań, zwykle przez wyspecja-
lizowaną, zewnętrzną firmę. 

Zaprezentował takie rów-
nież Ford, który subtelnie od-

świeżył dostawczą gamę i  jako 
jeden z  niewielu podszedł do 
elektryfikacji z umiarkowanym 
entuzjazmem. Pokazał Transita 
Custom PHEV, który ma trafić 
do produkcji w połowie 2019 r. 
To hybryda szeregowa, w  któ-
rej jako generator prądu wy-
stępuje 1-litrowy, benzynowy 
silnik EcoBoost. Samochód ma 
ładowność 1000 kg i  na napę-
dzie czysto elektrycznym może 
pokonać 48 km. Być może jest 
to praktyczna alternatywa wo-
bec pojazdu czysto elektrycz-
nego, o ile nie będzie paraliżo-
wać ceną zakupu. 

Targi IAA przyciągnęły sa-
mochody, które oglądamy 
w  Polsce rzadko. Np. pełną 
gamę dostawczych Nissanów 
czy Dacie w  wersjach pikap. 
GAZ pokazał GAZelę Next, 
a koncern FCA (Fiat Chrysler 
Automobiles) pikapy Ram. 
Amerykańskie półciężarówki 
nie są bynajmniej czczą fana-
berią, gdyż mają pewną liczbę 
wiernych nabywców zaintere-
sowanych tyleż ich stylem, co 
własnościami użytkowymi, do 
których należy zdolność holo-
wania ciężkich przyczep. 

Dyskusja o  przyszłości nie 
omija samochodów dostaw-
czych, ale na razie brak roz-
strzygnięć. Producenci zwięk-
szają i  modernizują gamę 
modelową, aby skorzystać 
z  rosnącego popytu na samo-
chody o tradycyjnej konstruk-
cji, na których można zarobić, 
nie ponosząc dużych kosztów 
na eksperymenty. Większość 
użytkowników nie potrzebuje 
nic więcej. ▐

michał Kij
Fot. K. Dziewicka, M. Kij

Isuzu NPR 10EV jest cięższym konkurentem Fuso eCantera. 

Mercedes eVito ma pojawić się  
w sprzedaży w przyszłym roku. 
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rawdopodobnie przyjaźnie nastawio-
ny i uczynny. Żaden tam słoń w skła-
dzie porcelany tylko cichy wielbiciel 

skowronków, który wtopi się w krajobraz. 

przyjedzie i się rozbiegnie

Najbardziej spektakularną wizją przy-
szłości podzieliło się ze zwiedzającymi 

kierowców roboty-pody. „Pod-lider” ma 
stanowisko dla dyspozytora, gdyż firma 
przyjmuje, że w  procesie dostaw ludzie 
nadal będą odgrywać główną rolę. Ponie-
waż pojazd porusza się autonomicznie, 
dyspozytor może w trakcie jazdy planować 
i nadzorować przebieg dostaw, uwzględnia-
jąc trasę przejazdu i  zadania przydzielane 
robotom-podom. Flota bezobsługowych ro-

botów–podów podąża za „podem-liderem” 
w konwoju lub porusza się niezależnie. Ich 
działaniem można zarządzać za pośrednic-
twem jednej platformy, która umożliwia 
przydzielanie im na bieżąco pracy na rzecz 
różnych zleceniodawców. „Współdziele-
nie się” środkiem transportu zwiększa jego 
wydajność i  obniża koszty. Szczególnie, że 
możliwa jest również realizacja zleceń spe-

Składaki, rozkładaki,  
samobiegi
Jeśliby połączyć pomysły ze wszystkich  
dostawczaków przyszłości pokazanych w tym  
roku na Iaa w Hanowerze, wyjdzie ni mniej,  
ni więcej tylko transformer. 

Renault. Miejski pojazd-robot EZ-PRO 
jest elektryczny, autonomiczny i  może się 
rozmnażać. No, prawie. Współdziałają 
z  nim roboty-pody, które obsługują dosta-
wy „ostatniego kilometra”. Samochód po-
wstał w  odpowiedzi na gwałtowny rozwój 
e-handlu i  potrzebę zapewniania klientom 
szybkiego i  bezpiecznego dostarczania 
przesyłek. Renault spodziewa się, że wkrót-
ce dojdzie do przełomu w dziedzinie usług 
transportowych i proponuje własne rozwią-
zanie przeznaczone nie tylko dla firm ku-
rierskich, ale również sklepów detalicznych 
czy ogólnie przewoźników. 

Koncepcja EZ-PRO obejmuje autono-
micznego „poda-lidera” oraz pozbawione 
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cjalnych, gdy ładunek jest drogi lub delikat-
ny i wymaga wyjątkowej opieki. 

Automatyzacja funkcjonowania EZ-PRO 
sprawia, że może wykonywać dostawy 
w trybie 24/7 i dostarczać przesyłki w czasie 
i miejscu, które określi odbiorca. Ci, którym 
się nie spieszy, będą mogli odwlec porę do-
stawy i zapłacić za nią mniej. EZ-PRO gwa-
rantuje również możliwość śledzenia prze-

syłek na bieżąco za pośrednictwem aplikacji 
na telefon. Odbiorca będzie mógł sperso-
nalizować dostawę i wybrać osobiste dorę-
czenie przez dyspozytora lub samodzielny 
odbiór ze schowka w robocie-podzie, otwie-
ranego za pomocą aplikacji. 

Dyspozytor zajmuje w pojeździe ergono-
miczne „stanowisko dowodzenia” zaprojek-
towane tak, aby mógł wykonywać przy nim 
różne zadania. Oprócz konsoli do sterowa-
nia pojazdem, a  raczej programowania go, 
ma wygodny blat na laptopa i dokumenty. 

Projektanci spojrzeli na EZ-PRO również 
przez pryzmat osób nie zainteresowanych 
jego pracą, dla których jest częścią ruchu 
ulicznego i  miejskiego pejzażu. Pojazd ma 
satynowe wykończenie i lśniące panele, któ-
re „wtapiają” go w architekturę. Osłony kół 
stabilizują go i „unieruchamiają” wizualnie, 

przez co jeszcze lepiej integruje się z prze-
strzenią wokół. 

EZ-PRO to kolejne rozwiązanie po EZ-GO, 
elektrycznym, inteligentnym, w  pełni au-
tonomicznym, współużytkowanym pojeź- 
dzie-robocie do przewozu ludzi, zapre-
zentowanym przez Renault wiosną 2018 r. 
w Genewie. Razem składają się na propozy-
cję rozwiązania „odwiecznych” problemów 
miast związanych z dużym natężeniem ru-
chu ludzi i  towarów. Być może w erze „big 
data” uda się wreszcie pogodzić współdzie-
lenie środków transportu z indywidualnymi 
i  zmiennymi potrzebami użytkowników 
oraz pewną dozą komfortu. 

Zamieni kanapy  
na regał na raty

Analogiczne zadania, choć w  inny spo-
sób ma wykonywać Vision URBANETIC 
koncernu Daimler. Jest to autonomiczna, 
napędzana elektrycznie platforma z  wy-
miennymi nadwoziami. System zarzą-
dzania przewozami gromadzi dane o  bie-

Volkswagen I.D. Buzz Cargo.  
Możliwe, że będzie w sprzedaży już w 2021 r.  
Prototyp pokazany na IAA z zabudową Sortimo 
sam zamawia części, które się kończą  
i przypomina o zabraniu wszystkich narzędzi. 

Renault EZ-PRO to nie pojazd, a zespół pojazdów z liderem, który kieruje pozostałymi. Może pracować przy roznoszeniu przesyłek lub w dystrybucji. 
Nad całością czuwa dyspozytor, który ma dla siebie kabinę z pulpitem sterowniczym i blatem. 

Vision URBANETIC koncernu Daimler to elektryczna platforma z wymiennymi nadwoziami,  
która dopasowuje się do bieżących potrzeb zgłaszanych przez użytkowników i uczy się na własnym 
doświadczeniu, optymalizując wykonywanie zadań. 
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NAIAS w  Detroit zadebiutowała odmiana 
osobowa. 

I.D. Buzz Cargo został zbudowany z uży-
ciem modułowej platformy MEB przezna-
czonej dla samochodów z  napędem elek-
trycznym. Ma z grubsza rozmiary obecnego 
Transportera. Moc silnika wynosi 150 kW, 
a  prędkość maksymalna jest elektronicz-
nie ograniczona do 160 km/h. Co ciekawe, 
napędzane są tylne koła. Ładowność wersji 
Cargo to 800 kg. 

Przy zastosowaniu dużego pakietu bate-
rii zasięg auta dochodzi do 550 km. Volks-
wagen przewiduje, że będzie można je 
ładować z  gniazdka lub bezprzewodowo. 
Wspomniany, duży pakiet baterii umożli-
wia szybkie doładowanie do 80% pojemno-
ści w ciągu pół godziny. Mniejszy, 48 kWh, 
który zapewnia zasięg do 330 km będzie 
potrzebował tylko kwadrans. Zamontowane 
na dachu panele słoneczne mają wydłużać 
zasięg nawet o 15 km. 

W kabinie jest mała, prostokątna kierowni-
ca zintegrowana ze wskaźnikami. Samochód 
jest przystosowany do jazdy autonomicznej, 
zatem można ją od siebie odsunąć i zając się 
czym innym, np. umawianiem następnego 
klienta. Zabudowa zamontowana na proto-
typie, przygotowana przez Sortimo ma pół-
ki, które same monitorują swoją zawartość 
i  zdalnie mogą zamawiać kończące się czę-
ści czy materiały. Mogą też wystawić fakturę 
i dopominają się o narzędzia, które nie zosta-
ły odłożone na miejsce. Inny, przewidywany 
wariant to „półki kurierskie”, które po dotar-
ciu pojazdu na miejsce, podświetlają przesył-
kę, która ma być akurat tu dostarczona. 

Volkswagen zapowiada, że I.D. Buzz 
może trafić do produkcji seryjnej już 2021 r. 
i  to w  wersji z  zapowiedzianym, indukcyj-
nym ładowaniem. Za wcześnie jeszcze mó-
wić o tym, jak auto sprawdzi się w prakty-
ce, ale już teraz zaskarbiło sobie sympatię 
stylem nawiązującym do niezapomnianego 
„bulika”. 

twoja nowa gwiazda

Elon Musk zapowiada, że bez ekspansji 
w  kosmos ludzkość skazana jest na wygi-
nięcie, Nissan już dziś proponuje więc sa-
mochód dla tych, którzy chcą poszukać dla 
siebie miejsca w niebie. Studialny pikap Na-
vara Dark Sky jest mobilnym laboratorium 
astronomicznym, które można przetrans-
portować do trudno dostępnych miejsc. 

O  ile sam samochód jest efektownie 
wyposażoną i  wykończoną, ale jednak tyl-
ko Navarą, to sposób w  jaki współpracuje 
z  przyczepą jest wyjątkowy. Wykorzystuje 
pakiet technologii Nissan Intelligent Mo-
bility, a w jego ramach system kamer 360°, 
który zapewnia wirtualny widok samocho-
du z  lotu ptaka, ułatwiający doczepianie 
przyczepy, manewrowanie i  pokonywanie 
przeszkód w terenie. Oferowany już w nie-
których Nissanach seryjnie ProPILOT  
Assist, stanowi wstęp do jazdy autonomicz-
nej. Pomaga zachować bezpieczną odległość 
od samochodów z przodu i utrzymać auto na 
pasie ruchu, a  także samodzielnie przesuwa 
je w  korkach. System ostrzegania o  pojeź-
dzie w martwym polu i funkcja wspomaga-
jąca trzymanie się właściwego pasa ruchu 
uwzględniają jazdę z przyczepą. NissanCon-
nect zapewnia kontakt ze światem. 

Przyczepa jest składanym, miniaturowym 
obserwatorium. Podczas jazdy instrumenty 
astronomiczne są dobrze chronione, a  na 
postoju można szybko się do nich dostać. 
Pojazd ma dodatkowe akumulatory zasila-
jące jej wyposażenie, przewidziano również 
szklany pokład obserwacyjny z wygodnym 
fotelem przy teleskopie. 

Samochody dostawcze usamodzielniają 
się i  wyręczają ludzi w  nużących pracach. 
I wszystko będzie dobrze, dopóki nie zażą-
dają podwyżki i płatnych urlopów. ▐

michał Kij
Fot. K. Dziewicka, M. Kij, Daimler,  

Nissan, Volkswagen

żących zleceniach i  dostosowuje pojazd 
do ich realizacji. Gdy do dostarczenia są 
liczne przesyłki, w  trasę wyrusza pojazd 
z  nadwoziem towarowym, gdy rośnie po-
pyt na przewóz ludzi – na ulice wyrusza 
platforma z 12-osobową kabiną. Wówczas 
spełnia funkcję współdzielonej taksówki. 
Wymiana nadwozi (modułów) odbywa się 
automatycznie lub ręcznie i trwa tylko kil-
ka minut. Pojazd może też pracować jako 
mobilny punkt odbioru przesyłek kurier-
skich lub dostawca towaru do sklepów de-
talicznych. Przy długości całkowitej 5,14 m 
ma ładownię o  długości 3,7 m, co byłoby 
niezłym wynikiem w typowym dostawcza-
ku, ale w  pojeździe bez miejsca kierowcy 
nieco rozczarowuje. 

Samochód można przywołać za pomo- 
cą aplikacji na telefon. Współdziałając 
z  centralnym systemem sterującym, flota 
URBANETIC-ów nie tylko dostosowuje się 
do aktualnych potrzeb użytkowników, ale 
„uczy się” i  doskonali swoje funkcjonowa-
nie na bazie gromadzonych danych – tych 
z przeszłości i tych przekazywanych na bie-
żąco. Optymalizuje przykładowo trasę prze-
jazdu, aby unikać korków i  maksymalnie 
zwiększyć wydajność przewozu. 

Inaczej niż Renault, Mercedes pozosta-
wił w  stylizacji pojazdu typowe cechy sa-
mochodu, w  tym przód ukształtowany we 
„wlot powietrza”. Nadwozie osobowe ma 
kroplowy kształt z  szybami układającymi 
się w  efektowny „rozprysk”, towarowe to 
zaokrąglony na krawędziach, technicznie 
„surowy” kontener. 

Pojazd miał premierę w  Kopenhadze  
10 września 2018 r. 

Bulik forever! 

Volkswagen zaprezentował w Hanowerze 
towarowy wariant elektrycznej furgonet-
ki nieodległej przyszłości I.D. Buzz Cargo. 
Wcześniej, w  styczniu 2017 r. na wystawie 

Nissan Navara Dark Sky jest ruchomym laboratorium astronomicznym. Oprócz platformy obserwacyjnej z budzącym 
respekt teleskopem ma wyrafinowany system wspomagający jazdę z przyczepą na szosie i w terenie. 
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odczas tegorocznych targów IAA 
w  Hanowerze Opel zaprezentował 
piątą generację Combo Cargo. Tam 

też przyznano nowemu modelowi tytuł 
Międzynarodowego Samochodu Dostaw-
czego Roku 2019, który dzieli ze swoimi 
bliźniakami Peugeotem Partnerem i Citro-
ënem Berlingo Cargo. Czy jury dobrze wy-
brało? Niewątpliwie nowości zastosowane 
w tym pojeździe robią wrażenie.

Całkowicie nowa konstrukcja jest lżejsza 
o 70 kg, zaprojektowano krótsze zwisy i wy-
gospodarowano więcej miejsca w  środku. 
Combo Cargo jest dostępny w wersji standar-
dowej (4,40 m) i XL (4,75 m) oraz z pięcio-
miejscową kabiną załogową. Może pomieścić 
do 4,4 m3 ładunku o masie dochodzącej do 
1000 kg i długości do 3440 mm. Bez wzglę-
du na wersję, między nadkolami mieszczą się 
dwie europalety. Wyjątkowo długie przed-
mioty można przewozić pod kątem dzięki 
opcjonalnemu lukowi dachowemu. 

Na pokładzie może być nawet 19  syste-
mów wspomagających prowadzenie i  ma-

newrowanie, ułatwiających bezpieczny 
transport towarów i podnoszących komfort 
przewożonych osób. Użytkownicy, którzy 
muszą pokonywać błotniste, piaszczyste lub 
zaśnieżone drogi, mogą zamówić do przed-
nionapędowego Combo elektroniczny sys-
tem kontroli trakcji IntelliGrip oraz Pakiet 
Budowlany do pracy w  terenie. Obejmuje 
on zwiększenie prześwitu o 30 mm, usztyw-
nione drążki stabilizujące z przodu i z tyłu, 
koła o zwiększonej średnicy oraz tylne sprę-
żyny o zmiennej charakterystyce. Opcjonal-
ne systemy multimedialne, kompatybilne 
z Apple CarPlay i Android Auto, ułatwiają 
sprawne pokonywanie trasy.

Łatwiej przewieźć

Combo Cargo jest dostępny w  wielu 
wariantach. Wersja standardowa z  nad-
woziem 4,40 m i rozstawem osi 2785 mm, 
o  ładowności do 1000  kg (bez kierowcy) 
i  przestrzenią ładunkową od 3,3 do 3,8 
m3 pomieści przedmioty o  długości do 

3090  mm. Przewożenie dłuższych ładun-
ków umożliwia Combo Cargo z dwuskrzy-
dłowymi drzwiami z  tyłu i  wspomnia-
nym lukiem dachowym. Długa wersja 
XL z  nadwoziem 4,75  m i  rozstawem osi 
2975  mm, z  przestrzenią ładunkową 4,4 
m3 zmieści przedmioty o  długości do 
3440 mm. W obu z przodu mogą być dwa 
lub trzy miejsca. 

Niski próg załadunkowy – 580 mm (620 
mm w wersji XL i z kabina załogową) uła-
twia załadunek i  rozładunek. Europalety 
można załadować wózkiem widłowym. 
W  podłodze ładowni zainstalowano 6 za-
czepów i dodatkowo cztery w połowie wy-
sokości przestrzeni ładunkowej.

Nowością jest wskaźnik przeładowania. 
Czujniki automatycznie mierzą obciążenie 
pojazdu, jeżeli zostanie przekroczone 80% 
dopuszczalnego obciążenia, zapala się biała 
dioda. Gdy samochód jest załadowany po-
nad dopuszczalny limit, kontrolka zmienia 
kolor na pomarańczowy i  pojawia się wy-
krzyknik.

W Combo z kabiną załogową może po-
dróżować pięcioosobowa ekipa (w  tym 
kierowca). W razie potrzeby ściankę dzia-
łową można przesunąć, zyskując dodat-
kową przestrzeń ładunkową, którą można 
jeszcze wydłużyć, dzięki klapie w  ściance 
działowej.

w objęciach

W Oplu kierowcę wspomagają innowa-
cyjne systemy m.in. opcjonalna kamera 
cofania Surround Rear Vision. Widok za 
samochodem można wówczas obserwo-

Od podstaw
Zbudowany od nowa opel Combo Cargo zaskakuje  
nowoczesnością i pomysłowością rozwiązań. w zależności  
od potrzeb i zasobności portfela Combo można sobie „dostroić”, 
wyposażając go w systemy, które ułatwiają codzienną pracę, 
przy okazji sprawiając, że jest ona przyjemniejsza. 
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wać na 5-calowym ekranie. Jadąc do przo-
du, kierowca może obserwować obszar 
od 4 do 30 m za pojazdem, czyli widzi na 
ekranie to, co standardowo w  lusterku. 
Dodatkowo widoczność poprawia druga 
kamera zamontowana w lusterku bocznym 
od strony pasażera. Z  chwilą włączenia 
prawego kierunkowskazu widok z  tej ka-
mery trafia na monitor, co niemal całkowi-
cie eliminuje martwe pola. Combo może 
być też wyposażony w  system czujników 
Flank Guard. Zapewnia on pomoc w ma-
newrowaniu przy niskiej prędkości, gdy 
istnieje ryzyko, że bok samochodu uderzy 
w  przeszkodę. Czujniki analizują otocze-
nie samochodu, a  ostrzeżenia o  zagroże-
niu są wyświetlane na ekranie. Komunika-
towi na ekranie towarzyszy ostrzegawczy 
sygnał dźwiękowy. 

