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Kwestia oswojenia
Pojazdy dostawcze z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością. Wprowa-

dzenie obostrzeń ekologicznych w miastach może jeszcze zwiększyć ich popu-
larność, ponieważ nie tylko wygodniej jest poruszać się po wąskich uliczkach ta-

kim samochodem, ale też jest stosunkowo łatwo dostępny z napędem „zero emisyjnym”. 
Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych dała zielone światło w tym za-
kresie. Barierą w dalszym ciągu jest cena elektrycznych pojazdów, przeważnie trzy-
krotnie wyższa od tych z napędem konwencjonalnym. Sytuację mogą uratować dotacje. 
Żeby rozwiać wątpliwości, w marcu rozpoczęła testy elektrycznych dostawczaków Poczta Pol-
ska, wcześniej – jeszcze w grudniu 2018 r. dwa Craft ery: elektryczny i z silnikiem spalinowym 
postanowiło sprawdzić w rzeczywistych warunkach miejskiej logistyki Polskie Stowarzyszenie 
Paliw Alternatywnych.
Z przeprowadzonych analiz PSPA wynika, że przy sprzyjających wiatrach „już” po 4 latach 
eksploatacji TCO (całkowity koszt użytkowania) pojazdu elektrycznego zrówna się z TCO ana-

logicznego pojazdu z silnikiem Diesla. 
W najmniej sprzyjających warunkach zasy-
mulowanych przez PSPA – okres ten będzie 
trwał 7 lat. Co wpływa na tak dużą różnicę? 
Otóż żeby elektryczny Craft er zrównał się 
kosztowo z konwencjonalnym wciągu 4 lat, 
nie tylko potrzebne jest dofi nansowanie 
zakupu, ale również całkowite zwolnienie 
z podatku VAT oraz… dzienny przebieg 
170 km. A to oznacza, że pojazd musi pra-
cować po godzinach i nie wystarczy go ła-
dować nocą, ale trzeba go doładować w tzw. 
międzyczasie, bo realny zasięg takiego po-

jazdu oscyluje wokół 120 km na jednym doładowaniu. Z symulacjami jest również tak, że nie 
są w stanie przewidzieć wszystkiego. Trudno prognozować np. jak będą się kształtowały ceny 
energii elektrycznej w najbliższych latach. Dzisiaj najbardziej opłacalna jest taryfa nocna, gdy 
mamy nadwyżkę prądu, którą trzeba jakoś zagospodarować. Ładowanie dzienne generuje już 
wyższe koszty i wiąże się z inwestycją w tzw. szybkie ładowarki. 
I tu dochodzimy do kolejnej bariery, z którą musi się zmagać e-mobilność – kosztów związanych 
z infrastrukturą. Póki po naszych ulicach nie zaczną masowo poruszać się pojazdy elektryczne 
i korzystać z ładowarek, póty trudno będzie znaleźć inwestora, ponieważ koszty stałe związane 
z przesyłem prądu są stosunkowo wysokie. Gdyby skala sprzedaży prądu dostępnego w ramach 
ładowarek była większa – koszt ten byłby niezauważalny, przy małej skali – inwestycja prze-
staje być opłacalna. Rozwiązanie tego problemu jest banalnie proste – należy urealnić taryfy, 
np. podnosząc cenę prądu, a znosząc opłatę stałą – na to jednak potrzeba czasu…
Postęp zawsze rodzi się w bólach. Trzeba pokonać wiele barier, również tych mentalnych. 
Gdy zapala nam się kontrolka paliwa, przeważnie oznacza to zasięg 100 km – wówczas staramy 
się zatankować auto. Elektryczne pojazdy dostawcze praktycznie taki zasięg mają dzisiaj po na-
ładowaniu akumulatorów. 
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Doświadczenie procentuje. Lata 
produkcji i systematycznego 
ulepszania sprawiły, że MAN 

TGX jest produktem dojrzałym. Najlepiej 
to widać w wersji z pakietami Effi  cient-
Line 3 i X-Lion, czyli takiej, jak na zdję-
ciach. 

Mieszanka tradycyjna
MAN ma kabinę XLX. Nie jest to naj-
bardziej obszerna wersja, znajduje się 
w środku oferty między czołową XXL, 
a kompaktową, niską XL. Niemniej oso-
by o wzroście około 180 cm będą mo-
gły się w niej czuć zupełnie swobodnie. 
Niewielki tunel silnika może niektórym 
przypaść do gustu, tym bardziej, że pro-
jektanci zadbali, aby w kabinie było dużo 
miejsca we wszystkich trzech wymia-
rach. Tablica rozdzielcza jest spłaszczo-
na, zatem pomiędzy fotelami jest sporo 
wolnej przestrzeni. To rozwiązanie, cha-

rakterystyczne dla MAN-a porządkuje 
też wnętrze wizualnie. Nie tylko może się 
podobać, ale ułatwia utrzymanie porząd-
ku – przy przechowywaniu rzeczy i przy 
sprzątaniu. 

Wskaźniki są duże i czytelne. Ekran 
między głównymi „zegarami” jest nie-
wielki, co tradycjonalistom pewnie nie 
przeszkadza, ale może być powodem do 
kręcenia nosem dla „gadżetolubnych”. 
Ergonomia miejsca kierowcy jest bez 
zarzutu i znów – starzy kierowcy pew-
nie nie będą narzekać na dźwignię 
ręcznego z prawej, przy siedzisku fote-
la. Dla młodszych może to być manka-
ment, tym bardziej, że hamulec „wcho-
dzi w kolizję” z małym schowkiem 
(śmietniczką) pod leżanką. 

Dolna leżanka jest wygodna, ma ba-
rierkę zabezpieczającą przed stocze-
niem się wypoczywającego na podłogę 
oraz drobne schowki i zestaw przełącz-
ników do sterowania oświetleniem, 

klimatyzacją i wentylacją wnętrza. 
Nie wstając z łóżka, można uchylić 
szyberdach oraz szyby w drzwiach. Są 

W szczytowej formie
Wygląda na to, że warto się pospieszyć. MAN TGX nigdy nie był w tak znakomitej 

kondycji, a jego następca już czai się za rogiem. 

|  Tekst: Michał Kij  |  Zdjęcia: K. Dziewicka  |

ZOBACZ 
FILM

Przy dolnej leżance jest zegarek, gniazdka 12 i 24 V 
oraz USB, a także przyciski do włączania oświetlenia 
i uchylania szyberdachu i szyb w drzwiach. 
Pozostawienie wąskich okienek za drzwiami rozjaśnia 
kabinę, a jednocześnie łatwo można je zasłonić, gdy 
kierowca potrzebuje dyskrecji. 
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i gniazdka: 12 i 24 V oraz USB. Pod tym 
względem MAN nadąża i przewidział je 
również na tablicy rozdzielczej, wraz 
ze złączem AUX. Kierowca może więc 
podłączyć laptop, smartfon, czajnik czy 
cokolwiek innego. Nawiasem mówiąc 
fabryczny system audio jest co najmniej 
dobry. 

Dwubarwne wykończenie tego egzem-
plarza z przewagą jasnych barw dodaje 
mu lekkości i pewnie niejednemu po-
lepszy nastrój. Przynamniej dopóki nie 
przyjdzie pora sprzątania. Na szczęście 
jakość i faktura materiałów sprzyjają „hi-
gienie pracy”. 

Pomocny 
w oszczędzaniu
Silnik o mocy 500 KM nie rozczarowuje. 
Częściowo załadowany zestaw z chłod-
nią bardzo sprawnie się rozpędzał. Mak-

symalny moment obrotowy jest dostęp-
ny już od 930 obr/min i wyraźnie to czuć. 
Konstruktorom znakomicie udało się 
zgrać 6-cylindrową jednostkę napędową 
ze zautomatyzowaną skrzynią o handlo-
wej nazwie MAN TipMatic, która od 2016 
roku przygotowywana jest w kooperacji 
ze Scanią. Przekładnia licząca 12 bie-
gów plus dwa pełzające ma nowoczesny 
układ sterowania sprzyjający wykorzy-
stywaniu osiągów silnika najmniejszym 
kosztem, zwłaszcza w odmianie Profi , 
w jaką wyposażony był testowany cią-
gnik. Miała funkcję Ecoroll, czyli „wolne 
koło”, umożliwiające zestawowi swo-
bodne toczenie się w sprzyjających wa-
runkach. Pomocą w bezpiecznej jeździe 
był tempomat ACC utrzymujący zadaną 
odległość od pojazdu z przodu. Jego roz-
winięciem jest system stop & go, umoż-
liwiający zestawowi samodzielne peł-
zanie w korku. Bardzo wygodny, choć 

MAN TGX 18.500 4x2 BLS 
EfficientLine 3 X-Lion
Dmc (t) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Masa własna (t) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,9
Rozstaw osi (mm)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3600
Typ silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D2676 LF51
Liczba i układ cylindrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R6
Pojemność (dm3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12,4
Maks. moc (KM/kW/obr/min) . . . . 500/368/1600÷1800
Maks. mom. obr. (Nm/obr/min) . . . . . . . 2500/930÷1350
Skrzynia biegów . . . . . . . . . . . . . . . . . . zautomatyzowana 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MAN TipMatic 12+2
Przełożenie przekładni głównej . . . . . . . . . . . . . . . . 2,53:1
Przeglądy  . . . . . . . . . . . . . . .maksymalnie co 140 tys. km
Gwarancja . . . .1 rok na cały pojazd, 3 lata na ukł. napęd.*

MAN zdecydował się dawno temu na spłaszczoną tablicę rozdzielczą i nadal jest ona jego atutem. 
Nawet w średniej wielkości kabinie XLX jest dużo miejsca. Na panelu nisko po prawej są pokrętło skrzyni biegów 
i rzadziej używane, a przydatne przyciski, np. blokada mechanizmu różnicowego. 

kierowcy skupieni na oszczędnej jeździe 
pewnie będą woleli w takiej sytuacji sa-
memu sterować pojazdem. Czasem „ta-
niej” jest zostawić sobie dłuższy podjazd 
niż sunąć krok w krok za innymi autami. 

Fotel Isri z regulacją odcinka 
lędźwiowego i zawieszeniem 
pneumatycznym jest 
podgrzewany i wentylowany. 

Urządzenie RIO Box do obsługi systemu telematycznego jest montowane 
standardowo we wszystkich pojazdach MAN. W połączeniu z darmowym 

oprogramowaniem RIO Essentials można za jego pomocą monitorować 
lokalizację ciężarówki, jej przebieg czy poziom paliwa. Dane przesyłane są co 

15 min. Oczywiście to tylko wstęp do szerokich możliwości tego systemu. 

ZOBACZ 
FILM

*zgodnie z aktualną promocją obowiązuje 3-letnia gwarancja 
na cały pojazd
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W końcu pakiet Effi  cientLine zobowią-
zuje! Jest dobrze znany użytkownikom 
MAN-ów, a stosunkowo niewielka kabina 
i odpowiednio dobrany układ napędowy 
są jego częścią. Dodatkowo ciągnik miał 
pakiet Aero, z wyposażeniem poprawia-
jącym własności aerodynamiczne. Moc-
ny silnik pozwolił zastosować wyjątkowo 
„długie” przełożenie mostu 2,53. W połą-
czeniu z ogranicznikiem prędkości usta-
wionym na 85 km/h stwarzał bardzo do-
bre warunki do ekonomicznej jazdy. Przy 
maksymalnej prędkości silnik miał tylko 
około 1150 obr/min. 

Kolejną okazją do oszczędzania jest 
retarder, w tym wypadku 6-stopniowy. 
Tak szeroka regulacja pozwala precy-
zyjnie sterować prędkością i spowalniać 
zestaw. Dobrych kierowców w zasadzie 
zwalnia z konieczności wciskania pedału 
hamulca. 

Z wygodami
Wrażenia zza kierownicy są pozytyw-

ne. MAN jest cichy, a szum przy wysokiej 
prędkości pochodzi głównie z dużych 
lusterek wstecznych, łączących w jednej 
obudowie zwierciadła zwykłe i szeroko-
kątne. Podczas testu wiał silny, wiosenny 
wiatr, powodujący, że powietrze omiata-
jące pojazd niemal całkiem zagłuszało 
silnik. Mimo to w kabinie można było 
rozmawiać, nie podnosząc głosu. 

Przy okazji mogliśmy się przekonać 
o własnościach jezdnych zestawu w trud-
nych warunkach. Okazało się, że pojazd 
jest stosunkowo mało wrażliwy na podmu-
chy z boku, a układ kierowniczy nie staje 
się przez to nerwowy. Sama kierownica 
ma zresztą w MAN-ie sporą średnicę jest 
miękka i komfortowo się prowadzi. Wzma-
ga poczucie kontroli nad ciężarówką, choć 
są kierowcy, którzy wolą mniejsze „fajery”. 

MAN jest przyjazny również, kiedy 
trzeba się zakrzątnąć wokół niego i np. 
podpiąć naczepę. Schowki, do których 
można sięgnąć z zewnątrz są po obu stro-
nach. Można tam włożyć rękawice czy 
podstawowe narzędzia. Z boczną owiew-
ką nie trzeba się siłować. Łatwo ją od-
chylić i dostać się na pomost, który daje 
dostęp do złącz pneumatycznych i elek-
trycznych naczepy. 

Biały ciągnik ma dwa zbiorniki o po-
jemności 580 l każdy. Dzięki nim jego za-
sięg zbliża się do 4500 km, choć wszyst-
ko zależy od ładunku, trasy, aury i… 
ciężaru stopy kierowcy. W sprzyjających 
warunkach najlepsi mogą go przekro-
czyć, a w każdych można postarać się 
na tyle, aby zawsze tankować tam, gdzie 
najtaniej. 

Niech cię głowa nie boli
Do MAN-a dobraliśmy naczepę chłodni-
czą Schmitz-Cargobull z serii S.KO Cool. 
Pojazdy te powstają w zakładzie we Vre-
den. Mają nadwozia ze ścianami z paneli 
Ferroplast, które oprócz dobrej izolacji 
gwarantują łatwość naprawy uszkodzeń 
mechanicznych, tak drobnych jak i więk-
szych. Na pokładzie miała belki rozpo-
rowe zabezpieczające ładunek. Jej masa 
własna wynosi około 8,5 t. 