Combo wyposażony jest również w  sys-
tem ostrzegania przed kolizją z  funkcją 
wykrywania pieszych i  systemem automa-
tycznego hamowania awaryjnego, asystenta 
pasa ruchu, adaptacyjny tempomat, inteli-
gentną funkcję dostosowywania prędkości, 
system wykrywający zmęczenie kierowcy 
oraz system rozpoznawania znaków drogo-
wych. Parkowanie ułatwia najnowsza gene-
racja zaawansowanego asystenta parkowa-
nia. Rozpoznaje on odpowiednie miejsce na 
parkingu i  automatycznie ustawia na nim 
pojazd. Samochód może także automatycz-
nie opuścić stanowisko parkingowe. W obu 
przypadkach kierowca musi jedynie opero-
wać pedałami i  zmieniać biegi. Standardo-
wo pojazd wyposażony jest m.in. w  układ 
ułatwiający ruszanie pod górę oraz układ 
kontroli zjazdu.

Adaptacyjny układ kontroli trakcji Intel-
liGrip ma pięć trybów: Normal/On-road 
(normalny/drogowy), Snow (śnieg), Mud 
(błoto), Sand (piasek), ESP Off (wyłączony 
ESP). Kierowca może wyłączyć ESP i  inne 
układy wspomagające trakcję, aby całkowi-
cie samodzielnie sterować pojazdem przy 
prędkości do 50 km/h. Powyżej IntelliGrip 
włącza się automatycznie w trybie „normal-
nym”.

Inteligentna funkcja dostosowywania 
prędkości do oznakowania informuje kie-
rowcę o  wykryciu przez system nowego 
ograniczenia. Jeżeli włączony jest tempomat 
lub ogranicznik prędkości, wyświetlony zo-
stanie komunikat z pytaniem, czy prędkość 
ma być skorygowana.

wszystko współgra

Bezpieczeństwo podnosi wyświetlacz 
projekcyjny (head up), znajdujący się na 
wysokości wzroku kierowcy, na którym 
wyświetlane są najważniejsze dane doty-
czące jazdy: m.in. prędkość, znaki ogra-

Elektryczny hamulec  
w opcji oznacza nie tylko 
wygodę, ale również 
dodatkowe miejsce 
do zagospodarowania 
między fotelami. Idealnie 
zmieści się tam plecak 
lub podręczna torba. 

Użytkownicy wypuszczający 
się w teren błotnisty mogą 
zamówić adaptacyjny układ 
kontroli trakcji, którym steruje 
się za pomocą pokrętła. Przy 
prędkości powyżej 50 km/h 
system automatycznie załącza 
tryb normal.

Combo może być wyposażony 
w liczne systemy ułatwiające 
prowadzenie. Dzięki czujnikom 
umieszczonym z przodu 
i po bokach pojazdu, można 
uniknąć przykrej niespodzianki. 
Ostrzeżenia pojawiają się  
na ekranie.

Tablica rozdzielcza jest lekko zakrzywiona w stronę kierowcy, dzięki czemu ma 
on wszystkie urządzenia sterownicze bliżej siebie, co ułatwia jazdę. 

W Combo można bez 
ograniczeń korzystać  
np. z laptopa, dzięki 
gniazdku 230 V. Znajdu- 
je się ono przy podłodze  
po stronie pasażera.

Przed pasażerem wygospo- 
darowano miejsce na dwa 
zamykane schowki. Było  
to możliwe dzięki przenie- 
sieniu poduszki powietrznej  
w okolice dachu.

Wyświetlacz projekcyjny to opcja, 
ale bardzo wygodna. Kierowca 
praktycznie cały czas ma przed oczami 
informacje o aktualnej prędkości, 
ograniczeniach i komendy systemu 
nawigacyjnego.

Opel Combo występuje w dwóch wersjach długości. Dłuższy wariant ma 350 mm 
więcej, dzięki czemu ładownia ze standardową przegrodą powiększa się o 0,6 m3.

www.truck-van.pl
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niczenia prędkości i  informacje z systemu 
nawigacji.

Tablica rozdzielcza jest lekko nachy-
lona w  kierunku kierowcy, co sprawia, 
że może on łatwo dosięgnąć wszystkich 
przełączników. W  Combo jest sporo 
miejsc do przechowywania rzeczy, w tym 
głębokie kieszenie w drzwiach oraz dwa 
schowki na tablicy rozdzielczej przed pa-
sażerem.

Samochód ma  przednie fotele z  cztero-
płaszczyznową regulacją po stronie kierow-
cy i  pasażera, ale dostępny jest także fotel 
kierowcy z  sześciopłaszczyznową regulacją 
i  podparciem lędźwiowego odcinka krę-
gosłupa, zintegrowanym podłokietnikiem 
oraz praktycznym schowkiem pod siedzi-
skiem.

Dla zmarzluchów też jest dobra wiado-
mość: mogą zamówić podgrzewanie kierow-
nicy oraz przednich foteli. Wśród różnych 
udogodnień znalazła się również w opcji ła-
dowarka indukcyjna do smartfonów.

Decydując się na nowego Opla Combo, 
można wybierać spośród trzech silników. 
Wśród propozycji są diesle 1.6 o mocy  
75 i 100 KM oraz 1.5 o mocy 130 KM. 
Silnik 130-konny spełnia wymagania nor- 
my Euro 6d-TEMP, natomiast pozostałe 
dwa Euro 6b. Z  silnikami współpracu-
je pięcio- lub sześciobiegowa manual- 
na skrzynią biegów lub ośmiobiegowy  
automat.

Grupa PSA ma duże oczekiwania wo-
bec swoich najnowszych modeli dostaw-
czych. Ten segment rynku w  ostatnich 
latach odnotował 21% wzrost, który ma 
się nadal utrzymywać, a  nawet powięk-
szać. Zapewne tytuł Van of The Year 2019 
pomoże w  sukcesywnym przejmowaniu 
udziałów rynkowych, ale głównym moto-
rem może okazać się wygoda użytkowania 
w  połączeniu z  ekonomiczną pracą. Już 
dzisiaj zapowiadana jest kolejna premiera 
w Grupie: w przyszłym roku na rynek ma 
trafić nowa generacja Opla Vivaro i  za-
pewne jego odpowiedników w  Citroënie 
i Peugeocie. ▐

Katarzyna dziewicka
Fot. K. Dziewicka

masy i wymiary
Wersja Combo Combo XL Kabina załogowa

Dmc (kg) 1950÷2390 2355÷2400 2280÷2360

Maksymalna ładowność (kg) 948 895 780

Wymiary 

Długość (mm) 4403 4753 4753

Szer. (bez lusterek bocznych) (mm) 1848 1848 1848

Wysokość (dla masy pojazdu 
gotowego do jazdy) (mm) 1796÷1860 1812÷1860 1812÷1860

Rozstaw osi 2785 2975 2975

Średnica zawracania 

Między ścianami (m) 10,9 11,4 11,4

Wymiary przestrzeni ładunkowej 

Minimalna długość przestrzeni ładun-
kowej (mm) 1527 1877 1051

Maksymalna długość przestrzeni 
ładunkowej (mm) 1781 2131 2110

Długość przestrzeni ładunkowej 
z przegrodą FlexCargo® (mm) 3090 3440 3440

Szerokość między nadkolami (mm) 1129 1129 1129

Wysokość przestrzeni  
ładunkowej (mm) 1236 1243 1243

Wys. progu załadunkowego (mm) 580 620 620

Wys. otworu drzwiowego (mm) 1106 1119 1119

Szerokość otworu drzwiowego (mm) 1149 1129 1129

Przestrzeń ładunkowa (m3)

Z przegrodą 3,3 3,9 1,8 / 3,5

Z przegrodą FlexCargo® 3,8 4,4 4,0

Silniki 1.5 Diesel z 5-biegową 
przekładnią manualną*

1.5 Diesel z 5-biegową  
przekładnią manualną*

1.5 Diesel z 6-biegową 
przekładnią manualną / 
8-biegową przekładnią 

automatyczną

Norma emisji spalin Euro 6d-TEMP1 Euro 6d-TEMP1 Euro 6d-TEMP1

Paliwo Olej napędowy Olej napędowy Olej napędowy

Liczba cylindrów 4 4 4

Pojemność (cm3) 1499 1499 1499

Średnica cylindra / skok tłoka w mm 75,0 / 84,8 75,0 / 84,8 75,0 / 84,8

Moc maksymalna 
(kW/KM przy obr/min) 56 (76) / 3500 75 (102) / 3500 96 (130) / 3750

Maksymalny moment obrotowy 
(Nm przy obr/min) 230 / 1750 250 / 1750 300 / 1750

Przełożenie przekładni głównej 3,56 3,56 4,17 / 3,87

opel Combo Cargo dane techniczne

Przestrzeń ładunkowa w Combo w zależności od wersji może sięgać 4,4 m3  
(w wersja Cargo XL z otworem w przegrodzie). Na podłodze zainstalowano 6 zaczepów  
do mocowania pasów, dodatkowo można sobie zamówić 4 montowane w połowie  
wysokości. We wszystkich wariantach mieszczą się dwie europalety.

*dostępne w 2019 r.
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becnie tworzy ją sześć produktów, którymi można serwiso-
wać około 80% europejskiego parku pojazdów dostawczych.  
To w  pełni syntetyczne oleje Mobil Delvac City Logistics 

5W30, różniące się aprobatami producentów, oraz semisyntetyczny 
Mobil Delvac Light Commercial Vehicle E 10W-40, przeznaczony 
do starszych pojazdów. Dobór oleju silnikowego do pojazdu do-
stawczego nie jest trudny, ale należy pamiętać o aprobatach produ-
cenckich oraz wybierać sprawdzone produkty, które są odporne na 
wymagające warunki eksploatacyjne, jakie towarzyszą pracy samo-
chodów użytkowych w ruchu miejskim.

dynamiczny rozwój rynku

Konsekwentnie rosnącą sprzedaż nowych samochodów dostaw-
czych potwierdzają dane sprzedażowe producentów i  organizacji 
branżowych. Według Europejskiego Stowarzyszenia Producentów 
Pojazdów ACEA w  pierwszym półroczu br. na polskie drogi wyje-
chało blisko 3000 nowych samochodów dostawczych więcej niż  
w  analogicznym okresie 2017 roku. Sprzedaż takich pojazdów na-
pędza m.in. rozwój branży e-commerce i zapotrzebowanie na szyb-
kie dostawy do domu, rosnąca urbanizacja oraz brak konieczności 
posiadania dodatkowych uprawnień do prowadzenia dostawczaka. 
Według danych Instytutu SAMAR, średni wiek sprowadzanych aut 
osobowych i dostawczych w I półroczu br. wyniósł 11 lat i 6 miesię-
cy. To niejednokrotnie samochody o dużym przebiegu, których awa- 
ryjność jest wyższa.

Jazda miejska obciąża silnik

Największe zużycie silnika występuje podczas rozruchu i w fazie 
rozgrzewania. Dodatkowo jazda miejska, której towarzyszą częste 
ruszanie i zatrzymywanie, jazda na krótkich odcinkach i w korkach, 
wyraźnie obciąża silnik i wymaga stosowania dobrej jakości synte-
tycznych olejów silnikowych o  zwiększonej stabilności termicznej 
i odporności na utlenianie, takich jak Mobil Delvac City Logistics 
5W30. Przewaga syntetycznego oleju silnikowego polega na tym, że 
taki produkt smarny wolniej traci swoje pierwotne właściwości, a co 
za tym idzie skuteczniej chroni silnik nawet podczas wymagających 
warunków eksploatacyjnych. Opracowanie oleju syntetycznego wy-
maga użycia wysokiej jakości olejów bazowych i wyważonego pa-
kietu dodatków, które dbają między innymi o czystość silnika. Kon-
trola gromadzenia się sadzy ogranicza wzrost pierwotnej lepkości, 
zbierania się osadów i dba o utrzymanie dobrych osiągów i niskiego 
zużycia paliwa.

poprawna analiza kosztów

Priorytetem właściciela pojazdu powinno być zachowanie do-
brych przyzwyczajeń serwisowych przez wszystkie lata eksploatacji. 
Często popełnianym błędem jest szukanie szybkich oszczędności. 
Ocena opłacalności nie powinna opierać się na cenie zakupu oleju, 
akumulatora czy opon, lecz na prognozie całkowitego kosztu posia-
dania pojazdu (TCO). Na przykład wysokiej jakości oleje syntetycz-
ne mogą zmniejszyć TCO dzięki skuteczniejszej ochronie silnika 
i jego osprzętu oraz możliwości ograniczenia zużycia paliwa w po-
równaniu z konwencjonalnymi olejami silnikowymi. 

Wydatki na naprawę czasami wielokrotnie przewyższają koszty 
tzw. predictive maintenance, czyli podejmowania kroków zapobie-
gawczych w celu uniknięcia awarii. Ta strategia serwisowa jest zna-
na w  przemyśle, gdzie nawet minutowy przestój oznacza wysokie 
straty, ale może być realizowana również w  firmie transportowej, 
gdzie auto jest narzędziem pracy i  gwarantem przychodów. Straty 
finansowe właściciela kilkunastu pojazdów będą oczywiście niższe 
w porównaniu na przykład z producentem elektroniki, ale nadal po-
zostaną proporcjonalnie wysokie do możliwości biznesowych prze-
woźnika. Najważniejsze jest zatem minimalizowanie ryzyka awarii 
przez wdrożenie dobrego programu serwisowego.

Lepkość oleju to nie wszystko

Dobór oleju silnikowego do samochodu dostawczego jest łatwy. 
Producenci środków smarnych zachęcają do korzystania z  narzę-
dzi doboru oleju. Jedno z nich znajdziesz na stronie www.mobil.pl. 
Cenne informacje są również na opakowaniach. Na etykietach 
w  pełni syntetycznych olejów Mobil Delvac City Logistics 5W30 
umieszczono litery wskazujące na aprobaty producentów pojazdów. 
P – Peugeot-Citroen, V – VW, F – Ford, M – Mercedes-Benz oraz 
R – Renault. Niektóre z olejów Mobil Delvac mają szersze zastoso-
wanie – posiadają dodatkowe dopuszczenia ACEA i  spełniają wy-
magania innych marek, w tym Iveco i Fiata. Wymagania starszych 
silników spełnia semisyntetyczny Mobil Delvac Light Commercial 
Vehicle E 10W-40.

Dodatkowe informacje o olejach Mobil Delvac do aut dostawczych 
znajdziesz na stronie www.mobil.pl lub u autoryzowanych dystrybu-
torów olejów i smarów Mobil: www.dexol.pl, www.ekonaft.com.pl, 
www.mobipol.pl oraz www.smartplus.pl. ▐

*Źródło: www.acea.be
Fot. Mobil

wybieramy  
olej silnikowy  
do Vana
Jeszcze całkiem niedawno na rynku  
brakowało dedykowanych olejów silnikowych  
dla pojazdów dostawczych. Sytuacja  
zmieniła się w 2017 roku, gdy do sprzedaży  
trafiła nowa kategoria olejów silnikowych  
mobil delvac™. 
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 estowana Navara była wyposażona w sil- 
 nik o pojemności 2.3 l i mocy 190 KM,  
 która jest wystarczająca, ale nieemocjo- 

nująca. Samochód nie jest bardzo dynamicz-
ny i nie nadaje się do gonienia lewym pasem 
w  gęstym uchu. Navara lepiej sprawdza się 
w  spokojniej jeździe mniej uczęszczanymi 
drogami krajowymi, gdzie po prostu się jedzie. 
Zawieszenie świetnie sprawdza się na krętych 
drogach, a  dzięki terenowemu charakterowi 
wybiera doskonale nierówności i pozwala nie 
przejmować się stanem nawierzchni. Mimo 
podobnych wymiarów, masy i  tego samego 
silnika co w Mercedesie, Navara zużywa mniej 
paliwa, a przyspieszanie wydaje się krótsze, co 

ma odzwierciedlenie w  danych technicznych. 
Nissan jest prawie o sekundę szybszy do setki 
i  ma o  5 km/h wyższą prędkość maksymal-
ną. W trasie Nissan potrzebował ok. 8 l pali-
wa na 100 km przy prędkości 120÷130 km/h.  
Na drogach krajowych w zależności od pręd-
kości i sytuacji od 6,6 do 7,2 l/100 km. W tej 
klasie to całkiem niezły wynik. 

W mieście wielkość pikapa jest odczuwal-
na, ale nie jest zbyt dużą przeszkodą w  co-
dziennej pracy. Nie jest to samochód do za-
łatwiania spraw w  ścisłym centrum, ale na 
zwykłych parkingach poradzi sobie tak samo 
dobrze jak średnie kombi. Braki w  widocz-
ności do przodu i do tyłu uzupełnia system 

kamer 360°. Widok z  lotu ptaka jest nieco 
zniekształcony, więc trudno dobrze określić 
odległość, a intuicja podpowiada, żeby spoj-
rzeć w lusterka. Natomiast widok z kamer do 
przodu i do tyłu pozwala na bardzo precyzyj-
ne manewry. Szybko można się przyzwycza-
ić do włączania widoku przed samochodem 
i  korzystać w  pełni z  tego systemu zamiast 
zgadywać, czy na coś najedziemy. Spa- 
lanie podczas testu w  mieście wyniosło ok.  
8 l/100 km 

dojedzie, gdzie chcesz

Navara to przede wszystkim dobry sa-
mochód terenowy. Podczas jazdy naprawdę 
trzeba się nagłowić, żeby znaleźć godną Na-
vary przeszkodę. Prześwit i  możliwości na-
pędu pozwalają obrać dowolny cel i do niego 
dotrzeć. 

Navara podczas testów terenowych pora-
dziła sobie bez problemu ze wszystkimi prze-
szkodami. Na miejsce testu wybraliśmy tra-
sę, na której poległ MAN TGE 4×4, którym 
ledwo udało nam się wyjechać i  zawrócić. 
Nissan po dołączeniu napędu na przednią oś 
i  włączeniu reduktora staje się nie do zdar-
cia i możemy być pewni, że dojedziemy tam, 
gdzie zaplanowaliśmy, uważając tylko na to, 
aby nie zawisnąć. W  zanadrzu mieliśmy de-
ski na pace i blokadę dyferencjału, ale okazały 
się niepotrzebne. Navara przejechała głębokie 
błotniste koleiny bez zadyszki, przysparzając 
niemałych emocji. Zarówno napęd na cztery 
koła, jak i blokada tylnego mostu włączają się 
natychmiast, więc możemy ich użyć w ostat-
niej chwili albo po zakopaniu się tylnej osi. 
Zatrzymanie w głębokim piasku albo podjazd 
pod trawiastą górkę po deszczu to dla Navary 
żadna przeszkoda, dołączenie napędu i w ra-
zie potrzeby innych systemów zapewni nam 
wyjazd z  opałów. Nissan idealnie odnajdzie 
się na placach budowy, gdzie niezawodnie 
i szybko dowiezie brakujący sprzęt bez wzglę-
du na warunki.

tańszy brat mercedesa klasy X i od dawna bardzo popularny 
pikap w polsce. nissan navara bardziej kojarzy się z ciężką 
pracą niż mercedes i nie razi luksusem. opatrzył się już na 
polskich ulicach i nie wzbudza nawet w połowie takiego 
zainteresowania jak klasa X, mimo całkiem interesującego 
i nowoczesnego designu w nowej odsłonie.

Koń roboczy

Tablica rozdzielcza wygląda dość skromnie, 
szczególnie jak porównamy ją z konkurencją. 
Ale nie każdy lubi błyskotki, czasami 
ważniejsze są praktyczne rozwiązania,  
których Navarze nie brakuje.

Tylna kanapa jest wygodna. Pasażerowie mają sporo 
miejsca i swobodnie mogą podziwiać widoki za oknem.  
Gdy potrzeba przewieźć coś delikatnego lub po prostu 
zabrakło miejsca na skrzyni, można złożyć siedzenia  
i wykorzystać powstałą w ten sposób przestrzeń.

Góra drewna to nie problem dla Navary. 
Spokojnie poradzi sobie z każdym 
ładunkiem nawet tak nietypowym.  
Napęd 4×4 z reduktorem pomoże dostar- 
czyć go w każde miejsce. 

Wysoki prześwit pozwala wjechać Navarą praktycznie wszędzie, 
co w wielu branżach jest nie do przecenienia. 

www.truck-van.pl
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wielu informacji oraz przedstawiając wykres 
spalania w takiej formie, że zachęca do ściga-
nia się z wynikami z poprzedniego przejazdu, 
oszczędzając kolejne dziesiąte części oleju na-
pędowego. 

zużycie podłogi i porysowanie lakierowanej po-
wierzchni, a brak możliwości zamknięcia rzeczy 
ogranicza funkcjonalność. Jeśli używamy Nava-
ry w takiej opcji na co dzień, jesteśmy zmuszeni 
do wożenia drobnych rzeczy na tylnej kanapie 
albo każdorazowego opróżniania paki przed wy-
cieczką do miasta. Nie wspominając o zabezpie-
czaniu towaru przed warunkami atmosferyczny-
mi czy powiewami wiatru podczas jazdy. 

Pomijając to czego nie było, testowany eg-
zemplarz był wyposażony w  szyny i  uchwyty 

nissan navara np300 2.3 190 Km

Dmc (kg) 3035
Masa własna (kg) 2205 
Ładowność (kg) 830
Długość ładowni (mm) 1578
Szer. ładowni/szer. między nadkolami (mm) 1560/1090
Użytecz. wysokość ładowni (mm) 474
Wysokość progu ładowni (mm) 815
Rozstaw osi (mm) 3150
Długość/szerokość/wysokość (mm) 5255/2085/1840
Średnica zawracania (m) 13,1
Liczba miejsc 5
Silnik 2.3 R4
Liczba cylindrów 4
Pojemność (cm3) 2298
Moc maksymalna (KM/kW/obr/min) 190/140/3750
Maks. mom. obrot. (Nm/obr/min) 450/1500÷2500
Typ skrzyni/liczba biegów automatyczna/7
Czas rozpędzania 0÷100 km/h (s)* 10,8
Prędkość maksymalna* (km/h) 180
Średnie zużycie paliwa* (l/100 km) 6,9
Pojemność zbiornika paliwa (l) 73
Gwarancja 5 lat lub 160 tys. km
Cena netto wersji podstawowej (zł) 104 431
Cena netto wersji bazowej Tekna (zł) 134 593
Cena netto wersji testowej (zł) 146 911

Gdzie ten luksus?

Wsiadając do Navary po Amaroku, Hilu-
xie i klasie X można być lekko zaskoczonym. 
Zwykły plastik na tablicy rozdzielczej rozcza-
rowuje, ale z drugiej strony to samochód użyt-
kowy do ciężkiej pracy. Jest w nim wygodnie 
i  praktycznie, a  skórzane podgrzewane fotele 
to tak naprawdę wszystko, czego potrzebujemy 
z luksusowych dodatków. Mamy gdzie odłożyć 
rzeczy takie jak telefon komórkowy, portfel czy 
ładujące się sprzęty elektroniczne, możemy 
podłączyć telefon przez Bluetooth, a więc jest 
wszystko czego naprawdę potrzeba, a  czego 
czasem nie ma u  bardziej estetycznej konku-
rencji. 

Sterowanie funkcjami samochodu jest bar-
dzo wygodne i  z  poziomu kierownicy może-
my skorzystać z większości opcji oferowanych 
przez ekran inforozrywki oraz odczytać je na 
ekranie między zegarami. Znakomicie za-
projektowano wyświetlacz, który znajduje się 
przed oczami kierowcy, dostarczając naraz 

Otwarta skrzynia jest mniej praktyczna. 
Lepiej doposażyć ją np. w zamykaną roletę. 
Umieszczone wysoko zaczepy do pasów 
utrudniają dobre przymocowanie nisko 
położonego ładunku.

nissan navara  
np300 2.3 190 Km

Własności terenowe

Kąt natarcia ....................................... 30,4O

Kąt zejścia ......................................... 25,6O

Kąt rampowy ..................................... 22,2O

Przechył boczny ................................... 48O

Głębokość brodzenia (mm) ..................450
Prześwit (mm) ......................................223
Zwis tylny (mm) ..................................1280
Zwis przedni (mm) ................................870

Zeskanuj kod  
i zobacz film

* wg danych producenta

paka jak paka 

Standardowo dla tej klasy samochodów ła-
downia zapewnia ustawienie europalety i  ła-
downość bliską jednej tonie. W  przypadku 
testowanego egzemplarza, ładowność wynosiła 
dokładnie 830 kg, co wynikało zapewne z do-
datkowego wyposażenia. Nissan nie był wypo-
sażony w plastikową warstwę zabezpieczającą 
ładownię ani w żadną formę jej zamknięcia. To 
elementy, za które warto dopłacić, ponieważ 
znacząco zwiększają praktyczność tego typu 
aut. Brak osłony z tworzywa, powoduje szybkie 

do mocowania ładunku, niestety zamocowa-
ne wysoko na burcie. Znów jeśli wyposażymy 
Nissana w przegrodę mocowaną do tych szyn 
i wykażemy się odrobiną kreatywności, to bę-
dzie miało to sens, ale łatwiej byłoby, gdyby 
mocowania znajdowały się w  podłodze tak, 
aby dociągnąć do niej ładunek każdej wyso-
kości również ten niższy niż wysokość burty. 
W  naszych krajowych warunkach pogodo-
wych i obyczajowych otwarta paka jest po pro-
stu mało praktyczna. 

Nowe wcielenie Nissana Navary przypadło 
mi do gustu, bo jest to wygodne auto, o  do-
brych właściwościach użytkowych i  tereno-
wych. Przy tym nie kosztuje majątku. Navara 
czerpie z gamy SUVów Nissana, ale nie ocieka 
luksusem. Zapożyczenia ograniczają się do po-
prawy komfortu podróżnych również na tylnej 
kanapie. Jest tym, czym zawsze miał być pikap 
– narzędziem do pracy. Sprawdzi się doskona-
le w ciężkich zadaniach, ale jak będzie trzeba 
spełni rolę wygodnej osobówki. ▐

damian dziewicki
Fot. D. Dziewicki
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Jaką strategię przyjmuje Grupa GAZ na 
rynkach europejskich? 
Nasza strategia koncentruje się na krajach 

Europy Wschodniej oraz na Turcji, gdzie 
obowiązują analogiczne standardy. W Euro-
pie Środkowej i  Wschodniej, w  takich kra-
jach jak Polska, Węgry, Rumunia, Bułgaria 
oraz państwach bałkańskich mamy ugrunto-
waną tradycję. To część historii naszej Grupy, 
mieszkańcy tych krajów pamiętają samocho-
dy GAZ. Dostarczaliśmy tam nasze pojazdy 
w  latach 2000–2008, w  szczytowym okresie 
w liczbie 2000 pojazdów rocznie, a głównym 
rynkiem była Polska. Polscy klienci znają 
GAZ-a, a  my mamy doświadczenie na pol-
skim rynku. 

Kolejnym ważnym dla nas rynkiem jest 
Turcja. Tutaj działamy inaczej. GAZ stwo-
rzył spółkę-córkę zajmującą się produkcją 
samochodów, które są rozprowadzane przez 
należącą do nas sieć dystrybucji GAZ Turcja. 

Uważamy, że powinniśmy skupić się na 
naszych atutach, a są nimi historia, tradycja 
i  doświadczenie. Nabywcy mają zaufanie 
do produktów GAZ-a i dobrze je znają. Za-
razem kraje, o których mówimy, są w więk-
szości częścią Unii Europejskiej. Obowiązują 
tam wysokie standardy ochrony środowiska 
i bezpieczeństwa pojazdów, do których mu-
simy się dostosować. Było to naszym celem, 
gdy projektowaliśmy gamę lekkich modeli 

użytkowych GAZela Next zgodnych z normą 
Euro 6, którą prezentujemy w  tym roku na 
targach IAA. Na ekspozycji mamy dwa po-
jazdy: podwozie z kabiną i  furgon. Obydwa 
wyposażone są w nowoczesny silnik wysoko-
prężny Volkswagena o pojemności 2 l. 

Czy skrzynia biegów również jest 
z Volkswagena? 
Nie, użyliśmy tylko silnika. 6-biegowa 

skrzynia to nowa konstrukcja, opracowana 
samodzielnie przez inżynierów GAZ-a, którą 
z dumą przedstawiamy w Hanowerze. 

Zgodność z normą Euro 6 to nie wszystko. 
Jestem przekonany, że klienci zainteresowani 
tymi pojazdami zyskają dodatkowe korzyści 
w związku z niższym zużyciem paliwa, które 
jest na takim samym poziomie jak w konku-
rencyjnych pojazdach. Również pod wzglę-
dem redukcji hałasu, wibracji oraz dynamiki 
i  zachowania na drodze nasze samochody 
nie ustępują rywalom. Nie będzie przesa-
dą stwierdzić, że prowadzenie naszej nowej 
GAZeli Next z  silnikiem Volkswagena jest 
jak jazda zwykłym samochodem osobowym. 
Odczucia są bardzo podobne. Kierowca ma 
przed sobą regulowaną kolumnę kierownicy, 
krótki dżojstik do zmiany biegów, siedzi na 
komfortowym fotelu, a własności jezdne auta 
są niemal identyczne, jak w  samochodzie 
osobowym. W  ramach opcji dostarczamy 

GAZelę z  dwoma poduszkami powietrzny-
mi, jedną dla kierowcy i  jedną dla pasażera 
oraz systemem ESP. Zatem jest to w pełni eu-
ropejski samochód. 

Czy to jedyny model, jaki zamierzacie 
oferować na wspomnianych rynkach? 
Nie jedyny, ale pierwszy. W drugim kwar-

tale 2019 r. planujemy zakończyć przygo-
towania do produkcji tego samochodu, co 
oznacza, że w  drugiej połowie przyszłego 
roku chcemy wprowadzić go na rynek. 

Jako producent własnej konstrukcji sil-
ników serii JaMZ-530 przedstawiamy na 
targach IAA wersję Euro 6D-Temp naszej 
4-cylindrowej jednostki JaMZ-534. Oznacza 
to, że możemy zaproponować naszym euro-
pejskim klientom, także w  Polsce nie tylko 
lekkie pojazdy użytkowe, ale również śred-
niej klasy ciężarówki GAZon Next i  Sadko 
Next 4×4 oraz całą gamę małych i średnich 
autobusów, takich jak Vector Next, również 
wystawiany na IAA w wariancie Euro 6. 

Jakie rozwiązanie wybraliście, aby przy-
stosować silniki do normy Euro 6?
Wykorzystujemy obydwa stosowane obec-

nie systemy utylizacji spalin SCR i EGR. 

Jakie samochody GAZ produkuje 
w Turcji?

Nie tylko euro 6
w tym roku podczas targów Iaa Grupa GaZ przygotowała dużą i urozmaiconą ekspozycję 
obejmującą samochody dostawcze, ciężarowe i autobusy. o planach grupy i jej obecności  
na rynku polskim mówi Leonid dołgow, dyrektor eksportu w Grupie GaZ. 
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Obecnie produkujemy bazową GAZelę 
Next. W tym roku jest to jeszcze model Euro 5 
w dwóch wariantach jako podwozie z kabiną 
i furgon. W przyszłym roku w Turcji będzie-
my montować te same modele, które są za-
planowane dla Europy. 

Kto jest nabywcą ciężarówek Ural?
Tradycyjnie ciężarówki Ural są niszowym 

graczem z napędem wszystkich osi 4×4 lub 
6×6, a  główni klienci to koncerny naftowe 
i gazownicze oraz branża energetyczna i  le-
śnictwo. Lecz teraz prezentujemy tzw. „szo-
sową” wersję Urala z napędem 6×4, a to ozna-
cza znaczny wzrost ładowności. W wywrotce 
o dmc 27 t dochodzi ona do 16 t. Zaczynamy 
również produkcję ciągnika siodłowego, któ-
ry może tworzyć zestawy o masie całkowitej 
62 t. W ten sposób wchodzimy z Uralem na 
rynek masowy. Firmy budowlane oraz ko-
palnie kruszyw i  inni dostawcy materiałów 
stanowiący silny i interesujący segment uzu-
pełnią grono naszych klientów. 

Jakie jest zainteresowanie alternatywny-
mi napędami w Rosji? Czy pojazdy elek-
tryczne są rozwijane z podobnym zaan-
gażowaniem, jak w Europie Zachodniej? 
Tak. Rosja podąża za trendami światowy-

mi, a my jako producent z branży motoryza-
cyjnej uważnie je śledzimy. Trendem numer 
jeden jest elektryfikacja. Dlatego prezentu-
jemy na targach GAZelę Next Electro, która 
stanowi naszą nową, elektryczną platformę 
dla lekkich samochodów użytkowych. Jest 
w  100% elektryczna, ma zasięg do 100 km 
i  możliwość szybkiego doładowania energii 
do 80% w ciągu 30 minut. Zatem jest to bar-
dzo atrakcyjny, konkurencyjny pojazd. Może 
zabrać na pokład do 16 pasażerów. 

Innym segmentem, w  którym jesteśmy 
bardzo aktywni są autobusy miejskie. Sto-
sowanie napędu elektrycznego jest obecnie 
najbardziej zaawansowane właśnie w  au-
tobusach miejskich i  tendencja ta będzie 
się rozwijać. Opracowaliśmy własny model 
miejskiego, elektrycznego autobusu 12-me-
trowego. Wygraliśmy przetarg i  do końca 
bieżącego roku dostarczymy 100 takich elek-
trobusów do Moskwy. 

A pojazdy gazowe na CNG i LNG? 
Mamy kompletną gamę silników na 

CNG, która jest zunifikowana z  naszą se-
rią diesli JaMZ 530. Możemy zaoferować 
naszym klientom każdy model: ciężarówkę 
GAZon Next, Urala lub autobus dowolnej 
wielkości w  wersji z  zapłonem samoczyn-
nym na olej napędowy lub z  zapłonem 
iskrowym na CNG. 

Pracujemy nad LNG, ale uważamy, że 
obecnie w  Rosji i  na rynkach, na których 
działamy CNG ma większe zalety prak-
tyczne. 

Jakie są plany sprzedaży w Polsce? Co bę-
dzie atutem GAZ-a?
Kluczowym modelem będzie GAZela. Na-

sza strategia produktowa zakłada, że nasze 
pojazdy mają konstrukcję ramową i to jest ich 
głównym atutem. Dzięki ramie są wytrzyma-
łe, niezawodne, odporne na złe warunki dro-
gowe i  przeładowanie, do którego, niestety, 
czasem dochodzi. Jednocześnie zapewniamy 
pełną zgodność pojazdu z wymaganiami, ja-
kie stawiają rynki Unii Europejskiej. Naszym 

w niektórych segmentach mamy 99% udzia-
łu. Jeśli chodzi o  lekkie pojazdy użytkowe, 
bierzemy pod uwagę pojazdy o dmc do 5 t. 
Pod koniec 2017 r. przedstawiliśmy GAZelę 
Next w  odmianie o  dmc 4,6 t, która do ty-
powych zalet tego modelu dodaje ładowność 
podwyższoną do 2,6 t. 

Czy Grupa GAZ zamierza wejść na ko-
lejne rynki europejskie? Np. do Włoch, 
Grecji, Hiszpanii? 

wyróżnikiem są samochody niesłychanie od-
porne na trudy eksploatacji, a  zarazem wy-
posażone w najnowsze rozwiązania z zakresu 
bezpieczeństwa i ochrony środowiska. 

Jak będzie kształtować się cena GAZeli 
w Polsce? 
Nasze pojazdy będą nieco bardziej przy-

stępne cenowo niż marki zachodnioeuro-
pejskie. Jest to możliwe, ponieważ produ-
kując samochody w  Rosji i  zaopatrując się 
w  komponenty od dostawców krajowych, 
możemy utrzymać koszty na stosunkowo 
niskim poziomie. Niemniej wiele kluczo-
wych elementów pochodzi od renomowa-
nych dostawców europejskich. Nie zamie-
rzamy konkurować tylko i  wyłącznie ceną. 
GAZela jest atrakcyjnym samochodem 
z wielu powodów. 

Jaka jest obecnie pozycja Grupy GAZ 
w Rosji?
Kontrolujemy ponad 50% segmentu lek-

kich pojazdów użytkowych oraz 80% rynku 
autobusów produkowanych w  Rosji. Mam 
na myśli wszystkie klasy autobusów ogółem, 

Widzimy tu szansę dla siebie, ale chcemy 
się dobrze przygotować do ekspansji. Przede 
wszystkim w obszarze obsługi klientów, ser-
wisu i zaopatrzenia w części zamienne. Chce-
my, aby użytkownicy naszych samochodów 
czuli się równie komfortowo, jak w  innych 
markach. 

Dziękujemy za rozmowę.

rozmawiał michał Kij
Fot. M. Kij

Grupa GAZ modernizuje gamę modeli z myślą 
o nowych rynkach zbytu. Furgon GAZela Next 
w wersji zgodnej z Euro 6 oraz elektryczny 
minibus GAZela Next Electro. 

Prototypowy pikap Vepr Next o ładowności 2,5 t ma 
150-konny silnik JaMZ i napęd 4×4 z reduktorem 
i blokadami mechanizmów różnicowych przedniego 
i tylnego mostu. Wyposażono go również w centralny 
system pompowania kół. Obok autobus niskopodłogowy 
LiAZ 529265 o długości 12 m dla 117 pasażerów. 
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a początek niższej masy. Scania z no-
wym silnikiem DC07 jest przeciętnie 
o  360 kg lżejsza niż podobna z  silni-

kiem DC09. Nowa jednostka ma wprawdzie 
o  jeden cylinder więcej, ale w  porównaniu 
z  5-cylindrowym, 9-litrowym DC09 ma 
niższą pojemność skokową wynosząca 6,7 l. 
Nowy silnik jest dostępny w wersjach o mocy 
220, 250 i 280 KM, a DC09 – 280, 320 i 360. 
Gama obu jednostek częściowo się pokrywa, 
co rodzi proste pytanie: skoro 280 koni to le-
piej wycisnąć je z 5 czy z 6 cylindrów? 

Bliska ideału?

Żółta Scania P280 próbuje udzielić od-
powiedzi. Lekkie podwozie 4×2 z  dzienną 
kabiną P o  tzw. standardowej wysokości 
i  zabudową furgonową Schmitz-Cargobull 
wyposażoną w windę załadowczą jest wzor-
cowym pojazdem dystrybucyjnym. Wzor-
cowym, ale rzadko spotykanym. Kabina, 
którą Scania nazywa dzienną, ma w istocie 
sporo miejsca za fotelami. Można je wyko-
rzystać na składaną leżankę. Z kolei „stan-

dardowa” wysokość dachu, oznacza, że jest 
on podwyższony w  stosunku do wersji ni-
skiej. Innymi słowy „standardowa, dzienna” 
kabina P jest dosyć długa i  wysoka, zatem 
można się w niej i przebrać, i przespać bez 
wielkich wyrzeczeń. 