Naczepa była wyposażona w ofero-
wany przez Schmitza własny agregat 
chłodniczy w wersji jednotemperaturo-
wej oraz nowość: pakiet Executive. Za-
wiera on fi rmowy, rozbudowany system 
telematyczny TrailerConnect z pakietem 
„Temperatura z mapą”. Nazwa nie mówi 
wszystkiego o jego możliwościach. Pod-
stawą jest oczywiście rejestracja i archi-
wizowanie warunków przewozu, obej-
mujące temperaturę ładowni oraz każde 
otwarcie drzwi. System pokazuje rów-

nież pozycję pojazdu. Jednak w dobie nie-
dostatku pracowników przydaje się nie 
tylko możliwość zdalnego pozyskiwania 
danych w czasie rzeczywistym, ale rów-
nież zdalnej regulacji nastaw agregatu. 

W MAN-ie można się zadomowić: pod leżanką znajduje się 
wysuwany schowek, w którym zamontowano lodówkę, jest też 
trochę miejsca na podręczne drobiazgi i śmietnik. 

W środkowej część tablicy rozdzielczej 
kierowca ma dodatkowo do 

zagospodarowania dwie szuflady. 
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TrailerConnetct umożliwia to i zdejmu-
je część odpowiedzialności z kierowcy. 
O ile doświadczeni bez trudu poradzą so-
bie z nastawieniem agregatu np. na tryb 
ekonomiczny, to nowi mogą się pomylić, 

Duże zamykane schowki nad szybą pomieszczą sporo rzeczy. 
Dodatkowo poniżej znajduje się otwarta półka, gdzie wygodnie 
można przewozić np. dokumenty. 

a po co tracić nerwy i pieniądze? Kiedy 
dyspozytor ma chłodnię stale na oku 
i może regulować jej pracę, spokojniejszy 
jest i kierowca, i właściciel fi rmy, i klient. 

TrailerConnect trzyma również pieczę 
nad obciążeniem osi naczepy, ciśnie-
niem w oponach oraz zużyciem kloc-
ków hamulcowych. Monitoruje też stan 
akumulatora i ilość paliwa w zbiorniku 
agregatu. Dzięki temu nieprawidłowości 
są wykrywane wcześnie i można reago-
wać szybko lub zgoła z wyprzedzeniem. 
Dobrze zaplanowane wizyty w serwisie, 
przeprowadzane w dogodnym terminie 
oraz naprawy zapobiegawcze sprzyjają 
bezawaryjnej eksploatacji. Korzyści od-
nosi przewoźnik i jego zleceniodawcy. 

Ciekawą funkcją jest możliwość roz-
poznawania przez naczepę ciągnika, do 
którego została przyłączona. 

Nieprawidłowości w funkcjonowaniu 
zestawu, np. spadek ciśnienia w oponie 
czy raptowny ubytek paliwa w zbiorni-
ku agregatu są sygnalizowane alarmem. 
Informacje można odczytać za pośred-
nictwem portalu internetowego Tra-
ilerConnect lub za pomocą smartfona 
z aplikacją beSmart. Możliwość sczyty-
wania danych i zmiany nastaw agregatu 
z poziomu telefonu jest bardzo wygodna, 
a przede wszystkim skraca czas reak-
cji na niepokojące sygnały. Koncepcja 
„Smart Triler”, której częścią jest system 
telematyczny Schmitza przenosi użyt-
kowników w przyszłość. 

Z rozwiązaniem fi rmy Schmitz-Cargo-
bull współgra platforma RIO, która ob-
sługuje w zakresie telematyki produkty 
Grupy Traton, m.in. ciężarówki MAN. 

Chłodnia Schmitz-Cargobull 
z rozbudowanym systemem 
TreilerConnect stwarza nowe 
możliwości kontroli przebiegu 
transportu i ochrony ładunku, 
co ma kluczowe znaczenie 
w przewozach w temperaturze 
kontrolowanej. 

Drobne udogodnienia świadczą 
o jakości. Drabina z uchwytem ułatwia 

wchodzenie do naczepy, a solidny 
ogranicznik zabezpiecza otwarte drzwi. 

ZOBACZ 
FILM

Jury doceniło wysoką ekonomiczność proce-
sów charakteryzujących się kulturą stałego 
doskonalenia (Kaizen) oraz perfekcyjny po-

dział na fazy linii montażowej, która mimo du-
żej wariantowości pojazdów i związanej z tym 
konieczności wykonywania różnorodnych ope-
racji na poszczególnych stanowiskach, zapewnia 
pracownikom odpowiednią elastyczność umożli-
wiającą produkcję wzrastającej liczby elementów 
najwyżej jakości.

Zakład MAN przekonał jury przede wszystkim 
sukcesem wdrożonego w 2017 r. procesu produkcji 
modułowej. „Wzorując się na przemyśle samochodów 
osobowych, rozpoczęcie modułowej produkcji pod-
wozia pozwoliło nam na ‘wygładzenie’ naszych pro-
cesów – mówi Heiko Kayser, kierownik zakładu MAN 
Truck. – Produkcję elementów wariantowych i fazy 
szczytowego obciążenia pracą przenieśliśmy w więk-
szym stopniu do odcinka montażu wstępnego, dzięki 
czemu udało nam się wyeliminować okresy niepełne-
go wykorzystania lub przeciążenia poszczególnych 
faz linii montażowej. Utworzenie modułów na etapie 
montażu wstępnego pozwoliło nam na przeniesienie 
zadań z głównej linii”. Rozwiązanie to odciążyło pra-
cowników. Zdaniem jury jest to jeden z powodów wy-
jątkowo niskiej fl uktuacji wśród załogi krakowskiego 
zakładu oraz wzorowego wskaźnika absencji.

„Cieszymy się, że po Monachium nasze osiągnię-
cia zostały docenione także w Krakowie. Podwozie 
o konstrukcji modułowej jest istotnym krokiem 
w kierunku integracji różnych technologii pracy 
w ramach jednej linii montażowej. Zdobytą przy 
tym wiedzę z pewnością wykorzystamy także w in-
nych naszych zakładach produkcyjnych w celu po-
prawy ich efektywności” – podkreśla Michael Ko-
briger, członek zarządu odpowiadający ze produkcję 
i logistykę w spółce MAN Truck & Bus SE. 

„Doskonała 
produkcja seryjna” 
w Niepołomicach
Zakład MAN Trucks w Niepoło-

micach zwyciężył w renomowa-

nym konkursie „Fabryka roku” 

w kategorii „Doskonała produkcja 

seryjna”. Od 2007 r. montowane 

są tam pojazdy ciężarowe typo-

szeregów TGS i TGX.
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Innymi słowy: mniej szumu marke-
tingowego, więcej autobusów, które 
są w zasięgu szerokiej grupy nabyw-

ców, także tych, którzy nie mogą liczyć 
na wsparcie funduszy unijnych. Cha-
rakterystyczna była obecność licznych 
wystawców oferujących pojazdy do prze-
wozów „nie rzucających się w oczy”, czy-
li w mniejszych miastach oraz o zasięgu 
lokalnym czy regionalnym. Szkoda, że 
zabrakło Solarisa, który ma w ofercie au-
tobusy zarówno dla użytkowników podą-
żających krok w krok za kształtującymi się 
trendami, jak i dla tradycjonalistów. 