Silnik może być napędzany uwodornio-
nym olejem roślinnym, co podkreślono, wy-
pisując na drzwiach duże HVO. Ciężarówka 
może więc korzystać z paliwa odnawialnego, 
co ma znaczenie zarówno ekologiczne, jak 
i  strategiczne z  punktu widzenia polityki 

pięć czy sześć? 
Scania wprowadziła do oferty nowy, 6-cylindrowy silnik, który ma wyręczyć w niektórych 
pracach znaną od lat rzędową „piątkę”. Czego można się po nim spodziewać? 

Oparcie fotela pasażera też można złożyć, 
zyskując wygodny stolik. Miejsce przy tylnej 
ścianie można wykorzystać na bagaż, na 
życzenie Scania montuje składaną leżankę. 

Fotel pasażera w znanej wersji ze składanym siedziskiem odsłania 
widok na tunel niższy o 95 mm niż w serii P z silnikiem 5-cylindrowym. 
W drzwiach umieszczono okno „city safe”, które polepsza widoczność 
w krytycznej okolicy prawego, przedniego naroża. 

Nowa seria P ma te same cechy, które 
podobają się kierowcom w pojazdach 
długodystansowych Scanii. Niższy tunel 
zostawił więcej miejsca na schowki. 
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energetycznej państwa. Niestety, w  Polsce 
HVO jest niedostępne, a użytkownicy pojaz-
dów dystrybucyjnych zwykle wybierają naj-
mniejsze możliwe kabiny, kierując się chęcią 
obniżenia ceny pojazdu i  podwyższenia ła-
downości. Scania pokazuje więc, „jak pięknie 
by mogło być”, a nie jak przeważnie jest. 

Szybko i cicho

Nowy silnik DC07 ma również mniejsze 
gabaryty niż DC09, co pozwoliło obniżyć 
tunel silnika w kabinie P o prawie 10 cm. To 
dużo. Zyskuje się nie tylko na komforcie, ale 
i  wielkości schowków. Nowa generacja ka-
bin Scanii ogólnie jest obszerniejsza i  daje 
kierowcy więcej swobody. Najmniejsze ka-
biny zyskały najwięcej. Są nawet schowki 
dostępne z  zewnątrz po stronie kierowcy 
i  pasażera. Imponuje również jakość wy-
kończenia, a  wielu użytkownikom spodo-
ba się jego styl, bliski temu, jaki prezentują 
najnowsze samochody osobowe koncernu 
Volkswagena. 

Żółta P280 miała wprawdzie pneuma-
tyczne zawieszenie tylko z  tyłu, z  przodu 
były resory piórowe, ale kabina miała zawie-
szenie pneumatyczne Air Comfort, a  fotel 
kierowcy własną regulację „sztywności”. 
Jazda przebiegała zatem wyjątkowo gładko. 
Tak wyposażone podwozie dystrybucyjne 
zapewniało komfort porównywalny z  cią-
gnikiem na długie dystanse. Scania P280 
literalnie łączyła dwa światy: miała opcjo-
nalne okienko „city safe window” w dolnej 
części prawych drzwi przydatne w mieście, 
a  jednocześnie rozkładany stoliczek przed 
fotelem pasażera, najbardziej przydatny na 
dalekich trasach. 

Silnik okazał się cichy. Świetnie współ-
pracował z  8-biegową, zautomatyzowaną 
skrzynką, zwłaszcza, że zastosowano prze-
łożenie mostu, którego nie powstydziłby 
się ekonomicznie skrojony ciągnik: 3,07. 
Ciężarówka była załadowana, ale silnik nie 

wykazywał oznak „zmęczenia”. Trzymał się 
niskich obrotów, zapewniając przyjemne 
rozpędzanie. Dobrze radził sobie również 
ze wzniesieniami. Przy prędkości rzędu  
80 km/h utrzymywał się w  zakresie 
1300÷1400 obr/min. 

Scanii należy się pochwała, ale pamiętaj-
my, że w ciężarówkach tej wielkości 200 KM 
jeszcze do niedawna uchodziło za wystar-
czające. Wariant 280 KM jest więc poniekąd 
„sportowy”. 

Kooperant

Nowa, sześciocylindrowa jednostka 
DC07 powstała na bazie silnika Cummins 
ISB 6.7, wprowadzonego na rynek w 2007 r. 

Jest stosowany m.in. w  ciężkich wersjach 
pikapów Ram oraz w ciężarówkach koncer-
nu Paccar: lekkich Peterbiltach, Kenwortah 
i DAF-ie LF, gdzie nosi oznaczenie PX-7. 

Wersja Scanii różni się od oryginału 
w  kilku aspektach. Szwedzi obniżyli sto-
pień sprężania z  17,3:1 do 17,1:1 i  opra-
cowali własne oprogramowanie sterujące 
silnikiem. Między innymi dlatego nowy 
silnik tak dobrze współdziała ze skrzyniami 
biegów Scanii. Zastosowano też turbosprę-
żarkę o stałej geometrii zamiast VGT firmy 
Holset oraz wyeliminowano układ recyrku-

lacji spalin EGR, pozostawiając utylizację 
tlenków azotu katalizatorowi SCR. W ukła-
dzie wydechowym występuje ponadto filtr 
cząstek stałych. Niektóre zmiany zostały 
podyktowane chęcią zunifikowania silnika 
z  pozostałymi produktami Scanii. Stąd np. 
nowe koło zamachowe, wzięte „z zapasów” 
w  Södertälje. Scania podliczyła, że ogółem 
zaopatrzyła silnik DC07 w  około 100 no-
wych części. 

Dziełem Scanii jest również przystoso-
wanie silnika do HVO. Szwedzka firma nie 
pierwszy raz współpracuje z  Cumminsem, 
obie wspólnie opracowały układ wtrysko-
wy XPI. Cummins jest wyspecjalizowanym 
producentem o bogatym doświadczeniu i nie 
szaleje z  cenami. Dlatego jego jednostki na-

pędowe znajdują tak szerokie 
i różnorodne zastosowanie. 

W ciężarówce o dmc 19 t 
nowy silnik w  najmocniej-
szej wersji sprawuje się bar-
dzo dobrze. Scania umożli-
wia zamówienie go również 
w pojazdach o dmc do 26 t, 
co w  określonych warun-
kach eksploatacji może mieć 
sens. Możliwość zmniejsze-
nia masy własnej jest nie do 
przecenienia. Branża spo-
żywcza czy komunalna na 
pewno przyjmą ją z wdzięcz-

nością, tym bardziej, że Scania obiecuje ni-
skie zużycie paliwa. Jak podaje Henrik Eng, 
dyrektor produktu w  segmencie miejskim 
Scania Trucks, w  lekkich zastosowaniach 
oszczędność na spalaniu ma dochodzić do 
10% w porównaniu z DC09. 

Zabudowa też pomaga

Zabudowa Schmitz-Cargobull, choć ty-
powa również była nieco lepiej wyposażo-
na niż zwykle. Miała windę załadowczą Bär 
Cargolift z  wygodnym układem sterowa-
nia dżojstikami. Sterowanie zdublowano, 
umieszczając je po prawej i  lewej stronie 
zabudowy, co dodatkowo ułatwiało pracę 
kierowcy. Staranne wykonanie z  użyciem 
elementów ze stali ocynkowanej wróży kon-
tenerowi długowieczność. 

Nowy silnik występuje wyłącznie w  se-
rii P, być może dlatego, że jest najbardziej 
wszechstronna i  właśnie w  niej przyniesie 
najwięcej pożytku. Także w postaci wzrostu 
popytu. Choć masa całkowita oferowanych 
pojazdów nie uległa zmianie, dzięki nowe-
mu silnikowi Scania zrobiła krok ku lżej-
szym pracom. Nadal może je wykonywać 
dobrze, a  teraz w  dodatku nieco taniej, co 
jest zgodne z firmową dewizą „maksymali-
zacji wydajności”. ▐

michał Kij
Fot. M. Kij

Scania p280 B4×2na

Dmc (t) ............................................................................... 19
Masa własna (t) ................................................................8,1
Rozstaw osi (mm) ..........................................................5350
Typ silnika ......................................................DC07 113 L01
Liczba i układ cylindrów .................................................... R6
Pojemność (dm3) ..............................................................6,7
Maksymalna moc (KM/kW/obr/min) ................280/206/1900
Maksymalny moment obr. (Nm/obr/min) ....1200/1050÷1600
Skrzynia biegów .......................... zautomatyzowana GR875  
  .................................................... 8-biegowa z Opticruise
Przełożenie przekładni głównej ...................................3,07:1
Przeglądy ...................................maksymalnie co 90 tys. km
Gwarancja .....................................................................1 rok

Zabudowa Schmitz-Cargobull z windą załadowczą 
zaopatrzoną w wygodne, zdublowane po obu stronach 
podwozia sterowanie dżojstikami. Jakby tego było mało, 
jest również pilot. 
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altra jest fińską marką, która wraz 
z dawną fabryką silników Sisu należy 
do amerykańskiego koncernu AGCO. 

Produkuje ciągniki w  czterech seriach: od 
najlżejszej A, poprzez N i T do ciężkiej i wy-
różniającej się najwyższą mocą S. Instaluje 
w nich silniki 3-, 4- i 6-cylindrowe o mocy 
od 75 do 405 KM. 

Dopuszczenie ciągnika do jazdy z prędko-
ścią maksymalną do 60 km/h jest uzależnione 
od spełnienia określonych warunków, takich 
jak wartość opóźnienia. Producenci mogą 
również homologować modele z wielorakimi 
prędkościami maksymalnymi. W  praktyce, 
prędkość maksymalna serii T i N ciągników 
Valtra wynosi 43, 53 albo 57 km/h. 

Ponadto cała gama Valtry spełnia naj-
nowsze wymogi zawarte w rozporządzeniu 
UE 167/2013 odnośnie hamulców dosto-
sowanych do wyższej prędkości jazdy, mas, 
dróg dostępu do obsługi, eliminacji ostrych 
krawędzi, typu lusterek, naklejek ostrze-
gawczych oraz innych względów bezpie-
czeństwa. Do standardu należą złącza dla 
dwuobwodowego, pneumatycznego układu 
hamulcowego naczepy. Opcjonalnie montu-
je się dla niej gniazdo ABS. W ramach opcji 
oferowany jest również hydrauliczny układ 
dla hamulców przyczepy. 

Gama opon obejmuje ogumienie umożli-
wiające bezpieczne poruszanie się z prędko-
ścią dochodzącą do 60 km/h, w  tym opony 
Nokian TRI 2 do zastosowań transportowych. 

Z rozmachem

Skala działania nowoczesnych gospo-
darstw rolnych sprawia, że niezbędne są 

maszyny wygodne w obsłudze i komforto-
we, umożliwiające zwiększenie wydajności 
prowadzonych prac. Szybki postęp w  kon-
strukcji ciągników przyczynił się do rozpo-
wszechnienia ich w innych branżach, w któ-
rych spełniają funkcję wszechstronnych 
maszyn, łatwo adaptujących się do różnych 
zadań, także transportowych. Wyższa, do-
puszczalna prędkość maksymalna jest ukło-
nem w stronę rozległych gospodarstw, gdzie 

maszyny pokonują duże odległości choćby 
po to, aby dostać się na pole. Jednocześnie 
przyczynia się do zwiększenia użyteczności 
ciągników w pracach komunalnych czy dro-
gownictwie. 

Valtra ma bogate doświadczenie z  ryn-
ków skandynawskich, gdzie maszyny zma-
gają się z  ekstremalnymi warunkami po-
godowymi i terenowymi, a użytkownicy są 
bardzo wymagający. Ciągniki te są zatem nie 

Więcej  
i częściej
nowe rozporządzenie ue, które w 2018 r.  
zwiększyło dopuszczalną prędkość ciągników  
do 60 km/h sprawia, że mogą one znaleźć  
jeszcze szersze zastosowanie niż dotychczas.  
Zwłaszcza jeśli są tak uniwersalne,  
jak ciągniki Valtra. 

Valtra serii T. Montowane na życzenie  
przedni  TUZ i WOM zwiększają  

zakres zastosowań ciągników Valtra m.in.  
o zimowe utrzymanie dróg.
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tylko wytrzymałe, ale również ergonomicz-
ne i  umożliwiają operatorowi długą pracę 
bez zmęczenia. Poprzez szeroki wybór opcji 
dostosowują się do oczekiwań użytkownika, 
także wówczas, gdy oczekiwania te zmienia-
ją się sezonowo. 

wydajność na miarę potrzeb

Z  tego punktu widzenia, poza mocą sil-
nika podstawowe znaczenie ma układ prze-
niesienia napędu i hydraulika. Valtra oferuje 
kilka kombinacji obu elementów. Po stronie 
przekładni w  zależności od typu maszyny 
i jej wersji do wyboru jest: 

 ▌ w  serii A  w  pełni zsynchronizowana 
przekładnia, 

 ▌ w serii T i N w wersjach HiTech, Active 
i Versu – uniwersalna przekładnia Po-
werShift z automatyczną zmianą prze-
łożeń, programowaniem rewersu uła-
twiającym zmianę kierunku jazdy, 
automatyczną blokadą mechanizmu 
różnicowego, hill-holdem oraz syste-
mem ograniczania poślizgu kół pod-
czas pracy (opcja w Versu), 

 ▌ w serii T i N w wersji Direct – bezstop-
niowa CVT z czterema zakresami pracy, 

 ▌ w serii S – AVT z zakresem pracy A do 
zadań wymagających dużego uciągu 
i B do transportu drogowego. 

W wersji HiTech jest montowany otwar-
ty układ hydrauliczny z  zaworami mecha-
nicznymi, Active ma układ hydrauliczny 
typu LS (Load Sensing, czyli z  czujnikiem 
obciążenia) z  osobnym zbiornikiem i  za-
worami mechanicznymi, a  Versu i  Direct 
układ LS z osobnym zbiornikiem i elektro-

zaworami. Pompa hydrauliczna może mieć 
wydajność 115, 160 lub 200 l/min. Z  tyłu 
ciągnika może znaleźć się do 7 par sterowa-
nia hydrauliką zewnętrzną oraz Power Bey-
ond. Ciągniki z elektrozaworami mają mo-
duł wspomagania układu hydraulicznego, 
tzw. asystenta hydrauliki, który zapewnia 
automatyczne zwiększenie obrotów silnika 
podczas używania hydrauliki, gdy wzrasta 
zapotrzebowanie na olej, bez wpływu na 
prędkość jazdy. 

Sterowanie przekładnią i hydrauliką uła-
twia podłokietnik Valtra ARM, który jest 
proponowany jako opcja w wersjach HiTech 
i Active. W Versu i Direct seryjnie monto-
wany jest rozbudowany podłokietnik Valtra 
Smart Touch z wyświetlaczem. 

Na życzenie w  ciągnikach może być za-
montowany przedni TUZ (trzypunktowy 
układ zawieszenia) oraz przedni WOM 
(wał odbioru mocy). Dzięki temu w  okre-
sie zimowym można łatwo przystosować 
maszynę do współpracy z  akcesoriami do 
odśnieżania dróg. Przedni TUZ w odmianie 
Valtra LH Link obraca się synchronicznie ze 
skrętem kół. Można nim sterować ręcznie 
lub automatycznie, opcja automatyczna jest 
szczególnie przydatna np. przy koszeniu. 
Firma oferuje ponadto własny ładowacz 
czołowy, który nie ogranicza prześwitu, pro-
mienia skrętu kół i widoczności. 

pełny komfort

Mały promień skrętu jest atutem maszyn 
Valtra. Pneumatyczna amortyzacja przed-
niej osi Aires+ zwiększa komfort jazdy, któ-
ry i  tak jest wysoki z  racji dopracowanego 

zawieszenia kabiny, oferowanego w  dwóch 
wersjach. Oprócz nieskomplikowanego 
i  trwałego mechanicznego zawieszenia 
z  5-stopniową regulacją można zamówić 
zawieszenie pneumatycznie AutoComfort, 
zapewniające najwyższy poziom wygody 
operatorowi. Odbiera ono nieprzerwanie, 
w  każdej milisekundzie informacje z  czuj-
ników zawieszenia przedniej osi Aires+ 
i  dopasowuje tłumienie odpowiednio do 
częstotliwości drgań i nierówności napotka-
nych na polu lub na drodze.

Fotel operatora również może być zawie-
szony pneumatycznie. Standardowo jest on 
obrotowy, ułatwiający pracę z urządzeniami 
zamocowanymi za ciągnikiem. W  kabinie 
mogą znaleźć się także dwa fotele. 

Poza wydajną klimatyzacją zapewniającą 
jednakową temperaturę zarówno w  dolnej, 
jak i górnej części kabiny, Valtra proponuje 
opcjonalnie ogrzewanie postojowe Eber-
spächer Hydronic II C. Może być ono ste-
rowane telefonem i  stanowić część pakietu 
zimowego, obejmującego podgrzewanie 
przedniej i  tylnej szyby, podgrzewane lu-
sterka i  wycieraczkę przednią o  zakresie 
pracy 270 stopni. 

W  ramach wyposażenia dodatkowego 
w kabinie może znaleźć się obszerny, chło-
dzony schowek oraz wysokiej klasy radio-
odtwarzacz CD ze złączem Bluetooth i sub-
wooferem. 

Wybierając ciągniki Valtra, można sko-
rzystać z  fabrycznego finansowania pod 
postacią pożyczki lub leasingu AGCO  
Finance. Maszyny mogą być objęte gwaran-
cją do 5 lat. ▐ 

Fot. Valtra

Jeden operator ciągnika 
wyposażonego  
w ładowacz czołowy jest 
w stanie samodzielnie 
załadować i transportować 
materiał.

Dzięki komfortowi  
i wysokiemu poziomowi 

ergonomii,  
ciągniki Valtra mogą  

z powodzeniem  
wykonywać różne  

zadania. Transport  
jest jednym z nich. 
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argi IAA są swoistą „en-
cyklopedią” transportu. 
Niekompletną, czasem 

powierzchowną, ale dająca do-
stęp do pojazdów, o których się 
nie mówi, a  nie robi się tego, 
ponieważ trudno przypadkiem 
się na nie natknąć, nie będąc 
związanym z  branżą, w  której 
pracują. 

Tymczasem są nie tylko ory-
ginalnie skonstruowane, ale 
podążają za ogólnoeuropejski-
mi tendencjami. Wykorzystują 
alternatywne układy napędowe, 
wyrafinowane systemy sterowa-
nia, jazdę autonomiczną, a nie-
kiedy również modny dizajn. 

Pojazdy, o  których będzie 
mowa łączy niszowe zastoso-

wanie oraz obecność na tego-
rocznej wystawie IAA. Są mniej 
lub bardziej wyspecjalizowane 
i wskazują, że utarte ścieżki nie 
muszą być najwygodniejsze. 

XXL plus

Na początek waga ciężka. 
MOL jest belgijskim produ-

centem pojazdów i  zabudów 
specjalistycznych, m.in. sa-
mowyładowczych, komunal- 
nych oraz ciągników por- 
towych. Osobną część oferty 
stanowią ciężarówki specjalne. 
Są to duże i  ciężkie pojazdy, 
często o  gabarytach uniemoż-
liwiających im poruszanie się 
po drogach publicznych więk-

rodzynki
paradoks dużych wystaw: obfitość towarów i usług zaciemnia obraz.  
tymczasem z dala od reflektorów kryją się interesujące rozwiązania typowych  
oraz nietypowych problemów. 

Magia liczb. MOL HF8066 ma masę własną 40 t i ładowność również 40 t, która w zestawie 
dochodzi do 230 t. Źródłem napędu jest 625-konny silnik Cummins X15. 

Elektrohydrauliczny układ skrętu kół EHLA spra- 
wia, że ten ciężki holownik ma promień skrętu 
zaledwie 19,4 m. Powstał w firmie Toni Maurer. 

AutoTUG firmy Terberg samodzielnie identyfikuje i zabiera odpowiednią naczepę, po czym odstawia ją w wyz- 
naczone miejsce i jedzie po następną. Choć jest autonomiczny, zachowano kabinę kierowcy, co poszerza zakres  
jego zastosowania o sytuacje i miejsca, które póki co uniemożliwiają mu osiągnięcie pełnej samodzielności. 
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Kögel – Twój partner w Polsce

Eurotrailer Sp. z o.o.
www.grupadbk.com

www.koegel.com

  1. miejsce w kategorii Concept nagrody 
Trailer Innovation 2019 

 Generacja NOVUM: naczepy skrzyniowe  
 Cargo, Mega i Lightplus fi rmy Kögel 

  Najwyższa stabilność, prosta obsługa, 
większa ładowność i wysoki poziom indy-
widualizacji 

NOVUM – przemyślane 
ekonomiczne 
rozwiązania!

Generacja NOVUM –
Zwycięzca Innovation Award 2019!

2019
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BARDZO DZIĘKUJEMY…

… za Państwa zaufanie i zakupy podczas 
Międzynarodowych targów pojazdów 
użytkowych IAA 2018! 
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szości państw bez specjalnego 
zezwolenia. W tym roku w Ha-
nowerze MOL przedstawił 
najcięższą jak dotychczas zbu-
dowaną przez siebie ciężarów-
kę, mierzącego przeszło 14 m 
długości, prawie 4 szero-
kości i  ponad 4 wysoko-
ści, trzyosiowego HF8066. 
Przy masie własnej 40 t 
ma ładowność 40 t i może two-
rzyć zestawy o  masie całkowi-
tej dochodzącej do 230 t. Wy-
posażony jest w  6-cylindrowy 
silnik wysokoprężny Cummins 
X15 o pojemności 14,9 l i mocy 
625 KM. Napęd na wszystkie 
koła przenoszony jest za po-
średnictwem przekładni hy- 
drokinetycznej i  7-biegowej  
skrzyni Dana Powershift 8000, 

przeznaczonej m.in. do naj-
cięższych pojazdów kopalnia- 
nych. Koła mają pojedyn-
cze ogumienie o  rozmiarze  
29,5 R 25. 

Ciężarówka pokazywana na 
IAA miała szeroką platformę 
z wyciągarką, ale można ją wy-
posażyć w  siodło oraz pasują-
cą rozmiarem naczepę, także 
produkcji firmy MOL. Model 
HF8066 jest przeznaczony 
głównie dla branży wydobyw-
czej np. do obsługi pól nafto-
wych. 

Lżejszym pojazdem o  po-
dobnym zastosowaniu jest 
Mercedes Zetros 3542 8×8 TA, 
opracowany niedawno przez 
bawarską firmę Paul Nutzfah-
rzeuge GmbH. Ma ładowność 
do 22 t, którą udało się osią-
gnąć dzięki zamontowaniu 
z  tyłu czwartej osi o  nośności 
13 t, która jest jednocześnie 
napędzana i  kierowana. Z  ty-
powym silnikiem Mercedesa 
458 KM współpracuje automa-
tyczna skrzynka Allison HD 
4500 P. Możliwości pojazdu na 
bezdrożach polepsza szerokie, 
pojedyncze ogumienie o  roz-
miarze 525/65 R 22,5 z tereno-
wym bieżnikiem. 

Choć w  stosunku do więk-
szości samochodów na targach 
zarówno MOL, jak i Zetros fir-
my Paul jawiły się jako jedyne 
w swoim rodzaju, to na świato-
wych rynkach zmagają się z sil-
ną konkurencją. Pojazdy wy-
pełniające analogiczne zadania 
są w  ofercie włoskiej Astry, 
amerykańskiego Western Sta-

Mercedes Zetros zmodyfikowany przez firmę Paul, oznaczony 3543 8×8 TA. 
Jego ładowność zwiększa ostatnia oś, napędzana i kierowana jednocześnie,  
a własności terenowe – specjalne ogumienie. 

niętymi i  różnorodnymi mo-
dyfikacjami ciężarówek i  ma 
w ofercie m.in. ciężkie ciągniki 
siodłowe, wieloosiowe podwo-
zia pod wywrotki i  żurawie, 
a  także podwozia zamiatarek 
lotniskowych i – uwaga! – cię-
żarówki pożarnicze do prowa-
dzenia akcji w  tunelach, wy-
posażone w  kabinę z  przodu 
i z tyłu. 

Z tej bogatej oferty, firma wy-
brała ciężki samochód ratow-
nictwa drogowego zbudowany 
dla szwajcarskiego klienta. 
Powstał na bazie 500-konne-
go MAN-a. Jego masa wła-

ra, czeskiej Tatry, a także kilku 
firm ze wschodu: BAZ-a, Bie-
łAZ-a, KrAZ-a, MZKT, Ura-
la, a  nawet KamAZ-a. Liczba 
osi, moc silników i  tonaż tych 
pojazdów są rozmaite, ale 
wszystkie przystosowane są do 
ekstremalnych warunków tere-
nowych i klimatycznych. 

ulepszenia na pozór  
drobne

„Wracając na asfalt”, warto 
było zatrzymać się dłużej przy 
ekspozycji niemieckiej firmy 
Toni Maurer GmbH & Co. 
Zajmuje się ona daleko posu-
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103 kWh każdy ma zasięg do  
200 km. Moc silnika elektrycz-
nego jest umiarkowana, wynosi  
280 kW (szczytowa 320 kW), 
jednak dzięki pozostawieniu 
w  pojeździe standardowej, 
zautomatyzowanej skrzyni 
biegów ZF będzie ona lepiej 
wykorzystywana i  zapewni 
pojazdowi pożądane osiągi 
i wydajność. Jedną z innowacji 
zastosowanych w  Eliasie jest 
oprogramowanie sterujące na-
pędem, które „uczy się” i opty-
malizuje działanie pojazdu na 
podstawie danych o  bieżącej 
eksploatacji. Po targach ciągnik 
pojechał na praktyczne testy do 
firmy Ansorge Logistik, która 
była partnerem projektu. Od 
stycznia 2019 ma wykonywać 
regularne kursy między termi-
nalami intermodalnymi w Ulm 
i Monachium. 

Sam w porcie

Specjalista od ciągników 
portowych, holenderska Grupa 
Terberg wprowadziła na rynek 
tego typu pojazd z  napędem 
elektrycznym już w  2013 r. 
Obecnie idzie o krok dalej. Na 
targach zaprezentowała auto-
nomiczny ciągnik AutoTUG 
zbudowany na bazie ciągni-
ka YT. Pojazd może poruszać 
się samodzielnie, a  co ważne 
sam podejmuje i  odstawia na-
czepy. Obecnie może jeździć 
z  maksymalną prędkością  
20 km/h, ale wkrótce zostanie 
ona zwiększona do 40 km/h, co 
bliżej koresponduje z  rzeczy-
wistymi warunkami użytkowa-
nia takich pojazdów. 

Wspomniany ciągnik elek-
tryczny YT 202-EV ma akumu-
latory o pojemności 170 kWh, 
co ma wystarczyć zdaniem 
producenta na 11 godzin pra-
cy. Bateria litowo-jonowo-
-magnezowo-fosforanowa jest 
zoptymalizowana do zastoso-
wań trakcyjnych i  ma żywot-
ność kilku tysięcy cykli roz-
ładowania i  ładowania. Silnik 
elektryczny o  mocy 138 kW 
jest sprzężony z  przekładnią 
Allison 3000, która jest stoso-
wana również w  ciągnikach 
YT z  silnikiem Diesla. Pojazd 
może tworzyć zestawy o masie 
całkowitej do 65 t. 

Centralnym punktem eks-
pozycji niemieckiej firmy Ka-
mag był transporter nadwozi 
wymiennych WBH25 „Wiesel”. 
Ma napęd hydrostatyczny za-
silany silnikiem OM 934 LA 
o  mocy 175 KM. Specyfika 
napędu sprawia, że pojazd nie 
jest szybki, a  ponadto na dro-
gach publicznych, ze względu 
na przepisy prędkość mak-
symalna jest ograniczona do 
40 km/h przy dmc 18 t (masa 
własna 8,1 t). Jednak „Wiesel” 
nie jest raczej przeznaczony 
do jazdy poza obszarem ter-
minali, a  tu można do końca 
skorzystać z  nośności 17,4 t 
(dmc 25,5 t) dopuszczalnej 
przy jeździe z  maksymalną 
prędkością 25 km/h lub 11,9 t 
(dmc 20 t) po podniesieniu 
jej do 40 km/h. Kamag może 
również holować przyczepy 
i naczepy, a zastosowany układ 
napędowy wydłuża żywotność 
pojazdu i ułatwia obsługę. 

Jest przynajmniej jeszcze 
jedna cecha, która łączy boha-
terów artykułu. To ograniczony 
obszar, na jakim są wykorzy-
stywani. Oczywiście można go 
poszerzać, ale gabaryty i  wła-
sności układu napędowego 
czynią dalsze wyprawy zbyt 
kosztownymi i  niepraktyczny-
mi, choć ich nie wykluczają. 
Zważywszy, że miasta, nawet 
szybko rosnące też zajmują 
ograniczone terytorium, rodzi 
się prosta analogia. Być może 
pojazdy miejskie mogą się 
sporo „nauczyć” od ciągników 
terminalowych lub – paradok-
salnie – od ciężkich pojazdów 
terenowych. W  końcu pojaz-
dom komunalnym przydaje się 
szczypta „zaradności” w poko-
nywaniu przeszkód, jakich nie 
szczędzi teren zurbanizowany. 
Zapewne „zeroemisyjne” napę-
dy i  jazda autonomiczna będą 
rozwijane dość szybko w prze-
widywalnym w  dużej mierze 
środowisku zamkniętych cen-
trów przeładunkowych. Warto 
śledzić, co dzieje się w  pojaz-
dach specjalnych, bo lada dzień 
stosowane w  nich innowacje 
mogą przedzierzgnąć się w co-
dzienność transportu, nie tylko 
miejskiego. ▐

michał Kij
Fot. M. Kij

Transporter nadwozi wymiennych Kamag WBH25 „Wiesel”. Niepozorna 
postura, ale ładowność nawet 17,4 t. Pojazd ma napęd hydrostatyczny, 
długowieczny i prosty w obsłudze. W roli „generatora energii hydraulicznej” 
występuje silnik Mercedesa. 

Elektryczny ciągnik siodłowy Elias to nie tylko ekologiczny napęd. 
Oprogramowanie śledzi warunki eksploatacji i doskonali sterowanie  
układem napędowym, aby zwiększać wydajność pojazdu.  
Od stycznia 2019 ruszają testy praktyczne. 

gdy robi się naprawdę ciasno 
i  dla wielotonowego zestawu 
liczą się centymetry. 

Toni Maurer eksperymen-
tuje również z alternatywnymi 
napędami. Wspólnie z  firmą 
Sensor-Technik Wiedemann 
zajmującą się produkcją urzą-
dzeń sterujących i  elektroniki 
do pojazdów i  maszyn opra-
cował elektryczny ciągnik sio-
dłowy Elias, na bazie – jakże by 
inaczej – MAN-a. Może osią-
gać w  zestawie masę całkowi-
tą do 44 t, a  dzięki zestawowi  
4 akumulatorów o pojemności 

sna z  balastem wynosi 38,5 t. 
Spośród 5 osi, 4 są napędzane, 
a  wszystkie kierowane. Wyko-
rzystano elektrohydrauliczny 
układ skrętu kół EHLA firmy 
Mobil Elektronik GmbH. Dzię-
ki temu ten mierzący 9,5 m 
długości pojazd ma promień 
skrętu zaledwie 19,4 m. 

Obok stał 4-osiowy, ciężki cią-
gnik zbudowany na bazie stan-
dardowego, 3-osiowego MAN-a 
TGX 33.580 6×4. Zaletą mody-
fikacji dokonanej przez firmę 
jest względnie krótki rozstaw 
ciągnika, co może pomóc mu, 
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by móc w pełni korzystać ze wszyst-
kich zalet Katalogu Online wystarczy 
zainstalować na komputerze oprogra-

mowanie. Po połączeniu z Internetem Kata-
log automatycznie pobierze wszystkie dane 
i zaktualizuje je na bieżąco. 

Rozwój technologiczny sprawił, że dziś 
trudno wyobrazić sobie pracę profesjo-
nalnego warsztatu bez wsparcia odpo-
wiednich narzędzi i  programów kom-
puterowych. Zmienił się nie tylko sam 
rynek i  zasady jego funkcjonowania, ale 
i  klient, który stał się bardziej wymaga-
jący i  oczekuje od warsztatu nie tylko 
profesjonalnej naprawy, ale i równie pro-
fesjonalnej obsługi.

W  programie Katalog Online zainstalo-
wana została nowoczesna chmura oblicze-

Szybko i na czas
Katalog online to innowacyjne narzędzie ułatwiające codzienną pracę warsztatów.  
program służy do wyszukiwania i zamawiania części do samochodów osobowych, 
ciężarowych i motocykli. dzięki niemu, korzystając z wyszukiwarki VIn, z łatwością  
można znaleźć części do każdego pojazdu. program umożliwia też szybką wycenę  
naprawy oraz określa jej koszty.

niowa umożliwiająca komfortową pracę bez 
konieczności codziennej i żmudnej aktuali-
zacji danych. Oznacza to w  pełni aktualną 
listę pojazdów, dostęp do nowości, a  także 
aktualne ceny hurtowe i stany magazynowe. 
Z nowego katalogu można też korzystać na 
tablecie, co pozwala na wybór części bezpo-
średnio przy pojeździe.

Wyszukiwarka umożliwia dobór części 
i  opon poprzez zestaw wielu kryteriów. 
W przypadku opon może to być wysokość, 
średnica lub profil. Zawarty w  programie 
moduł „Wycena” umożliwia z kolei tworze-
nie kompleksowych wycen wraz z czasami 
napraw oraz częściami własnymi. Dzięki 
logicznemu rozłożeniu elementów graficz-
nych, obsługa katalogu jest prosta i  intu-
icyjna.

Aktualnie w  bazie danych znajduje się 
ponad 70% pojazdów. Numer VIN można 
wpisać w widoku głównym lub zeskanować 
bezpośrednio z  dowodu rejestracyjnego 
przy pomocy skanera 2D lub kamerki inter-
netowej o  odpowiedniej jakości (najlepiej 
z  funkcją autofocus). W  wyszukiwaniu wg 
VIN działa również historia wyszukiwania, 
a także „Dodawanie do ulubionych” wybra-
nego numeru VIN. 

„Możliwości, jakie daje cyfryzacja, są 
ogromnym ułatwieniem dla nowoczesnych 
warsztatów. Katalog Online to jeden z naj-
popularniejszych programów do zamawia-
nia części samochodowych. To prawdziwy 
kombajn katalogów i  niezawodny pomoc-
nik nowoczesnego mechanika” – mówi Je-
rzy Dźwigała z GearCode. ▐

 JA GO MAM.
     SPRÓBUJ I TY!

ICKATALOG.INTERCARS.EU

Intuicyjny i prosty w obsłudze

Łatwe wyszukiwanie

Zamówisz o dowolnej
porze dnia i nocy

Zapłacisz online

Katalog Online

Polecam!

Bartek
Ostalowski
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IV Międzynarodowe Targi Transpor-
tu Zbiorowego Transexpo odbywają-
ce się od 22 do 25 października 2018 r. 

zdołały przyciągnąć 155 wystawców, czyli 
o kilku mniej niż w 2016. Zainteresowanie 
targami jest stabilne i uformowało się grono 
firm, które są w Kielcach za każdym razem. 
Przypomnę, że od 2014 r. Transexpo od-
bywa się co dwa lata i „mija się” z  targami 
Busworld w Brukseli, organizowanymi w la-
tach nieparzystych. 

Kurs bez zmian

Konferencja zorganizowana przez Solarisa 
22 października na Transexpo była pierwszą 
okazją, aby poznać bliżej nowych członków 
zarządu. 3 października stanowisko prezesa 
zarządu Solaris Bus & Coach S.A. objął Javier 
Calleja, który przez ostatnie 20 lat był partne-
rem w firmie konsultingowej Bain & Compa-
ny. Odpowiadał m.in. za duże transformacje 
i  projekty poprawy operacyjnej w  Europie 

diesel w opcji?
Kielecką wystawą transexpo zawładnął w tym roku 
Solaris. przedstawił nie tylko nowe autobusy, ale również 
nowy zarząd. 

Dwupokładowy VDL Futura FDD2-141 o długości 14,1 m. Dalekobieżne 
„piętrusy” cieszą się rosnącym zainteresowaniem w miarę, jak rozwijają 
się tanie linie autobusowe – międzymiastowe i międzynarodowe. 

Zdobywca targowej nagrody 
Volvo 7900 Hybrid w wersji  
o długości 10,6 m. 

Autobusy na CNG znacząco umocniły w tym roku pozycję 
Scanii w polskich miastach, a zważywszy na wymagania 
stawiane przed samorządami odnośnie ekologicznego  
taboru, to zapewne dopiero początek. 

Światowa premiera: Solaris Urbino 12 LE lite hybrid. Lekki, stosunkowo nieskomplikowany, niskowejściowy autobus dla przewoźników 
zainteresowanych przede wszystkim małym zużyciem paliwa. Gotowy do jazdy ma masę własną poniżej 9 t i najwyżej 15,5 t z kompletem 
pasażerów. Na taki wynik zapracowały m.in. 19,5-calowe koła. Wykończenie wnętrza jest na typowym dla marki, bardzo dobrym poziomie,  
a analogowa tablica rozdzielcza też ma swoje zalety. 
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i  Ameryce. Pracował w  kilku branżach rów-
nież transportowej. Ma 50 lat. „Mamy szczę-
ście, że na czele firmy stanie osoba o  tak 
dużym doświadczeniu” – powiedział Josu 
Imaz, przewodniczący rady nadzorczej Sola-
risa, również obecny na spotkaniu. „Jestem 
przekonany, że pan Calleja z  powodzeniem 
wdroży naszą strategię i  w  pełni wykorzysta 
przyszłe możliwości rynkowe, szczególnie 
w zakresie elektromobilności”. 

Jednocześnie z firmą, jej partnerami i klien-
tami oficjalnie pożegnała się Solange Olszew-
ska, choć nie jest wykluczone, że nić łącząca 
ją z Solarisem nie zostanie całkiem zerwana. 
Z  informacji przekazanych na konferencji 
wynika, że na razie spółka będzie podążać 
uprzednio obranym kursem. Nic nie wska-
zywało również, aby miały zajść poważne 
zmiany personalne. Zmiana właściciela nie 
zachwiała realizacją dotychczasowych kon-
traktów i  zdobywaniem nowych. Stabilnie 
rośnie zainteresowanie autobusami elektrycz-
nymi, tak w Polsce, jak i za granicą, a w ofer-

cie pozostają hybrydy oraz modele z silnikami 
gazowymi i Diesla. 

Zbigniew Palenica wiceprezes zarządu So-
larisa szacuje, że do 2025 r. ponad połowa 
zamówień będzie opiewać na autobusy elek-
tryczne. Jednocześnie poinformował, że firma 
jest w dialogu z Narodowym Centrum Badań 
i  Rozwoju odnośnie budowy polskiego elek-
trobusu. Zaznaczył, że oferuje gotowy produkt 
i kładzie nacisk na dostarczenie klientom ta-
kich rozwiązań, jakie uznają oni za najbardziej 
odpowiadające ich potrzebom, a zarazem, cyt.: 
„sprawdzonych i najlepszych w Europie”. 