Nie tylko awangarda
Targi odbywają się w Nadarzynie pod War-
szawą. Czyli w dogodnym miejscu, w cen-
trum kraju, w sąsiedztwie siedzib dużych 
importerów pojazdów użytkowych. Dlatego 
niewielkim wysiłkiem mogą tu oni zapre-
zentować cokolwiek z bogatej oferty. Na ogół 
jednak starają się „zabłysnąć” i wystawiają 
przynajmniej jeden autobus, który nie był 
wcześniej ofi cjalnie prezentowany w Pol-
sce, wyróżniający się wyposażeniem lub 
źródłem napędu – albo jednym i drugim. 

Tak postąpił EvoBus, który pochwalił się 
elektrycznym Mercedesem eCitaro. Autobus 
powstał na bazie zwykłego Citaro, choć styli-
zacją nawiązuje do studialnego Future Busa 
zaprezentowanego w roku 2016. Jest wyposa-
żony w oś napędową ZF AVE 130 z silnikami 
elektrycznymi w piastach kół o mocy 125 kW 
każdy. Liczbę modułów z akumulatorami li-
towo-jonowymi można dopasować do ocze-
kiwań nabywcy. Im więcej baterii, tym dłuż-
szy zasięg i mniejsza pojemność pasażerska. 
Maksymalna pojemność baterii wynosi 
243 kWh. Autobus ze standardowym wypo-
sażeniem ma masę własną 13,44 t i może za-
brać jednorazowo 88 osób. Częścią standar-
du jest ładowarka typu plug-in. Na życzenie 
montowany jest pantograf. 

Nowość MAN-a wyróżniała się tradycyj-
nymi zaletami, wśród których jest niska 

masa własna. W październiku 2019 r. do 
produkcji w zakładzie w Starachowicach 
wchodzi nowa generacja miejskiego Lion’s 
City, która jest o 850 kg lżejsza niż poprzed-
nia, choć zważywszy na liczbę odmian po-
jazdu, precyzyjniej pewnie będzie stwier-
dzić, że jest do 850 kg lżejsza. Autobus 
będzie napędzany nowym silnikiem D15 
o pojemności 9 l i mocy od 280 do 360 KM. 
Oferowana jest również hybryda równole-
gła MAN Effi  cientHybrid z systemem start-
-stop. Wraz z nową stylizacją wprowadzono 
refl ektory LED. Przeprojektowano również 
wnętrze, w tym sposób mocowania foteli 
i poręczy. Całość jest wyższej jakości, uła-
twia poruszanie się oraz sprzątanie wozu 
po całym dniu pracy. Nowością mniejsze-
go kalibru był TGE 5.180 Intercity. MAN 
serio podchodzi do swojego najmniejszego 
„dziecka” i zamierza wprowadzać je do każ-
dego z segmentów, w jakim są rywale. 

Volvo wybrało Nadarzyn, aby przed-
stawić w Polsce nową rodzinę autokarów 
serii 9000. Przykładowym jej przedstawi-
cielem był trzyosiowy, 14-metrowy Volvo 
9700 z silnikiem o mocy 430 KM i zautoma-
tyzowaną skrzynią I-Shift , jeden z 40 eg-
zemplarzy przeznaczonych dla litewskiej 
fi rmy Ollex. Model 9700 jest uniwersal-
nym autobusem do przewozów liniowych 

i turystycznych, dostępnym także w od-
mianach o długości 12 i 13 m. Analogiczne 
wersje (12, 13 i 14 m) składają się na bar-
dziej luksusową serię 9900 z amfi teatral-
nym układem foteli. 

Scanii udało się ściągnąć do Polski mię-
dzymiastowego Intrelinka MD w wersji na 
CNG. Nowość niepozorna i nie tak spekta-
kularna jak Interlink MD na LNG, który 
miał debiut we wrześniu 2018 r. i dorów-

Realia
Warsaw Bus Expo obrazuje aktualną kondycję branży autobusowej 

z punktu widzenia przewoźników i operatorów transportu. Praktyka zwycięża 

nad dywagacjami o przyszłości, coraz bardziej niejasnej. 

|  Tekst: Michał Kij  |  Zdjęcia: K. Dziewicka  |

Daily jest przebojem Iveco również wśród 
autobusów. Na targach można było przyjrzeć 
się kliku zabudowom pasażerskim na jego 
podwoziu. 

Nowy, przegubowy, niskopodłogowy Sor NS 18 diesel. Przemawia za 
nim atrakcyjna stylizacja i racjonalnie estetyczne wykończenie. 
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rodzinę na Ziemi. Z dala od głoszonej przy 
wtórze fanfar „ochronie klimatu” Inter-
link MD CNG robi swoje po cichu „tu i te-
raz”, zgodnie ze sloganem, który wymyśli-
ła sobie Scania. 

Przelicz i przemyśl
Takich autobusów było w Nadarzynie wię-
cej. Nie chodzi przy tym o konkretne za-

dżetu państwa. Dotacje są nieodłącznym 
elementem przewozów publicznych, któ-
re gdyby miały być rentowne na zasadach 
czysto rynkowych, byłyby tak drogie, że 
przestałyby być „publiczne”. 

Chwalebne skądinąd dążenie do ochrony 
środowiska musi więc uwzględniać pyta-
nie, jak duże obciążenie daninami wytrzy-
ma jeszcze kieszeń pasażera – w danym 
mieście, gminie, regionie – i poszukiwać 

ny w Polsce. Ukraiński autobus ma 
chińskie podwozie Asiastar z silnikiem 
z przodu. Jest to 3-litrowy diesel Weichai 
WP3NQ140E50 o mocy 140 KM (103 kW) 
i maksymalnym momencie obrotowym 
400 Nm zgodny z Euro 5. Autobus ma dłu-
gość 7,76 m i mieści 43 pasażerów, w tym 
28 na miejscach siedzących. Według pro-
ducenta zużywa 17 l oleju napędowego na 
100 km. 

Ten niewielki pojazd z ukraińskim nad-
woziem ma do pokonania nie tylko barie-
ry formalne, czyli głównie obowiązującą 
u nas normę Euro 6, ale również mental-
ne. Pojazdy pochodzące z Chin budzą nie-
ufność, lecz za naszą wschodnią granicą 
skutecznie przecierają sobie drogę do na-
bywców. Chińczycy nie ustają w wysił-
kach przeniknięcia na europejski rynek, 
a ZAZ zamierza wprowadzić do oferty 
również większe autobusy koncernu We-
ichai, także z napędem elektrycznym. 