Lekki i oszczędny

Czyli takich jak najnowsza generacja Urbi-
no, która w  Kielcach zadebiutowała w  zmo-
dernizowanej formie. Nowa ściana przednia 
jest bardziej aerodynamiczna i  zapewnia 
kierowcy lepszą widoczność. W  reflektorach 
zastosowano diody LED i  uproszczono ich 
budowę. W  trzech światłach zintegrowano 

światła pozycyjne, mijania, drogowe, prze-
ciwmgielne i  kierunkowskazy. Nowa tablica 
kierunkowa z  przodu jest bardziej czytelna 
dla pasażerów, a osłony dachowe są łatwiejsze 
w montażu i zapewniają lepszy odpływ wody. 

Popołudniu na stoisku uroczyście odsło-
nięto najnowszy model miejskiego Solarisa, 
zapowiadane od kilku miesięcy Urbino 12 LE 
lite hybrid. Ponadto zaprezentowano Urbino 
12 electric i  12 hybrid w  najnowszej wersji. 
Autobusy są systematycznie i wszechstronnie 
doskonalone pod kątem wygody eksploatacji, 
stają się również bardziej przyjazne dla środo-
wiska. W  pojazdach elektrycznych pojawiła 
się możliwość zainstalowania ogrzewania na 
LPG – zajmującego mniej miejsca niż zasila-
ne CNG oraz tańszego niż typowe na olej na-
pędowy. Firma ogranicza również stosownie 
obciążających klimat czynników roboczych 
w układzie klimatyzacji i proponuje już ukła-
dy używające CO2, który ma najniższy wskaź-
nik GWP (global warming potential – poten-

Otokar Navigo LF reklamowany jako „100% niskiej podłogi w klasie midi”. To, co nad podłogę wystaje 
zgromadzono w rozbudowanej kabinie kierowcy, mieszczącej również silnik. „Nihil novi sub sole” – analogicznie 
zbudowanego, choć wysokopodłogowego Ikarusa 620 można było oglądać na wystawie zabytków. 

Irizar i8 w odmianie z układem napędowym 
DAF-a. Autobusy te dostępne są  
w Polsce również na podwoziu Scanii. 

Nowość: Sor NS12 diesel oraz tylna część nadwozia wersji elektrycznej. Czesi nad podziw 
zręcznie poradzili sobie z trudnościami w planowaniu wnętrza typowymi dla autobusów 
z alternatywnymi układami napędowymi, choć wysokie osoby lepiej zrobią, jeśli będą zajmować 
miejsca z przodu. W ostatnim rzędzie do sufitu niedaleko… 
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cjał tworzenia efektu cieplarnianego) spośród 
czynników chłodniczych, równy 1. 

W  nowych autobusach elektrycznych, hy-
brydach, a jako opcję w trolejbusach wprowa-
dzono pompę wspomagania układu kierow-
niczego zasilaną przez standardowy zestaw 
akumulatorów 24 V. Dzięki własnemu zasila-
niu nie obciąża ona układu napędowego po-
jazdu i zapewnia wyższy poziom bezpieczeń-
stwa, gdyż ewentualna awaria zasilania silnika 
autobusu nie wpłynie na jej funkcjonowanie. 

Firma rozwija również system zdalnej dia-
gnozy autobusów elektrycznych nazwany 
eSConnect oraz asortyment oryginalnych czę-
ści zamiennych Solaris pod nazwą Optiline. 

Szerzej o Solarisie i jego elektrycznych po-
jazdach w osobnym artykule zamieszczonym 
w bieżącym wydaniu „Truck & Vana”. 

CnG czy hybryda?

Solaris otrzymał medal targowy za zmo-
dernizowaną rodzinę autobusów Urbino. 
Kolejnym laureatem zostało Volvo Polska 
za 7900 Hybrid w  wersji o  długości 10,6 m. 
W Kielcach eksponowano jeden z 11 egzem-
plarzy zamówionych przez Krosno. Autobus 

pomieści 80 pasażerów w tym 27 na miejscach 
siedzących. Ciekawostką jest system, który 
umożliwia automatyczne ograniczenie pręd-
kości pojazdu po wjeździe do określonej stre-
fy, np. w pobliżu szkoły. Obok prezentowany 
był 12-metrowy 7900 Electric Hybird, jeden 
z  8, jakie trafią do Inowrocławia. Hybrydy 
Volvo stwarzają możliwość zaprogramowania 
układu napędowego tak, aby w  określonych 
miejscach poruszały się wyłącznie za pomocą 
silnika elektrycznego. Rozwiązanie to może 
być przydatne np. w strefach zeroemisyjnych, 
które pojawiają się w europejskich miastach. 

W  przeciwieństwie do Volvo, Scania bada 
różne możliwości, wśród których znaczącą 
rolę odgrywa napęd gazowy. Dużym sukce-
sem jest tegoroczna dostawa 21 autobusów 
na CNG do Tarnowa oraz 29 do Warszawy, 
do firmy Michalczewski. W  obu wypadkach 
chodzi o 12-metrowe CityWide 12 LF CNG. 
Jeden z takich pojazdów można było zobaczyć 
w Kielcach. 

Gaz ziemny jest domeną Iveco, które przed-
stawiło niskowejściowego Crosswaya 12LE 
CNG. Na terenie otwartym pokazano trzy-
osiowego Crosswaya 14,5LE z silnikiem Die-
sla. Autobusy tej wielkości miały w miastach 

Obydwa modele: luksusowe Volvo 9900 i wszech-
stronne Volvo 9700 mają dynamicznie zaprojektowa-
ny wygląd zewnętrzny z wyraźnymi liniami, gładkimi 
bokami i zaokrąglonymi narożnikami, co zapewnia 
niski opór powietrza. Nowa linia bocznych okien 
w kształcie litery „Z” w połączeniu z pochyłą podłogą 
Volvo 9900 to zupełnie nowe wzornictwo autokarów.

Volvo Buses zainwestowało znaczne środki 
w rozwiązania zwiększające komfort, takie jak ergo-
nomiczne fotele pasażerskie oraz dobrze izolowane 
wnętrze o niskim poziomie hałasu. Zmianą poddano 
również system klimatyzacji w celu zapewnienia jed-
nolitej i przyjemnej temperatury w całym autobusie, 
niezależnie od warunków zewnętrznych. 

Wysoki poziom podłogi i duże szklane okna w Vol- 
vo 9900 zapewniają dobrą widoczność z przodu 

i z boku. Wewnętrzny dach jest o 8 cm wyższy niż 
wcześniej. Volvo 9700 jest dostępne z szeroką gamą 
wyposażenia dla przewozów liniowych i czarterowych 
na trasach o średnim zasięgu lub w klasie premium.

Miejsce pracy kierowcy zyskało nową kierownicę 
i oprzyrządowanie. Jazda jest łatwiejsza dzięki nisko 
położonemu środkowi ciężkości pojazdu, który za-
pewnia doskonałą stabilność i manewrowość – ulep-
szono je dzięki systemowi Volvo Dynamic Steering.

Obydwa modele są wyposażone w rozwiązania 
w zakresie bezpieczeństwa aktywnego i biernego. 
Wśród nowych funkcji są m.in. solidniejsza ochrona 
przed zderzeniem czołowym (FIP) oraz system, który 
monitoruje ruchy pojazdu i wysyła ostrzeżenia, jeśli kie-
rowca jest zmęczony lub nie koncentruje się na drodze.

Niski opór powietrza i mniejsza masa autobusów 
przyczyniają się do niższego zużycia paliwa i emisji 
CO2 nawet o 4%. A dzięki opcjonalnemu układowi 
dynamicznego opuszczania podwozia i układowi 
Volvo I-See potencjalne oszczędności są jeszcze 
większe. ▐

Fot. Volvo

Większy komfort
i oszczędności
Volvo wprowadziło na rynek 
nowe autobusy serii 9000 dla 
ruchu turystycznego i liniowego. 
Swój udział mieli w tym polscy 
inżynierowie z wrocławskiej  
fabryki Volvo. 

Setra TopClass S 531 DT oraz widok na jej górny pokład. Tej klasy wykończenia raczej nie spotka się w auto- 
busach liniowych. Luksusowe, turystyczne autokary dwupokładowe to „nisza w niszy”, ale jakże imponująca! 

Iveco polega nie tylko na firmach nadwoziowych, ale i na 
sobie. Wygodne minibusy są częścią fabrycznej oferty. 

Zmiana pokoleniowa. Minibus CMS Auto na 
podwoziu najnowszego Sprintera. 
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„swoje 5 minut” kilkanaście lat temu, teraz są 
z wolna wycofywane, choć ich użyteczność na 
niektórych liniach wybiegających poza cen-
trum jest bezsprzeczna. 

Mercedes zaprezentował eksperymentalne-
go Future Busa, który zadebiutował dwa lata 
temu w Hanowerze. Charakterystyczna styli-
zacja i  aranżacja wnętrza przyciągała uwagę 

zwiedzających. Można było przymierzyć się 
do miejsca kierowcy z  nietypową dziś, małą 
tablicą wskaźników, kojarzącą się z projekta-
mi realizowanymi w  latach sześćdziesiątych, 
a także doświadczyć, jak działają ekrany zastę-
pujące lusterka wsteczne. 

Jedyny, za to okazały, bo 18-metrowy trolej-
bus przywiózł na targi Ursus. Model CS18LFT 

był w barwach MPK Lublin. Pojazd ma silnik 
o mocy 240 kW. Ponadto firma prezentowała 
12-metrowy autobus elektryczny CS12LFE, 
który można dostosować do oczekiwań na-
bywcy za pomocą licznych opcji, obejmują-
cych wybór układu napędowego (silnik syn-
chroniczny, asynchroniczny, siniki w piastach 

Chausson AH48 przyjechał do Kielc z Warszawy na własnych kołach. Podróż była ekscytująca, ale nieszybka, kierowca starał się nie 
przekraczać 60 km/h. Źródło napędu poniekąd „alternatywne”: 6-litrowy silnik benzynowy o mocy 105 KM formy Hotchkiss. 

Białoruski Neman na podwoziu Iveco Daily jako 
autobus szkolny. W poszerzonym znacznie 
nadwoziu zwracają uwagę fotele z 4-punktowymi 
pasami bezpieczeństwa. 

Jedna z Tems Avenue należących od niedawna do kieleckiego MPK. 
Przedsiębiorstwo chętnie inwestuje w pojazdy firm mniej znanych, atrakcyjne 
cenowo. Ma w taborze m.in. białoruskie MAZ-y oraz ukraińskie LAZ-y. Niemniej 
większość stanowią Solarisy. 

Otokar Navigo U 7,8 FCL. Z lewej strony przeciętny, z prawej nieprzeciętnie przyjacielski. 
Oprócz typowych drzwi przewidziano w nim windę dla wózka inwalidzkiego. 
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autobusy z Turcji i Ukrainy. Mocno zaznaczyli 
swoją obecność importerzy Isuzu, Karsana, 
Otokara i  Temsy. Jak zawsze na wspólnym 
stoisku wystąpiły ukraiński ZAZ i białoruski 
Neman, który tym razem pokazał autobus 
szkolny na bazie Iveco Daily. Wśród premier 
były Isuzu NovoCity Life, który zadebiutował 
przed rokiem na Busworld. Na tegorocznym 
Transexpo zdobył wyróżnienie. Temsa zapre-
zentowała jeden z  autobusów Avenue LF12, 
które uzupełniają właśnie tabor kieleckiego 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji. 
W ramach najnowszej dostawy ma być ich 7. 
Dołączą do 13 innych Tems, które już pracują 
w mieście. 

Luksus w wielu wymiarach

Autokarów było niewiele, za to dobrej ja-
kości. Warto było pozwiedzać oba pokłady 
Setry TopClass S 531 DT, zajrzeć do Iriza-
ra i8, VDL-a  Futura FHD2-129 w  barwach 
FlixBusa oraz Scanii Touring. Różnicowa-
nie standardu współczesnych autobusów 
dalekobieżnych daleko wykracza poza typ 
foteli i  gęstość ich rozmieszczenia. Styliza-
cja i  materiały wykończeniowe w  połącze-
niu z dobrze dobranym oświetleniem mogą 
wiele zdziałać. Nawet skromne z  zewnątrz 
pojazdy tureckie, prezentowały się wewnątrz 

zachęcająco, dzięki umiejętnie dobranemu 
wyposażeniu. 

Mistrzami w „czarowaniu wystrojem” są jed-
nak polskie firmy nadwoziowe, zajmujące się 
produkcją minibusów na bazie samochodów 
dostawczych. W Kielcach zjawiło się ich kilka: 
Auto-Cuby, Automet, CMS Auto, Elegantbus, 
Mercus i przedstawili bogatą gamę samochodów 
przeznaczonych do różnego typu przewozów. 
Pojawiły się już minibusy na podwoziu najnow-
szego Mercedesa Sprintera, a  Mercus pokusił 
się o  wykonanie zabudowy na bazie MAN-a 
TGE. Automet praktycznie podszedł do naj-
nowszych trendów i pochwalił się elektrycznym 
MiniCity Electric na podwoziu Sprintera. Ten 
ciekawy minibus o dopuszczalnej masie całko-
witej 5,7 t (masa własna 3,875 t), z poszerzonym 
w stosunku do oryginału nadwoziem mieszczą-
cym 22 osoby, w tym od 10 do 13 na miejscach 
siedzących był w  wersji z  silnikiem o  mocy  
80 kW i akumulatorami litowo-jonowymi o po-
jemności 58 kWh. Dostępne są również bardziej 
pojemne baterie oraz silniki o  wyższej mocy. 
Autobus był przedstawicielem minibusów ni-
skowejściowych z  fragmentem niskiej podłogi 
pomiędzy osiami. Analogiczną konstrukcję, 
ale z tradycyjnym napędem przedstawiła m.in. 
spółka CMS Auto. 

Rozmaitość pojazdów oraz należąca do 
stałego repertuaru Transexpo wystawa au-
tobusów zabytkowych były wystarczającym 
powodem, aby nie wychodzić z  targów zbyt 
szybko. Wystawcy mieli powody do zadowo-
lenia, gdyż targi po raz kolejny przyciągnęły 
duże grono ich klientów. Najnowsze rozwią-
zania proekologiczne spotkały się z  pomy-
słami sprawdzonymi, adresowanymi wbrew 
pozorom nie tylko do mniej wymagających 
użytkowników. Wygląda na to, że kielecka 
wystawa zapełnia ważną lukę w  kalendarzu 
spotkań wszystkich, zainteresowanych trans-
portem publicznym, zwłaszcza w okresie po-
ważnych przemian, jakie go czekają. ▐

michał Kij
Fot. M. Kij

kół) oraz rodzaj ogrzewania (spalinowe, elek-
tryczne, hybrydowe). 

Ursus zaprezentował w  Kielcach również 
elektrycznego, dostawczego Elvi. Chwyta 
się różnych sposobów zdobywania klientów, 
choć na razie bez spektakularnych efektów. 
Lecz i tak radzi sobie lepiej niż Autosan, który 
na Transexpo miał wprawdzie stoisko, ale nie 
zaprezentował żadnego autobusu. 

dotychczasowa praktyka

Po stronie tradycji opowiedział się Sor, któ-
ry przyprowadził do Kielc nowość z tegorocz-
nego IAA: 12-metrowy autobus NS12 diesel 
z 285-konnym silnikiem FPT o pojemności 6,7 l. 
Konstrukcyjnie bazuje on na zaprezentowa-
nym dwa lata temu elektrycznym NS12 elec-
tric. Oba typy Sorów robią znakomite wrażenie 
nie tylko stylizacją, ale sposobem zagospoda-
rowania wnętrza. Nawet w wariancie elektrycz-
nym nie rzucają się w oczy rozwiązania kom-
promisowe, może poza wysoko umieszczonym 
ostatnim rzędem siedzeń, skąd blisko już do 
sufitu. Na poczet zalet pojazdu można zaliczyć, 
że ów rząd w ogóle jest. W większości innych 
konstrukcji jest on w najlepszym razie okrojo-
ny o połowę, albo nie ma go wcale. 

Na nabywców zainteresowanych tradycyj-
nym układem napędowym czekały również 

Niskowejściowy Iveco Crossway 14,5LE najlepiej sprawdzi się na liniach daleko 
wybiegających poza centrum. Tylko kto to doceni? 

Trolejbus Ursus CS18LFT w barwach Lublina. Korzystając z okazji producent zaprezentował 
również elektryczny samochód dostawczy Elvi. Dywersyfikacja oferty oraz regularnie pokazywane 
nowości nie dają jak na razie oczekiwanego, silnego impulsu do rozwoju. 

MiniCity Electric firmy Automet może pomieścić 22 osoby. 
Moc silnika elektrycznego oraz pojemność akumulatorów 
trakcyjnych można dostosować do potrzeb nabywcy. 
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uzgodnienia z  konserwatorem zabytków 
(zwłaszcza w  historycznym Krakowie), 
środowiskowe itp. Potem kwestia procedur 
projektowo-budowlanych, następnie zgód 
na użytkowanie powstałych obiektów. Pod 
Wawelem tę pracę koncepcyjno-wykonaw-
czą podjęło MPK, Solaris odpowiadał za 
dostawę e-busów z  kompletem ładowarek 
plug-in, ale generalnie można tu mówić 
o współtworzeniu systemu.

Jednak nie wszyscy przewoźnicy mają 
potencjał do takich działań. Dla nich, bo-
gata w zdobywane na bieżąco doświadcze-
nia firma z  Bolechowa ma kompleksową 
ofertę. To studium wykonalności uwzględ-
niające takie czynniki jak ukształtowanie 
terenu, rozkład temperatur lato – zima, 
długość tras, zakres klimatyzacji w  pojeź-
dzie, dostępność punktów poboru energii 
czy warunki miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego. Z  tymi danymi 
wejściowymi korelowane są parametry za-

Elektryczny  
pakiet
transportowy
dostawa elektrobusów na 
obecnym, czyli wstępnym 
etapie ich rozwoju, to nie 
tylko wykonanie określonej 
liczby sztuk taboru, ale też 
i projekt w sferze inżynierii 
miejskiej oraz siatki 
kooperacji. Solaris podjął to 
zadanie kompleksowo.

Tzw. dokowanie do ładowarki 
pantografowej wymaga dużej precyzji 

podjazdu – tolerancja wynosi 1 m 
wzdłuż i 0,5 m wszerz. Rozwiązanie 

pod nazwą Charge & Ride z krakow-
skiego ECEngineering, który również 

kooperuje z Solarisem, zwiększa 
ją odpowiednio do 1,5 m i 0,9 m, 

umożliwiając też budowę ładowarek 
w trudniej dostępnych miejscach. 

w zajezdniach doładowują wozy obsługują-
ce dodatki szczytowe.

Z przewoźnikami  
i dla przewoźników

Stworzenie systemu ładowarek w  obec-
nym stadium rozwoju e-busów jest jednym 
z głównych warunków powodzenia tej for-
my transportu. Wymaga to przede wszyst-
kim ustalenia, czy miejscowy dystrybutor 
energii elektrycznej dysponuje odpowied-
nią mocą w sieci, przy czym dla ładowarek 
do 200 kW wystarczy sieć nN, zaś powyżej 
potrzeba już sN. Jeśli wymagana moc zosta-
nie zadeklarowana, zamawiający otrzyma 
złącze kablowo-pomiarowe, ale posadowie-
nie stacji trafo i połączenie jej ze stacją łado-
wania musi wykonać we własnym zakresie. 
A do tego potrzebna jest zgoda właściciela 
działki, na której mają stanąć te obiekty 
(chyba, że należy ona np. do przewoźnika), 

ierwsze duże wdrożenie elektrobu-
sów w  Krakowie powstawało w  ści-
słej współpracy z odbiorcą pojazdów. 

Podwawelskie MPK od wiosny 2014 r. ba-
dało zagadnienie na próbnej wówczas linii 
154, testując autobusy Solaris, AMZ, BYD 
i  Rampini. Po dwóch latach, w  toku dal-
szych doświadczeń, dokupiono u  Solarisa 
cztery Urbino LE i dwa potestowe, fabrycz-
ne Urbino 12. Uzyskane wyniki zaowoco-
wały w 2017 r. zakupem 20 szt. Urbino elec-
tric IV już generacji. Projekt, realizowany ze 
wsparciem UE w  ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych objął też budowę, 
obliczonego na 200 km przebiegu dziennie, 
przemyślanego systemu ładowarek – 28 wol- 
nego ładowania plug-in 40 kW (zajezdnia 
Wola Duchacka) oraz 5 pantografowych 
szybkiego ładowania 250 kW, z  których  
2 ulokowano w zajezdniach. Pantografy roz-
lokowane na mieście zapewniają mobilność 
pojazdów na brygadach całodziennych, te 

Ładowarka pantografowa przy  
ul. Pawiej w Krakowie była 
pierwszą na terenie zewnętrznym  
i jak dotąd pozostaje jedyną 
zasilaną z trakcji tramwajowej.

Pierwsze 10 Solarisów MZA Warszawa z 2015 r. ładowano począt-
kowo wyłącznie wtyczkami 40 kW. Wystarczało to na 130÷150 km, 
wymuszając zjazdy do oddziału Woronicza podczas obsługi brygad 
całodziennych. Problem rozwiązało uruchomienie w 2017 r. łado-
warki pantografowej 200 kW na krańcu Spartańska.
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  modular
  li-ion
 battery
systems

Buses Trolleybuses Commercial trucks

www.icpt.pl

UVES LTO STANDARD
Battery Pack LTO 15.2 kWh

      Lithium-ion technology LTO
      Modularity
      Designed for heavy-duty application
      Homologated     UN ECE R100.02     UN ECE R10.05
      High profile solution     flat solution
      144S2P     288S1P (Q4 2018) cells configuration
      Thermal Management System

sięgu, czasów ładowania, pojemności i cykli 
ładowania baterii elektrobusów. Oparty na 
takim całościowym opracowaniu kontrakt 
Solaris realizuje właśnie dla MPK w Rzeszo-
wie. Posiłkując się dotacją UE, podkarpacki 
operator nabędzie 10 elektrycznych Urbino 
12 wraz z  odpowiednio przygotowanym 
placem postojowym o wielkości 1250 m2, 
stacją transformatorową (2×630 kVA) oraz 
10 ładowarkami plug-in 35 kW i  2 panto-
grafowymi 300 kW spiętymi protokółem 
komunikacji z  komputerem zarządu w  fir-
mie. Duża moc pantografów odpowiada tu 
stosunkowo niewielkiej pojemności baterii 
(90 kWh), co pozwoliło na redukcję kosztu 
e-busa, a także jego masy, zwiększając zara-
zem zdolności przewozowe.

Na analogicznej zasadzie wykonywa-
na jest obecnie dostawa dla STIB Bruksela  
25 elektrobusów 18 m i  7 elektrobusów  
8,9 m. Tam miejscowy partner Solarisa od-
powiada za posadowienie przyłączy i  fun-
damentów pod ładowarki.

Sprzęganie talentów

Elektrobusy, jako system pionierski, 
tworzą nowe pola w  zakresie kooperacji. 
Do działania takiego pojazdu potrzebna 
jest rozdzielnia wysokiego napięcia, prze-
twornica napięcia oraz falownik trakcyjny. 
W Solarisie zespoły te zintegrowano w ulo-
kowanym na dachu kontenerze trakcyjnym, 
którego dostawcą jest warszawski Medcom. 
Ten, legitymujący się 30-letnim doświad-
czeniem w  systemach zasilania wytwórca 

ma w swym dorobku urządzenia tego typu 
dla kolejnictwa, a  od 2007 r. rozpoczął 
współpracę z  Bolechowem przy napędach 
trolejbusowych. Trolejbusy projektowane 
są na minimum 15 lat pracy, tabor kolejowy 
na jeszcze dłużej. Te standardy procentują 
w kontenerze do e-busa – oparty na wypró-
bowanych podzespołach, ma wielostronne 
zabezpieczenia przed przepięciami i  zinte-
growany system chłodzenia powietrzem. 
Obecnie Solaris prowadzi z  Medcomem 
testy technologii węgliku krzemu, który po-
zwoliłby na optymalizację rozmiarów i efek-
tywności kontenera.

Ładowarki Medcomu oparte są na za-
sadzie redundancji, czyli z możliwością 
zastosowania modułów rezerowych. Mają 
skalibrowane protokoły komunikacji z elek-
trobusem, uwzględniające m.in. takie dane 
jak stopień rozładowania baterii i  wahania 

napięcia w  przyłączu energetycznym. Ich 
współczynnik zakłócenia sieci (THDi) nie 
przekracza 5% wobec przyjętych w Europie 
5–7% (choć w użyciu trafiają się urządzenia 
generujące i do 10%). Systemy ładowarek do-
starczane do Rzeszowa wyposażono w  pro-
tokół komunikacji OCPP 1,6, umożliwiający 
centralny odczyt i modyfikację trybu pracy.

Kolejne pole łączące e-busy z  inżynierią 
trakcji sieciowej stanowią pantografy. Jed-
nak zgodnie z  ideą szybkiego ładowania 
muszą być zdolne do przewodzenia prądu 
wartości 500÷800 A. Wymaga to zastoso-
wania styków stalowych, a i tak kluczowym 
parametrem jest tu zbilansowanie czasów 
ładowania z  czasami spoczynku, niezbęd-
nymi do przestudzenia łączy. Wykonuje się 
je pod zestaw pojazd-ładowarka z uwzględ-
nieniem postulowanych rozkładów jazdy 

Bateria trakcyjna zwana potocznie packiem (pakietem) ma 
własny Battery Management System kontrolujący napię-
cie, natężenie, temperaturę w celach i skomunikowany 
jest ze sterownikiem pojazdu. Do e-busa montuje się kilka 
takich packów (zależnie od konfiguracji), choć w sytuacji 
awaryjnej może on pracować bez ich kompletu.

Kontener trakcyjny Medcomu. Zwarta, 
poręczna serwisowo zabudowa 
zabezpieczona jest trójpołożeniowym, 
dźwigniowym wyłącznikiem. Na zdjęciu 
wersja z płytą stalową, chronicą przed 
przegrzaniem promieniami słonecznymi.

Czteroprzewodowe ładowanie przez pantograf to wg Schunka 
„dojrzały, seryjny produkt” i, jak się wydaje na dziś najefektywniejsza 
(zazwyczaj 150÷300 kW, maks. 600kW), a zarazem najprostsza 
technicznie (względem rozmiarów, masy) metoda szybkiego 
uzupełniania energii w elektrobusie.

Ładowarki plug-in w zajezdni MPK Kraków Wola Duchacka  
to charakterystyczna dla Medcomu zoptymalizowana 
wagowo i przystosowana do przemieszczania konstrukcja. 
Jako standard dla e-busów przyjmuje się w branży  
złącze ccs2.

www.truck-van.pl

11/2018 37TruckVan&

AUTOBUSYNapędy elektryczne



dogrzewania. High Power pozostają na bazie 
LTO (litowo-jonowej). Zakłada się, że oba 
typy powinny przetrwać 3300 cykli ładowa-
nia, choć Solaris udziela zazwyczaj 7-letniej 
gwarancji bez względu na ich liczbę. Jednak 
nadal stosunek masy do pojemności pozo-
staje główną bolączką baterii trakcyjnych, 
uzyskując ok. 9,4 kg/1 kWh w  technologii 
NMC i ok. 20 kg/1 kWh w technologii LTO.

natężenie i napięcie

Natężenie działań w  Solarisie i  wokół 
niego utrzymuje wysoki poziom. Z  koń-
cem wakacji 100% wycenianych na 300 mln 
euro udziałów firmy przejął hiszpański CAF 
(Construcciones y Auxiliar de Ferrocar-
riles), specjalizujący się dotąd w  produk-
cji taboru szynowego. Według informacji 
otrzymanych przez nas w Bolechowie aktu-
alnie „trwa proces integracji” – miejmy na-
dzieję, że wobec komplementarności profili 
obu wytwórców uda się utrzymać pozycję, 
charakter i  markę Solarisa. Odkupienie 

35% jego udziałów od CAF-a zadeklarował 
zresztą Polski Fundusz Rozwoju, jednak do 
połowy października b.r. nie zostało to sfor-
malizowane. Żmudne negocjacje toczą się 
również w sprawie prowadzonego przez Na-
rodowe Centrum Badań i Rozwoju progra-
mu Bezemisyjny Transport Publiczny, który 
ma wyłonić dostawcę typoszeregu elektro-
busów dla polskich gmin. Solaris zabiega tu 
o  zmianę specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, które zakładają przejęcie przez 
NCBiR praw do projektu i jego komercjali-
zacji, co oznaczałoby dla firmy pozbawienie 
jej głównego atutu.

Opisane procesy nie zakłócają dynamiki 
pracy w  Bolechowie. W  Kielcach na tego-
rocznym Transexpo można było zobaczyć 
Urbino lite i  zharmonizowane z  nim styli-
stycznie i  technologicznie „pełnowymiaro-
we” Urbino 12. Nowe rozwiązania w ścianie 
przedniej mają polepszyć aerodynamikę 
pojazdów, widoczność z  miejsca kierow-
cy i  czytelność wyświetlacza czołowego. 
Oświetlenie zewnętrzne po zmianie przed-
nich lamp będzie już całkowicie LED-owe. 
Zmiany osłon dachowych mają charakter 
funkcjonalny – chodzi o  ułatwienie mon-
tażu i obsługi oraz, co chyba najważniejsze  
– poprawę odpływu wody.

Symptomatyczna dla strategii Solarisa jest 
wersja wybrana do premiery lite’a. Jest to  
lite hybrid, w którym niewielki silnik elek-
tryczny 11,5 kW ma zasilać autobus przy 
ruszaniu oraz rekuperować energię z hamo-
wania. Od teraz kolejne nowości z Bolecho-
wa będą prezentowane w odmianach klasy-
fikowanych jako ekologiczne, a podstawowe 
dotychczas diesle staną się opcją.

Napięcie natomiast rośnie, na razie wśród 
odbiorców instytucjonalnych wobec już 
mających miejsce i  zapowiadanych na rok 
przyszły kilkudziesięcioprocentowych pod-
wyżek cen prądu w sieci… ▐

Jan Getter
M. Kij, ECEngineering, Impact,  

Schunk, Solaris

przedłożonych przez odbiorcę. W  Kra-
kowie, Warszawie i  Rzeszowie zadanie to 
podjął doświadczony w  branży kolejowej 
niemiecki Schunk. W  Rzeszowie, po raz 
pierwszy w  Polsce będzie użyty pantograf 
odwrócony, czyli spuszczany z ładowarki na 
styk w dachu e-busa.

Niezmiennie najtrudniejszym problemem 
technologicznym elektrycznego transpor-
tu kołowego są baterie. Solaris intensywnie 
bada to zagadnienie, m.in. we współpra-
cy z  ich wytwórcą – Impact Clean Power 
Technology z  podwarszawskiego Piastowa 
(utworzony w 2005 r. od 5 lat pracuje też dla 
Bolechowa). Aktualna oferta do elektrobu-
sów składa się z dwóch typów: Solaris High 
Energy (wysokiej pojemności do 240 kWh) 
i  Solaris High Power (do szybkiego łado-
wania, do 145 kWh). High Energy bazują 
obecnie na technologii NMC (niklowo-ma-
gnezowo-kadmowe), co pozwoliło na obni-
żenie ich masy o ok. 30% względem dotych-
czasowej LFP (litowo-żelazowo-fosforowej). 
Wymagają jednak cieczy do schładzania lub 

Niespełna 4 lata od premiery, IV generacja Solarisa przechodzi 
restyling. Ma on charakter nie tylko wizerunkowy, ale też służy 
unifikacji technologii z nową linią modeli lite.

Urbino 12 lite – tu w wersji LE hybrid, której masa własna nie przekracza 9 t, ma 
jednak skrócone zwisy: z przodu o 150 mm. Mimo to pomieści 85 pasażerów 
(41 na miejscach siedzących). Redukcja masy objęła szkielet, szyby, elementy 
napędu i podwozia, a także zbiornik paliwa i układ ogrzewania.

Idea konstrukcji autobusu niskopodłogowego 
wymusiła przeniesienie elementów elektryki 
i pneumatyki pod sufit pojazdu. W e-busie dach 
także od strony zewnętrznej staje się węzłem 
strategicznym, mieszcząc pantograf, kontener 
trakcyjny, rezystor hamowania, czasem też część 
baterii trakcyjnych.

Pulpit kierowcy typu touch screen to już 
standard opcjonalny do typowego dotąd 
VDO na przyciski. Jednak w codziennym 
„młynie” przy obsłudze miejskiej linii, 
łatwiej jest wyczuć palcami włącznik klawi- 
szowy lub przycisk niż szukać wzrokiem 
właściwego pola na ekranie.
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arta paliwowa E100 to narzędzie 
umożliwiające bezgotówkowe płat-
ności m.in. za paliwo i drogi. Korzy-

stanie z tego typu rozwiązania jest obecnie 
wpisane w  codzienność większości firm 
transportowych. O ile w przypadku klien-
tów realizujących transporty na zachód 
firma ma sporą konkurencję, to wśród 
przewoźników, których główne kierunki 
prowadzą za naszą wschodnią granicę, jest 
niekwestionowanym liderem.

Płatne drogi Kazachstanu 
tylko z e100
Firma e100 stale wychodzi naprzeciw potrzebom klientów, wprowadzając do swojej 
oferty kolejne usługi. najnowszą z nich jest opłata za drogi w Kazachstanie  
kartą paliwową – udogodnienie, którego nie oferuje jeszcze żadna inna firma.  
okazuje się, że ma ono ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego w perspektywie 
planowanego powstania nowego Jedwabnego Szlaku.

Kierunek – wschód

E100 nieustannie rozszerza swoje port-
folio o nowe produkty i usługi, ze szczegól-
nym uwzględnieniem potrzeb sporej grupy 
docelowej, czyli przewoźników obsługu-
jących kierunki na wschód. Dla przykładu 
na niektórych swoich stacjach Power MAX 
w Rosji firma sprzedaje ekologiczne paliwo 
zimowe Green-6 o znacznie niższej tempe-
raturze zamarzania, które doskonale spraw-

dza się w warunkach syberyjskich mrozów. 
W  przypadku opłat drogowych E100 rów-
nież oferuje udogodnienia, których próżno 
szukać u  konkurentów. Od jesieni br. jest 
pierwszym i  jedynym emitentem karty pa-
liwowej, którą można regulować opłaty za 
przejazd autostradami Republiki Kazach-
stanu.

Na chwilę obecną na terytorium Ka-
zachstanu w  ramach krajowego systemu 
KazAwtoŻol funkcjonuje jeden płatny 
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odcinek drogowy: Astana – Szczuczynsk 
na trasie Astana – Pietropawłowsk. Przed 
końcem br. planowane jest uruchomienie 
kolejnych dwóch odcinków, które również 
będą objęte mytem: Astana – Temyrtau 
(o długości 132 km) i Ałmaty – Kapszagaj 
(42 km). E100 jak dotąd jako jedyne na 
rynku oferuje możliwość skorzystania ze 
swojej karty paliwowej do opłaty tych dróg 
w wygodny sposób.

W kazachskim systemie KazAwtoŻol płat-
ność za autostrady realizowana jest za po-
średnictwem bramek kontrolnych, a  kwota 
nalicza się automatycznie podczas przejazdu. 
System kamer wideo sczytuje wówczas nu-
mer rejestracyjny samochodu i wyświetla na-
leżność do zapłaty na ekranie obok szlabanu. 
Przejechane punkty kontrolne są następnie 
sumowane, a należność może zostać uregu-
lowana kartą E100 na terminalach w punk-
tach poboru opłat znajdujących się po obu 
stronach płatnego odcinka. Więcej szczegó-
łów na temat sposobu uiszczania płatności 
za drogi w Kazachstanie oraz wygodnej opcji 
rejestracji online można znaleźć na stronie 
https://toller.e100.eu/pl/

Bez komplikacji

Dodatkowym udogodnieniem dla klien-
tów firmy jest brak konieczności rejestra-
cji konta na stronie kazachskiego systemu 
KazAwtoŻol, ponieważ w  ramach usługi 
środki są automatycznie pobierane z  uni-
wersalnego konta klienta na portalu E100. 

Wysokość opłaty za przejazd zależy od ro-
dzaju środka transportu oraz kraju, w któ-
rym jest on zarejestrowany. W  przypadku 
pojazdów zarejestrowanych w Kazachstanie 
pod uwagę brana jest również liczba przeje-
chanych odcinków. 

Wydawać by się mogło, że obowiązu-
jąca dla Kazachstanu oferta jest skromna. 
Niemniej warto pamiętać, że drogi, któ-
re można w  tym kraju opłacić kartą E100, 
to na chwilę obecną jedyne odcinki objęte 
mytem. Jednakże w  planach jest znaczne 
rozszerzenie sieci płatnych autostrad, które 
mają połączyć największe miasta na teryto-
rium tego kraju.

Co jest powodem planowanego rozwoju 
infrastruktury drogowej i jakie znaczenie ma 
oferowana przez E100 usługa w  perspekty-
wie praktycznej? Kazachstan jest położony 
na trasie pomiędzy Chinami a Europą i może 
stanowić wygodny korytarz handlowy. Hi-
storycznie w tym pasie przebiegał Jedwabny 
Szlak, o którego odnowieniu mówi się już od 
kilku lat. Zapotrzebowanie na wydajniejszy 
transport między Europą a Azją jest spowo-
dowane m.in. upowszechnieniem się handlu 
internetowego. Chiny są największym na 
świecie eksporterem towarów i walczą z USA 
o wpływy na Starym Kontynencie.

reaktywacja  
Jedwabnego Szlaku

W 2013 r. podczas wizyty w Kazachsta-
nie przewodniczący Chińskiej Republi-

ki Ludowej Xi Jinping ogłosił koncepcję 
utworzenia Nowego Jedwabnego Szlaku. 
Została ona potwierdzona w  tym roku 
podczas oficjalnej wizyty prezydenta Ka-
zachstanu Nursułtana Nazarbajewa w  Pe-
kinie w dniach 6–9 czerwca. Trasa, znana 
obecnie także pod nazwami Jeden Pas 
i Jedna Droga lub Inicjatywa Pasa i Szlaku, 
miałaby prowadzić drogą kolejową z chiń-
skiego miasta Urumczi właśnie przez Ka-
zachstan – miejscowości Dostyk w Bramie 
Dżungarskiej i  Astana, do której można 
dojechać płatnym odcinkiem autostrady. 
Alternatywnie mówi się również o  szla-
ku z  chińskiego centrum przemysłowego 
w Horgos, kolejno przez kazachskie Ałma-
ty, Szymkent, Kyzyłordę, Aktobe i Orał lub 
trasie wzdłuż granicy uzbecko-kazachskiej 
przez Karakałpację, Atyrau i Orał. Następ-
nie wszystkie szlaki wiodłyby przez Rosję 
i  Białoruś do Polski. Zgodnie z  planem 
w Małaszewiczach i Łodzi mają się znaleźć 
węzły logistyczno-przeładunkowe, dzięki 
czemu Polska stałaby się dla Chin bramą 
do krajów Europy Zachodniej. 

Współczesny Jedwabny Szlak przyczyni 
się do zacieśnienia współpracy gospodar-
czej między krajami, przez które biegnie 
oraz zwiększenia ich znaczenia na are-
nie międzynarodowej. Prace nad wdro-
żeniem inicjatywy spowodują również 
rozbudowę infrastruktury transportowej 
w tym pasie. ▐

monika ostrowska
Fot. E100
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ponom Semperit zaufało już wielu 
kierowców i menedżerów flot. Kupu-
jąc opony tej marki do końca listopa-

da, można zaoszczędzić nawet do 1200 zł. 
Promocja obejmuje całą gamę produktów 
Semperit do pojazdów ciężarowych i auto-
busów. 