„Problemów mentalnych” nie ma czeski 
Sor. W Nadarzynie zadebiutował przegu-
bowy, niskopodłogowy NS18, największy 
obecnie model tej fi rmy. Ma długość 18,75 m
i 47 foteli, z których 16 jest dostępnych 

nuje zasięgiem autobusom z silnikiem wy-
sokoprężnym, ale zwiastująca być może 
przełom w przewozach lokalnych i mię-
dzymiastowych. Starania o czyste powie-
trze koncentrują się na dużych aglomera-
cjach lub ogólnie pojętej „emisji” – spalin, 
gazów cieplarnianych czy czegokolwiek, 
co ktokolwiek uzna za szkodliwe i zechce 
temu nadać nową nazwę. Tymczasem 
względnie tanie i łatwo dostępne, a przez 
to praktyczne rozwiązanie proekologicz-
ne do przewozów na małe i średnie odle-
głości celuje wprost w potrzeby lokalnych 
społeczności, które składają się wszak na 
ogół społeczeństwa, a idąc dalej – ludzką 

stosowanie, wielkość czy typ napędu, lecz 
o celowość projektu i jego przystosowanie 
do powierzanych mu zadań i środowiska, 
w jakim działa. Środowiska szeroko poję-
tego, a zatem społecznego, biznesowego 
i naturalnego. I chyba nawet w tej kolej-
ności, gdyż transport publiczny spełnia 
publiczne potrzeby i nie powinien tego 
czynić zbyt dużym kosztem. Operatorzy 
i przewoźnicy zapewniający takie usługi 
mówią wprawdzie o obrotach i zyskach, 
ale ich źródłem zawsze jest obywatel, któ-
ry należność za przejazd reguluje w dwóch 
częściach: płacąc za bilet oraz oddając na-
leżny podatek na rzecz swojej gminy i bu-

rozwiązań „inteligentnych” w sensie mak-
symalizacji wykorzystania istniejących 
zasobów, a nie inwestowania we wszystko, 
co oferowane jest pod szyldem „zrównowa-
żone” i „inteligentne”, a wymaga zasobów 
nowych i radykalnie zwiększa koszty pro-
wadzenia przewozów pasażerskich. 

Tegoroczna wystawa Warsaw Bus Expo za-
proponowała kilka alternatyw, przydatnych 
dla gmin, które w ferworze troski „o klimat” 
pamiętają, żeby troszczyć się również o swo-
ich mieszkańców i traktują ich jak obywate-
li, a nie jak skarbonki bez dna. 

Przykładem niewielki, lokalny ZAZ 
Ivan A08, po raz pierwszy pokazywa-

Autosan Sancity 12LF CNG dla Przemyśla, który z racji 
sprzyjających warunków inwestował w autobusy gazowe 
na długo nim pojawiła się ustawa zobowiązująca do 
zakupu „ekologicznego” taboru. 

Isuzu NovoCiti Life 
wożą od niedawna 

pasażerów w Łodzi. 

ZAZ Ivan A08 na chińskim podwoziu Asiastar. 
Dla niektórych powiew egzotyki, dla innych 

niedrogi sposób na komunikację miejską i lokalną. 
Jest również wariant szkolny. 

Najnowszy MAN Lion’s City wyróżnia się niemłodymi, ale zawsze aktualnymi zaletami. Jest lżejszy 
od poprzednika, a częścią nowej stylizacji są reflektory LED odznaczające się długowiecznością. 

4/2019  |  www.truck-van.pl 11TruckTruck VanVan&

  |  W A R S A W  B U S  |  AUTOBUSY



dziej atrakcyjnym, ale nadal wysoce uty-
litarnym, co nadaje Sorom rys znany ze 
skandynawskiego dizajnu. Może to być 
ich dodatkowym atutem. Firma ma rów-
nież modele na gaz ziemny i elektryczne. 

Zdecydowanie 
niezdecydowanym
Jak zawsze o równowagę kosztów i przy-
chodów swoich klientów i ich pasażerów 
dbają polskie fi rmy nadwoziowe. Premie-
rą przygotowaną przez Mercusa był mini-
bus TGE City na podwoziu MAN-a, miesz-
czący 40 osób. Jest to pierwszy na świecie 
tak pojemny minibus na bazie TGE. Do 
jego budowy wykorzystano najdłuższą 
wersję L5 z tylnym napędem i kołami bliź-
niaczymi. Mercus stworzył kompaktowy 
środek transportu miejskiego z fragmen-
tem niskiej podłogi za dwuskrzydłowymi 

drzwiami z tyłu. Z przodu są drzwi jedno-
skrzydłowe z dużą szybą, której „przedłu-
żeniem” jest okienko w przednim słupku. 
Razem polepszają widoczność dla kierow-
cy, co w mieście jest bardzo ważne. Auto-
bus ma silnik Diesla o mocy 177 KM. 

Mercus prezentował również minibusy 
na podwoziu Mercedesa Sprintera i Iveco 
Daily. Oba modele były również na sto-
iskach konkurencyjnych fi rm SprintCar 
i Pro-AutoBus. 

Nabywcy w segmencie autobusów tej 
wielkości bywają „niezdecydowani”, co 
może wynikać ze zmiennych lub nie do 
końca sprecyzowanych potrzeb. Oprócz 
pojazdów wywodzących się wprost z sa-
mochodów dostawczych mogą rozglądać 
się również za nieco większymi, ale na-
dal małymi autobusami klas mini i midi 
o konstrukcji ramowej lub samonośnej. 
Bazę dla tych pierwszych stanowią zwy-

wprost z poziomu podłogi, co jest wyni-
kiem wartym podkreślenia. Napędza go 
silnik wysokoprężny FPT Euro 6 o pojem-
ności 8,7 l i mocy 330 KM, z którym współ-
pracuje automatyczna skrzynia ZF Ecolife 
ze zintegrowanym retarderem. Szybką 
wymianę pasażerów ułatwia czworo sze-
rokich drzwi. Wysokość autobusu wynosi 
niespełna 3 m, powinien więc mieścić się 
pod niskimi, zabytkowymi wiaduktami 
czy bramami. Stylizacja jest atrakcyjna 
i „podpowiada” najbardziej atrakcyjny 
schemat malowania. 

W Polsce Sor zajął w pewnej mierze 
miejsce opróżnione przez Jelcza i Auto-
sana w przewozach międzymiastowych, 
lokalnych i miejskich, a teraz zamierza 
podjąć rywalizację z dużymi dostawca-
mi w przetargach organizowanych przez 
duże miasta. Dotychczasowa surowość 
wykończenia ustępuje propozycjom bar-

Scania Interlink MD CNG, czyli rozsądna ekologia dla wrażliwych na koszty 
przewozów lokalnych i międzymiastowych. Gaz w tym segmencie może okazać się 
optymalnym rozwiązaniem, o ile upowszechnią się stacje oferujące CNG. Wariant 
LNG ma większy zasięg bez tankowania, ale jest droższy. 

Elektryczny eCitaro dodaje do swojego 
„zeroemisyjnego” napędu futurystyczne elementy 
stylizacji, co zapewne korzystnie wpłynie na jego 
postrzeganie przez pasażerów. 

Podczas targów Marc Martinez, prezes zarządu MAN Truck & Bus Polska, uroczyście przekazał 
Michałowi Lemanowi, dyrektorowi zarządzającemu z firmy FlixBus symboliczny „kluczyk” do 
pierwszego Neoplana Skylinera. Powodzenie FlixBusa i działających podobnie innych przewoźników 
pokazuje, jak bardzo potrzebne są niedrogie przewozy pasażerskie na duże odległości. 
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kle zaadaptowane podwozia lekkich cię-
żarówek np. Isuzu, a obie kategorie są 
specjalnością fi rm tureckich. Reprezen-
towały je na targach marki Isuzu i Otokar. 

Otokar odniósł prestiżowy sukces 
w Warszawie, gdzie Arriva wprowadziła 
do ruchu w grudniu 2018 r. 25 niewiel-
kich, 9-metrowych Otokarów Vecto C. Ob-
sługują mało obciążone, peryferyjne linie 
łączące zakamarki dzielnic z miejscem 
dogodnych przesiadek. 

Isuzu z kolei powiodło się w Łodzi. W lu-
tym 2019 r. na ulice tego miasta wyjechały 
24 sztuki NovoCiti Life. Są tą niskowejściowe 
autobusy klasy mini, o długości dochodzącej 
najwyżej do 8 m z 4,5-litrowym, 186-konnym 
silnikiem wysokoprężnym FPT. Można do 
niego dobrać automatyczną skrzynię Alli-
son lub ręczną, 6-biegową ZF. Isuzu i Otokar 
mają gotową ofertę autobusów większych, 
niskopodłogowych 12- i 18-metrowych i cze-

kają na swoją szansę w dużych przetargach, 
zupełnie jak Sor. 

Przetrzymamy
Tymczasem jednak importerzy autobu-
sów z Czech i Turcji wypełniają luki po-
zostawione przez marki o mocniej ugrun-
towanej pozycji. Nisza ta z konieczności 
interesuje również walczącego o prze-
trwanie Autosana. Na targach wystawiał 
12-metrowego niskopodłogowego Sancity 
12LF CNG oraz 9-metrowego niskowej-
ściowego Sancity 9LE, oba w barwach 
użytkowników, czyli odpowiednio Miej-
skiego Zakładu Komunikacji w Przemyślu 
i Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunika-
cyjnego w Krakowie. Oba modele napę-
dzane są silnikami Cummins, przy czym 
w większym jest „automat” Voith Diva, 
a w mniejszym Allison. 

Z Autosanem rywalizuje Ursus, który 
w odróżnieniu od sanockiej fi rmy inten-
sywnie inwestował w alternatywne napę-
dy, głównie elektryczny. Lecz tym razem 
nie wystawiał się na targach, co zapew-
ne wynika z trudnej sytuacji, w jakiej się 
obecnie znajduje. Spółka Ursus Bus jest na 
sprzedaż, co jest elementem restruktury-
zacji Ursus SA. 

Tegoroczne targi Warsaw Bus Expo 
zgromadziły różnorodnych wystawców 
prezentujących pojazdy dla każdego 
segmentu rynku. Ich oferta wygląda-
ła jednak na skupioną na tym, co „się 
sprzedaje” w chwilach, gdy nie działają 
takie „stymulatory” jak wybory samo-
rządowe. Można odnieść wrażenie, że 
prezentowała to, na co bez wielkich wy-
rzeczeń rzeczywiście nas stać w chwili 
obecnej. Nas w rozumieniu pasażerów 
i podatników. 

Mercus przygotował miejski model dla 40 pasażerów na podwoziu MAN-a TGE. Jest to 
pierwszy minibus o tak dużej liczbie miejsc na bazie TGE. 

Jeden z warszawskich Otokarów Vecto C do obsługi 
mało obciążonych linii. Marka ta, podobnie jak Isuzu, 

ma w ofercie również duże autobusy, które czekają, aż 
ktoś da im szansę w przetargu. 

Długodystansowy autokar Volvo 9900 
otrzymał nagrodę Red Dot, przyznawa-
ną co roku produktom charakteryzują-

cym się wyjątkowym designem, przez jury skła-
dające się z 40 międzynarodowych ekspertów.

Autokar został zaprojektowany w Polsce, we 
wrocławskiej fabryce Volvo będącej jednocze-
śnie europejskim centrum kompetencyjnym 
Volvo Buses, przy udziale polskich inżynierów. 
Wyróżniony design łączy w sobie atrakcyjną for-
mę, wygląd i funkcjonalność. Został zaprojekto-
wany w taki sposób, aby zapewnić oszczędność 
paliwa, zwiększoną stabilność przy wyższych 
prędkościach, przy jednoczesnym spełnianiu 
najwyższych standardów podróży dla nawet naj-
bardziej wymagających pasażerów.

„Podczas opracowywania nowego fl agowego 
projektu Volvo, zasadniczym założeniem było 
podejście inside-out. Stworzyliśmy przytulne 
i komfortowe wnętrze, połączone z bezpiecz-
nym i efektownym charakterem zewnętrznym. 
Jesteśmy dumni, że osiągnięte rezultaty cieszą 
się takim zainteresowaniem” – mówi Dan Fry-
kholm, dyrektor ds. projektowania Volvo Buses.

Red Dot: Product Design jest jednym z najważ-
niejszych na świecie konkursów wzornictwa prze-
mysłowego. W 2019 roku zgłoszono do konkursu 
ponad 5,5 tys. produktów. Ocena jury skupia się 
na kryteriach, takich jak: poziom innowacyjności, 
funkcjonalność, jakość, trwałość i ergonomia.

8 lipca 2019 r. podczas imprezy Designers’ 
Night, zwycięzcy konkursu Red Dot otrzymają 
certyfi katy, a fi lm wideo przedstawiający Volvo 
9900 zostanie włączony do wystawy „Design on 
Stage” („Design na scenie”) w Muzeum Red Dot 
Design Essen. Volvo 9900 będzie można również 
zobaczyć w roczniku Yearbook Red Dot Design, 
online oraz w aplikacji Red Dot Design. 

Red Dot 
Product Design
Autokar Volvo 9900 otrzymał 

prestiżowe wyróżnienie 

za wysoką jakość projektu 

w konkursie Red Dot Award: 

Product Design 2019.
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Komentatorzy są zgodni, że jazda 
autonomiczna radykalnie zwiększy 
bezpieczeństwo w ruchu drogo-

wym. Podkreślają, że za większość wypad-
ków winę ponosi człowiek, a samochody 
autonomiczne wyeliminują ten „czynnik 
ryzyka”. Dzięki nim ruch będzie odbywał 
się bardziej płynnie, a jeśli zmienimy swo-
je „nawyki transportowe” możliwe będzie 
zmniejszenie ruchu na drogach. Wystarczy, 
abyśmy przesiedli się z prywatnych samo-
chodów do „autonomicznych taksówek”, 
którymi będziemy dzielić się z innymi. 

Wizja „pojazdów samosterujących” jest 
szersza. Testowane są autonomiczne cięża-
rówki i autobusy, a do najbardziej wyrafi no-
wanych należą autonomiczne samochody 
dostawcze wyposażone w roboty lub drony 
dostarczające przesyłki wprost pod drzwi 
adresatów. Padają konkretne i nieodległe 
daty, gdy rozpoczną się dostawy autono-
micznych samochodów na rynek, a nie-
kiedy optymistyczne prognozy wzrostu ich 
liczby. Co wnikliwsi dzielą słupki wykre-
sów wg poziomów automatyzacji. Przyjmu-
je się obecnie, że jest ich 5, a poziom 1 czy 2
reprezentuje sporo produkowanych już 
samochodów, które wprawdzie same nie 
jeżdżą, ale w wielu sytuacjach potrafi ą wy-
ręczyć kierowcę. Na ogół tego nie zauważa-
my, ale pewien zakres autonomii ma wiele 
urządzeń z naszego otoczenia. 

John Krafcik, prezes Waymo studzi za-
pał obdarzonych bujną wyobraźnią. Mówi, 
że fi rma skupia się na przewozach osób 
autonomicznymi taksówkami, współdzie-
leniu pojazdów, dostawach na odcinku 
„ostatniej mili” oraz na autonomicznych 
ciężarówkach. Zakreśla tak obszary, które 
prawdopodobnie są najbardziej obiecujące 
z biznesowego punktu widzenia. Waymo 
zajmuje się rozwojem samochodów auto-
nomicznych w ramach holdingu Aplhabet 
Inc. powołanego przez Googla. Testuje je 
w praktyce od 2009 r. W kwietniu 2017 r. 