Marka Semperit od ponad 110 lat stanowi 
gwarancję wysokiej jakości opon zapewnia-
jących niezawodność oraz   wytrzymałość 
nawet w najtrudniejszych warunkach i  sy- 
tuacjach na drodze. Od 1985 roku ta au-
striacka marka należy do koncernu Conti-
nental. 

do transportu dalekobieżnego  
i regionalnego

Pokonanie setek tysięcy kilometrów 
z  dużym obciążeniem to wymagający 
sprawdzian dla opon. Z  myślą o  dużych 
przebiegach powstały serie opon RUN-
NER i  EURO przeznaczone do ruchu re-
gionalnego i dalekobieżnego zapewniające 
dobre osiągi na każdym kilometrze trasy. 
Specjalna mieszanka, szeroki bieżnik oraz 
proste zewnętrzne rowki poprawiają pro-
wadzenie, zwiększają poziom bezpieczeń-
stwa, a także wydłużają okres eksploatacji 
opony. 

wytrzymałość na drogach  
i budowach

W  trudnych warunkach, jakie panują 
na placach budowy, wytrzymałość staje się 
priorytetem. Odpowiedzią na wyzwania 
tej branży są nowe serie WORKER oraz 
ATHLET przeznaczone do pojazdów po-
ruszających się po drogach utwardzonych, 
ale też na placach budowy i  wyrobiskach. 
Udoskonalona mieszanka zapewnia wysoką 
odporność na przecięcia, a specjalna budo-
wa bieżnika gwarantuje optymalną trakcję 
i  precyzyjne prowadzenie nawet na takich 
nawierzchniach jak żwir i  piach. Opony 
Semperit WORKER to niezawodny partner 
także tam, gdzie nie ma dróg utwardzonych. 
Seria ATHLET została zaprojektowana do 
przewożenia ciężkich ładunków w najtrud-

niejszych warunkach oraz po każdym ro-
dzaju nawierzchni. 

Bezpieczeństwo 
w zimowych warunkach

Semperit od przeszło 80 lat tworzy ogumie-
nie zapewniające maksymalne bezpieczeń-
stwo i niezawodność podczas jazdy w  warun-
kach zimowych. Niska temperatura, mokry 
śnieg czy lód niestraszne są oponom serii 
SNOW. Liczne krawędzie poprzeczne i głębo-
kie lamele ogumienia to gwarancja skuteczno-
ści hamowania oraz przyczepności nawet na 
zaśnieżonych czy oblodzonych drogach.

opony Semperit ze zniżką 100 zł!

Opony zimowe, specjalistyczne, do 
transportu dalekobieżnego i  regionalnego 
Semperit objęte są promocją skierowaną 
do klientów flotowych. Jak wziąć w  niej 
udział? Należy prawidłowo wypełnić for-
mularz rejestracyjny dostępny na stronie 
www.oszczedzajzsemperit.pl. Na wskazany 
w  zgłoszeniu adres e-mail zostanie wysła-
ny kod rabatowy upoważniający do zniżki 
w wysokości 100 zł za zakup jednej opony. 
Pojedynczy kod uprawnia do zakupu mak-
symalnie 12 szt. opon w wybranym serwi-
sie partnerskim Semperit. Lista serwisów 
biorących udział w akcji dostępna jest wraz  
z  regulaminem na stronie promocji. ▐

Fot. Continental

Semperit  
opony dla każdej floty

wybór ogumienia do transportu dalekobieżnego i regionalnego, do jazdy w ruchu miejskim 
czy po placu budowy nie może być dziełem przypadku. w tak istotnej kwestii warto polegać 
na doświadczonych i sprawdzonych producentach. 

www.truck-van.pl

11/201842 TruckVan&

PRODUKT Opony



Lampy z czujnikiem ruchu lub włącznikiem  
o trzech trybach świecenia IP67

Lampy listwowe z włącznikiem dotykowym IP67

Pełna oferta oświetlenia wewnętrznego na www.ledautolamp-uk.com

www.ledautolamps-uk.com

Przetestowane przez OEM. Seria oświetlenia wewnętrznego  
LED Autolamps wykorzystuje najnowszą technologię LED, aby zapewnić wysoki poziom  
światła przy minimalnym poborze prądu – efektywnie oświetlając wnętrza pojazdu.  
Oferta obejmuje szeroki wybór lamp listwowych, elastycznych, punktowych i lamp do drzwi wejściowych  
– dostępna w wersjach 12 i 24 V – idealna do szerokiej gamy zastosowań.

K O n t A K t:   marzena@ledautolamps-uk.com    grzegorzwesolowski@ledautolamps.pl
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NOWOŚĆ 

Przełomowe 
Najlepsza w klasie wydajność paliwowa.  
Najlepsza w klasie przyczepność na mokrej nawierzchni. 

Nowa opona Ecopia H002 osiąga najlepszą w klasie efektywność 
paliwową dzięki kombinacji europejskich klas A-A-A w odniesieniu do 
osi kierowanej, napędzanej i osi naczepy. Dzięki zastosowaniu nowych 
opon Ecopia na osiach kierowanych, napędzanych i wleczonych, 
przeciętna flota dalekobieżna mogłaby zaoszczędzić ponad 200 000 
EUR rocznie na kosztach paliwa i zmniejszyć emisję CO2 o 546 ton 
rocznie.1 

1 Oszczędności finansowe i zmniejszenie emisji CO2 w porównaniu z poprzednią generacją Ecopia H001. Różnica w zużyciu paliwa i emisji CO2 pomiędzy Ecopia H002  
i Ecopia H001 według narzędzia Vecto dla zestawu ciągnika i naczepy 4x2. Roczne oszczędności przewidywane dla całej floty w oparciu o następujące założenia: wielkość 
floty 150 ciągników i 150 naczep, 130 000 km rocznego przebiegu na samochód ciężarowy, cena oleju napędowego 1,2 EUR/l. 
 
2 Klasa B przyczepności na mokrej nawierzchni w rozmiarach 315/70R22.5 i 385/55R22.5, zgodnie z europejskim rozporządzeniem dotyczącym etykietowania opon. 
Najlepsza w klasie przyczepność na mokrej nawierzchni zgodnie z testem podjazdu pod górę na mokrej nawierzchni przeprowadzonym przez TÜV SÜD w okresie lipiec-
sierpień 2018 r. na zlecenie Bridgestone Europe. Testowane produkty konkurencji: Goodyear Fuelmax D, Continental Ecoplus HD3, Michelin X-Line Energy D2, Pirelli TH:01. 
Numer raportu:713136052-7 

Poza korzyściami w zakresie efektywności paliwowej, najnowsza 
generacja opon Ecopia została również zaprojektowana tak, aby 
umożliwić jazdę ciężarówkom i zapewnić bezpieczeństwo kierowcom 
w bardzo trudnych warunkach. Opony te oferują najlepszą w klasie 
przyczepność w deszczu, która przewyższa właściwości produktów 
wszystkich konkurentów, co zostało potwierdzone przez TÜV SÜD. 
Nowa Ecopia osiągnęła również znakomite wyniki dla przyczepności na 
mokrej nawierzchni, przy kombinacji europejskich klas B-B-B  
w odniesieniu do osi kierowanej, napędzanej i naczepy. 2 

Nowa generacja opon Ecopia jest również w pełni gotowa na zimę, 
jako jedyna opona dla flot dalekobieżnych z oznaczeniami 3PMSF  
i M+S dostępna na wszystkie osie pojazdu. Oznacza to, że asortyment 
ten jest zgodny ze wszystkimi przepisami dla wyposażenia zimowego 
obowiązującego w całej Europie, dzięki czemu floty mogą cieszyć się 
wygodą i spokojem przez cały rok. 

Nowa generacja opon Ecopia posiada również certyfikat TÜV SÜD 
przyznany w kategorii jakości i bezpieczeństwa. Osiągnięcie to 
dotyczy opon na każdą oś: kierowaną, napędzaną i wleczoną. 
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umożliwić jazdę ciężarówkom i zapewnić bezpieczeństwo kierowcom 
w bardzo trudnych warunkach. Opony te oferują najlepszą w klasie 
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Kompleksowe 
innowacje
Bridgestone wyda 250 mln euro  
na inwestycje w fabrykę opon ciężarowych  
w Stargardzie. pierwszym efektem  
rozbudowy zakładu jest nowoczesny mikser  
mieszanki gumy, niezbędny do produkcji  
nowych opon ecopia H002.

  lipcu 2017 roku rozpoczęła się 
warta niemal 21 mln euro rozbu-
dowa jednego ze skrzydeł zakładu. 

W nowym budynku o powierzchni 6000 m² 
stanął nowoczesny mikser umożliwiający 
produkcję mieszanki gumowej najwyższej 
jakości. 

W  wyniku planowanej modernizacji 
w  latach 2019–2021 produkcja w  zakładzie 
w Stargardzie ma wzrosnąć o 25% z 4000 do 
około 5000 szt. dziennie. Dzięki temu możli-
we będzie również poszerzenie asortymentu. 
Plan inwestycyjny przewiduje rozbudowę 
fabryki, uruchomienie nowych pras wulka-

nizacyjnych oraz poprawę kontroli jakości. 
Pierwszy etap inwestycji zostanie zrealizo-
wany pomiędzy marcem 2019 roku a lutym 
2020 roku i  będzie się wiązał z  wybudowa-
niem nowej infrastruktury. Druga faza, wy-
posażenie zakładu w nowe maszyny, potrwa 
od stycznia 2019 roku do marca 2021 roku.

Fabryka w  Stargardzie jest jednym z  naj-
nowocześniejszych zakładów produkcyjnych 
japońskiego koncernu. Produkowane są tam 
wysokiej jakości opony do samochodów cię-
żarowych i  autobusów oraz pasy bieżnika 
Bandag do bieżnikowania opon.

wysokie noty

W  Stargardzie produkowana jest również 
najnowsza generacja opon Ecopia H002. In-
nowacyjny wzór bieżnika i  nowa technolo-
gia mieszanek zapewniają najlepszą w  klasie 
efektywność paliwową A-A-A – bez względu 
na przebieg. Opony te zostały również za-
projektowane do pracy w  bardzo trudnych 
warunkach. Przyczepności tych opon na mo-
krej nawierzchni została oceniona na B-B-B. 
Oznaczenie 3PMSF i  M+S na oponach na 
wszystkie osie pojazdu zapewnia bezpieczną 
pracę w warunkach zimowych. Oznacza to, że 
można ich wygodnie używać przez cały rok.

Wg wyliczeń Bridgestone stosując nowe 
opony Ecopia na wszystkich osiach, przecięt-
na flota dalekobieżna mogłaby zaoszczędzić 
ponad 200 tys. euro rocznie na kosztach pali-
wa i zmniejszyć emisję CO2 o 546 ton rocznie 
(w porównaniu z Ecopia H001 według narzę-
dzia Vecto dla zestawu ciągnika 4×2 z nacze-
pą, przy wielkości floty 150 ciągników i 150 
naczep oraz rocznym przebiegu 130 000 km 
i cenie ON 1,2 euro/l).

Nowa generacja opon Ecopia posiada rów-
nież certyfikat TÜV SÜD przyznany w kate-
gorii jakości i bezpieczeństwa.

We wrześniu Ecopia H002 została wpro-
wadzona na rynek w  rozmiarze 315/70 
R22,5 na osie kierowaną i  napędzaną oraz 

W latach 2017-2018 Bridgestone zainwestował w zakład 21 mln euro: powstała  
nowa hala, w której postawiono nowoczesny mikser do produkcji nowoczesnej 

mieszanki gumowej. Ale to nie koniec. Inwestycje na 25 mln euro ruszają od 2019 r.

System FleetPulse to proste narzędzie do przeglądu technicznego pojazdów dla małych i średnich 
flot. Za pomocą aplikacji na tablecie lub smartfonie osoba dokonująca przeglądu po kolei sprawdza 
elementy z listy. Po dokonanej inspekcji dane przesyłane są do dystrybutora floty.
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TECHNOLOGIE WSPOMAGAJĄCE

NIEWIELKIE 
ODKSZTAŁCENIE BIEŻNIKA

Zoptymalizowana 

nacisku przekłada 
się na minimalne 
odkształcenie, a tym 
samym mniejszą 
utratę energii.

DUŻA POWIERZCHNIA 
STYKU

Zwiększona 
powierzchnia styku 
i zoptymalizowane 
odprowadzanie 
wody zwiększają  
przyczepność na 
mokrej nawierzchni.

MNIEJSZE STRATY

 
ENERGII

PRZYCZEPNOŚĆ 
NA MOKREJ NAWIERZCHNI

Mieszanka NanoPro-
Tech ™  wierzchniej 
warstwy bieżnika  
w połączeniu z nową 
mieszanką bazową 
wypełnienia stopki,  
zmniejszając opory 
toczenia.

 
WZÓR BIEŻNIKA

 
 

 

ZAAWANSOWANE 
MIESZANKI

 

 
 

 

Mieszanka wierzchniej 
warstwy bieżnika o dużej 
zawartości krzemionki  
i najnowsze technologie 
jej przygotowania nadają 
oponom jeszcze  

 większą przyczepność 
na mokrej nawierzchni 
przez cały okres ich 
eksploatacji.

1:  Dotyczy opon H-STEER 002 , H-DRIVE 002  i H-TRAILER 002
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stratorzy floty i  obsługa techniczna, przy 
pomocy rozwiązania w chmurze, mogą uzy-
skać dostęp do aktualizacji stanu całej flo-
ty – w  tym usterek i uszkodzeń, a  także do 
danych dotyczących osiągów. Za pośrednic-
twem aplikacji mogą oni bezpośrednio zwra-
cać się do kierowców i pracowników obsługi 
technicznej z  nowymi listami kontrolnymi, 
rezerwacjami wizyt w serwisie, a nawet proś-
bami usunięcia pojazdów z dróg. Gdy osoba 
dokonująca oględzin pojazdu zauważy jakieś 
uszkodzenia, może zrobić zdjęcie i  przesłać 
wraz z raportem do dyspozytora.

FleetPulse umożliwia również kontrolę 
stanu opon. Jest to możliwe w  pojazdach, 
które korzystają z systemu TPMS, składają-
cego się z  czujników i  klucza sprzętowego. 
Po podłączeniu pojazdu do systemu TPMS, 
FleetPulse pozwala automatycznie sczytać 
dane o ciśnieniu w oponach. W tym celu na-
leży obejść pojazd dookoła z odbiornikiem 
podpiętym do smartfona. Wyniki przeka-
zywane są poprzez aplikację FleetPulse oraz 
internetowy panel zapewniający podgląd 
danych w  czasie rzeczywistym. Pomaga to 
zapewnić optymalizację ciśnienia w  opo-
nach. W  ten sposób FleetPulse zapobiega 
awariom, nadmiernemu zużyciu i  niepo-
trzebnym wzrostom spalania paliwa, redu-
kując niepożądane koszty wymiany opon 
i emisję CO2.

ważne drobiazgi

FleetPulse łączy kontrolę pojazdów, 
rezerwację wizyt w  serwisie, zarządzanie 
flotą i monitoring opon w ramach jednej 
platformy. Umożliwia również jednocze-
śnie komunikację w  czasie rzeczywistym 
pomiędzy kierowcami, obsługą technicz-
ną i  administratorami floty. FleetPulse 
może być używany w każdej chwili, przez 
każdego kierowcę i dla wszystkich marek 
opon. 

Od września 2018 roku FleetPulse jest 
oferowany z bezpłatnym okresem próbnym.  
Wg Bridgestona koszt systemu zwraca się 
w ciągu roku, przy założeniu, że typowy cią-
gnik z  naczepą użytkowany przy optymal-
nym ciśnieniu w oponach może zaoszczędzić 
średnio do 1100 euro rocznie na kosztach 
paliwa, opon i awarii.

„Często drobne kwestie związane z obsłu-
gą techniczną opon i pojazdów mogą szybko 
stać się poważnymi problemami. Zagraża to 
nie tylko wynikom biznesowym, ale może 
równie łatwo wpłynąć na życie ludzkie. Fleet- 
Pulse dostarcza właścicielom flot i  kierow-
com niezbędnych informacji, aby umożliwić 
ograniczenie takich sytuacji” – mówi Paolo 
Ferrari, dyrektor generalny i  prezes Bridge-
stone w regionie EMEA. ▐

Katarzyna dziewicka
Fot. Bridgestone, K. Dziewicka
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1:  Dotyczy opon H-STEER 002 , H-DRIVE 002  i H-TRAILER 002
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TECHNOLOGIE WSPOMAGAJĄCE

NIEWIELKIE 
ODKSZTAŁCENIE BIEŻNIKA

Zoptymalizowana 

nacisku przekłada 
się na minimalne 
odkształcenie, a tym 
samym mniejszą 
utratę energii.

DUŻA POWIERZCHNIA 
STYKU

Zwiększona 
powierzchnia styku 
i zoptymalizowane 
odprowadzanie 
wody zwiększają  
przyczepność na 
mokrej nawierzchni.

MNIEJSZE STRATY

 
ENERGII

PRZYCZEPNOŚĆ 
NA MOKREJ NAWIERZCHNI

Mieszanka NanoPro-
Tech ™  wierzchniej 
warstwy bieżnika  
w połączeniu z nową 
mieszanką bazową 
wypełnienia stopki,  
zmniejszając opory 
toczenia.

 
WZÓR BIEŻNIKA

 
 

 

ZAAWANSOWANE 
MIESZANKI
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1:  Dotyczy opon H-STEER 002 , H-DRIVE 002  i H-TRAILER 002 dobieństwo nieoczekiwanych, kosztownych 
i  potencjalnie niebezpiecznych awarii, tym 
samym zwiększając dyspozycyjność taboru, 
przy jednoczesnym zapewnieniu wysokich 
standardów bezpieczeństwa. Rozwiązanie to 
automatyzuje codzienny przegląd pojazdu, 
upraszczając pracę i obniżając koszty obsługi 
technicznej.

Aplikacja FleetPulse działająca w systemie 
Android umożliwia przeprowadzanie kon-
troli pojazdów przed wyruszeniem w  trasę. 
Zastępuje ona ręczny proces zapisywania 
stanu pojazdu i gwarantuje, że żaden element 
nie zostanie pominięty.

Za pośrednictwem scentralizowanego 
portalu internetowego FleetPulse, admini-

385/55R22,5 do naczep, przy czym do końca 
2018 r. dostępne będą jeszcze cztery dodat-
kowe produkty. Pełna oferta, w tym seria 60”, 
zostanie uzupełniona w 2019 roku, aby objąć 
wszystkie główne rozmiary do ciężarówek 
dalekobieżnych.
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Kolejna nowość, którą Bridgestone wpro-
wadził na rynek, to system FleetPulse. Składa 
się on z aplikacji mobilnej, scentralizowanej 
strony internetowej i systemu do monitoro-
wania ciśnienia w  oponach (TPMS). Fleet- 
Pulse ma poprawić przejrzystość stanu tech-
nicznego pojazdów, co zmniejszy prawdopo-

Wzór bieżnika

Zaawansowane mieszanki
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Zestaw naprawczy sprzęgła o najwyższej jakości. Wyjątkowo niezawodny. Niezwykle trwały.
Sprzęgła LuK RepSet SmarTAC mają nawet do 2 razy większą żywotność niż standardowe 
rozwiązania stosowane na pierwszy montaż.

System samoregulacji TAC w połączeniu z wytrzymałą okładziną HD30PLUS zapewnia 
niezwykłą trwałość sprzęgieł LuK używanych w samochodach ciężarowych. 

Dodatkowe informacje:
www.schaeffler-aftermarket.pl
www.repxpert.pl

NAJWYŻSZA 
JAKOŚĆ 

LuK RepSet SmarTAC:  
zestaw sprzęgła z samoregulacją