Samodzielnie, 
ale nie samotnie
Transport publiczny realizujący prywatne cele? 

Czy może prywatny współdzielony? Pojazdy autonomiczne 

stwarzają nowe możliwości zaspokajania starych potrzeb. 

|  Tekst: Michał Kij  |  Zdjęcia: Baidu, Bosch, Continental, Local Motors, Navya, Waymo, ZF  |

w Phoenix uruchomiła próbny program 
przewozów autonomicznymi minivanami 
dla 400 użytkowników, a rok później za-
powiedziała udostępnienie tej usługi dla 
wszystkich zainteresowanych w ciągu kil-
ku następnych miesięcy. W maju 2018 r. za-
warła umowę z FCA przewidującą dostar-
czenie 62 000 minivanów Chrysler Pacifi ca, 
celem wykorzystania ich w przewozach au-
tonomicznych. FCA z kolei ma użyć techno-
logii Waymo w swoich przyszłych, autono-
micznych samochodach oferowanych na 
wolnym rynku. Od 2017 r. Waymo testuje 
zestawy z naczepami w Kalifornii, Arizo-
nie i w okolicach Atlanty. Również w maju 
2018 r. powołała spółkę-córkę w Chinach. 

Samochód czy usługa?
Pojazdy autonomiczne to nie tylko amery-
kańska, ani nawet zachodnia specjalność. 
Zajmują się nimi zarówno spece od no-
wych technologii z Doliny Krzemowej, jak 
i producenci samochodów i komponentów 
do nich z całego świata. Prywatne przed-

siębiorstwa, uczelnie i rządy państw łączą 
się, powołując do życia podmioty zajmują-
ce się projektowaniem, budową i testowa-
niem pojazdów autonomicznych. 

Oprócz Ubera, Lyft a i Waymo samo-
chody takie projektują i badają: General 
Motors, Ford, FCA, Tesla, Drive.ai, Opti-
mus Ride, Local Motors i Fisker (wszyst-
kie z USA), kanadyjska Magna, francu-
ska Grupa PSA, Valeo i Navya, chińskie 
Baidu, King Long i Yutong, japońskie ZMP 
i Nissan (z Renault), szwajcarski Rinspe-
ed, Grupa Bakulin (projekt Matrioszka), 
Kamaz, instytut NAMI i Yandex z Rosji, 
a także Daimler, BMW, Grupa Volkswagen 
oraz Continental, Bosch, Hella i ZF. W ra-
mach restrukturyzacji Delphi wydzieliło 
w 2017 r. spółkę Aptiv, która koncentruje 
się na pojazdach autonomicznych i elek-
trycznych. 

To tylko ułamek spośród fi rm i instytu-
cji zaangażowanych w budowę pojazdów 
autonomicznych oraz ich komponentów. 
Wiele ze sobą współpracuje, np. GM z Ly-
ft em, Magna, FCA i Jaguar Land Rover 

Baidu powołało konsorcjum Apollo zajmujące się 
rozwojem pojazdów autonomicznych. Należą do niego 

liczni partnerzy, a wśród nich firmy samochodowe 
i dostawcy komponentów z Europy. Jednym z wariantów 

pojazdów autonomicznych jest wieloosobowa 
taksówka, testowana m.in. w Japonii. 

CUbE (Continental Urban mobility 
Experience) jest platformą do 
testowania rozwiązań z zakresu jazdy 
autonomicznej, której możliwości 
prezentowane były ostatnio na tar-
gach IAA we wrześniu 2018 r. 
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z Waymo, Navya z Valeo, Kamaz z NAMI, 
a ZF z Hellą. Baidu powołała konsorcjum 
Apollo, do którego dołączyły już BMW, 
Ford, Volvo, Volkswagen, Chery Automobi-
le, Great Wall Motors, Bosch, Continental, 
ZF, Nvidia i Microsoft . Pominąłem prace 
nad zintegrowanymi konwojami (tzw. pla-
tooning), które są domeną europejskich 
producentów ciężarówek: DAF-a (Grupa 
Paccar), Daimlera, Iveco, MAN-a, Scanii 
i Volvo, a także inicjatywy uczelniane oraz 
rządowy program Singapuru, który inten-
sywnie sprawdza w praktyce pojazdy au-
tonomiczne we współpracy m.in. z Delphi 
i Scanią. Wiele prób odbywa się okazyjnie 
w ramach wystaw, konferencji lub testów 
na ograniczonym terenie w przewidy-
walnym w dużym stopniu otoczeniu. Tak 
funkcjonowały np. autonomiczne autobu-
sy sprawdzane w 2018 r. na japońskich lot-
niskach Narita, Sendai i Haneda. Na ogół 
też w pojeździe jest kierowca, który ma 
za zadanie reagować w razie zagrożenia. 
Autonomiczne pojazdy nie mogą się jak na 
razie obejść bez człowieka. 

Nie widzą, nie reagują
Problem jest złożony nie tylko z powodu 
wielorakich „umiejętności”, jakich ocze-
kuje się od pojazdu autonomicznego. Roz-
ważane są różne metody używania takich 
samochodów. Dostawcy usług, tacy jak 
Uber czy Waymo (czytaj: Google) rzuca-
ją się od razu na głęboką wodę i dążą do 
opracowania pojazdów, które będą mogły 
samodzielnie poruszać się w tym samym 
środowisku, co zwykłe samochody. Firmy 
te zachowały się o tyle ostrożne, że na po-
czątek testowały auta głównie w miejscach 
słonecznych i ciepłych, takich jak Kalifor-
nia i Arizona. Próby w okolicach chłod-
niejszych, ze zmienną pogodą wiążą się 
z możliwością zanieczyszczenia czujników 
i kamer, a nawet bez tego, jazda autono-
miczna jest ryzykowna. Samochód Ubera 
ma na koncie pierwszą ofi arę śmiertelną. 
18 maja 2018 r. w Tempe w Arizonie naje-
chał po zmroku na kobietę przeprowadza-
jącą rower przez jezdnię. Szła w odległości 
około 350 m od najbliższego skrzyżowania 

z oznakowanym przejściem dla pieszych, 
czyli w „miejscu niedozwolonym”, jak 
określiłaby to policja w Polsce. W samo-
chodzie jechała inna kobieta nadzorująca 

Waymo związane z Google prowadzi szeroko zakrojone testy pojaz-
dów autonomicznych od 2009 r. i w 2018 rozpoczęła próbny program 
wspólnych przejazdów dla grupy 400 użytkowników. Współpracując 
z FCA, Jaguarem oraz Magną, zamierza produkować na dużą skalę 
samochody autonomiczne w przyszłej fabryce w Michigan. Władze 
stanowe wspierają organizacyjnie i finansowo jej budowę. 

Local Motors reklamuje się jako pierwsza firma na świecie, która 
drukuje samochody w technologii 3D i wymyśliła ciekawy sposób 

promocji swojej autonomicznej taksówki Ollie. Organizuje konkurs, 
który zbiera zgłoszenia od miast, dzielnic czy kampusów, które 

chciałyby wypróbować pojazd w swojej okolicy przez 3 miesiące. 
Zgłosiły się już Waszyngton D.C., Miami, Sydney i Adelaide. 

John Krafick, 
prezes Waymo

„ 
Ruszamy z pierwszą fabryką 

na świecie, która będzie poświę-
cona w 100% masowej produkcji 
autonomicznych pojazdów na 
poziomie 4, tworząc setki miejsc 
pracy w Michigan”.

Bosch również wtłacza autonomię i elektryfikację w ramy pojazdów przeznaczonych do wspólnego użytkowania, będących 
alternatywną dla aut prywatnych, taksówek i autobusów. Najnowszy wariant swojej koncepcji łączącej tzw. autobusy wahadłowe

z usługami umożliwiającymi ich wygodne używanie zaprezentował na tragach CES w Las Vegas w styczniu 2019 r. 
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identyfi kację pasażera oraz opłacenie usłu-
gi. Pamiętają nawet o takich drobiazgach 
jak monitoring wnętrza, który dostrzeże 
np. zabrudzenia czy przyklejoną gumę do 
żucia i wyśle auto do czyszczenia. 

Nieodzowną częścią pojazdu jest napęd 
elektryczny, cichy i „bezemisyjny”. Niekie-
dy dodaje się do tego osobne pasy ruchu 
przeznaczone tylko dla takich pojazdów, 
co z jednej strony pozwala im omijać korki, 
a z drugiej obniża nieco wymagania co do 
systemu „spostrzegania, oceny i reakcji” 
i podnosi bezpieczeńśtwo. 

Dzięki temu powstaje rozwiązanie kilku 
problemów na raz. Autonomiczny pojazd jest 
ambasadorem nowego sposobu poruszania 
się po mieście i czystego powietrza, czegoś 
co politycy i fi rmowe działy marketingu na-
zywają „zrównoważoną mobilnością”. Staje 
się świadectwem postępu cywilizacyjnego 
i najlepszym sposobem wykorzystania nie-
doskonałej jeszcze technologii na niszowym 
polu przewozów po obszarach zurbanizo-
wanych o określonych granicach. Wykorzy-
stania z reguły tylko teoretycznego. Próby 
w zwykłym ruchu są rzadkością. 

Chińczycy ufają
Strategia „im więcej potu na ćwiczeniach, 
tym mniej krwi w boju” jest chwalebna, 

ale przypomina się inna, anegdotyczna 
opowieść o ludziach, którzy twierdzą, że 
w daleką podróż nie można ruszać się bez 
zapasu sucharów. Gromadzą więc suchary 
i… nie ruszają się nigdzie. Hitem wśród pu-
blicystów zajmujących się alternatywnymi 
napędami i jazdą autonomiczną są dwa 
zdjęcia nowojorskiej Piątej Alei, które dzie-
li 13 lat. Pierwsze z roku 1900 przedstawia 
trakt wypełniony powozami, na drugim 
z 1913 są niemal wyłącznie samochody. 

  6 kamer 
analizuje otoczenie, 
w tym znaki drogowe 
i sygnalizatory 
świetlne

  4 radary 
określające położenie i prędkość obiektów 
w szerokim promieniu wokół pojazdu. 

4 czujniki
określające położenie i mierzące 
prędkość pojazdu. 

1 IMU
Czujnik do trójosiowego pomiaru przyspieszeń 
(zmiennych ruchów pojazdu), który dostarcza 
danych potwierdzających położenie pojazdu 
i usprawnia dokładność kierowania. 

V2X
Urządzenie do komunikacji z innymi pojazdami 
oraz infrastrukturą drogową, 
np. sygnalizatorami świetlnymi. 

4G
Modem 4G zapewniający komunikację 
m.in. z centrum nadzoru Navya. 

  10 lidarów wykrywających 
przeszkody i zbierających informacje tworzące 
trójwymiarowy plan otoczenia pojazdu. Ułatwiają również 
precyzyjną lokalizację pojazdu. Taksówka wykorzystuje 
dwa rodzaje lidarów: 3VLP firmy Velodyne badających 
najbliższe otoczenie w promieniu 360 stopni oraz 7 Scala 
firmy Valeo, dalekiego zasięgu wykrywających obiekty 
znajdujące się w odległości do 200 m. 

  Antena GNSS,
systemu, który podobnie 
jak GPS lokalizuje pojazd, 
ale ze znacznie większą 
dokładnością dochodzącą 
do 1 centymetra. 

Taksówka Navya Autonom Cab i elementy umożliwiające jej autonomiczną jazdę: 

jego zachowanie, ale nie spodziewała się 
zagrożenia i nie zdążyła zareagować. Uber 
natychmiast wstrzymał testy, a dopiero 
potem gubernator Arizony Doug Ducey 
zawiesił fi rmę w prawie do wykonywania 
prób. Jeden z wielu, choć groteskowy do-
wód, że prawo nie nadąża za techniką. 

Znamienny jest przypadek małego auto-
busu Navya z pasażerami, na który 9 wrze-
śnia 2017 r. w Las Vegas najechała cofająca 
ciężarówka. Wina była po stronie kierowcy 
ciężarówki, autobus stał, ale nie zareagował 
w jakikolwiek sposób, aby zapobiec kolizji. 
Nie uruchomił klaksonu i nie cofnął się. 

Pojazdy autonomiczne stwarzają proble-
my, które trudno przewidzieć. Być może 
stąd wynika ostrożność niektórych fi rm, 
które zajmują się ich projektowaniem i ko-
rzystają przy tym przede wszystkim z wła-
snych zasobów. Charakterystyczna jest dla 
dostawców komponentów, takich jak Bosch 
czy Continental. Dysponują oni komple-
tem urządzeń, które zastąpią samochodom 
zmysły i mózg, ale pragnąc zaprezentować 
ich możliwości w całej pełni opracowują 
kilkuosobowe, autonomiczne taksówki 
przystosowane do poruszania się ze sto-
sunkowo małą prędkością w warunkach 
miejskich. Wraz z nimi oferują aplikacje na 
smartfona umożliwiające przywołanie po-
jazdu i przejazd w wybrane miejsce, a także 

Francuski Navya Autonom Shuttle 
mieści do 15 osób. Pojazdy te kursują 
na całym świecie, m.in. na terenie 
Curtin University w Perth, 
w Tokio, Hong Kongu i Las Vegas. 
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Nie doceniamy szybkości zachodzących 
zmian i tak ma być także tym razem, gdy 
w blokach startowych czekają auta na prąd 
i bez kierownic. 

Tylko, że dawno temu samochody były 
ewidentnie lepsze niż konie. Szybsze, ła-
twiejsze w utrzymaniu, mniej „brudzą-
ce”. Nie naruszały również naszego za-
miłowania do posiadania. Zamiast konia 
kupowało się samochód – i już. Lubimy 
być „kowalami własnego losu”, zwłaszcza 
w kulturze zachodniej, określanej jako 
„indywidualistyczna” i zainteresowanej 
głównie dobrem jednostki w odróżnieniu 
od kultur Dalekiego Wschodu zalicza-
nych do „kolektywistycznych”, skupio-
nych na dobru ogółu. Psychologia mówi 
o wadze poczucia sprawstwa: co uczy-
nię, to się stanie, mam wpływ na rezultat 
i to sprawia mi satysfakcję, upewnia, że 
„świat działa prawidłowo”. Samochody, 
podobnie jak konie zaspokajały i tę po-
trzebę, acz z pewnym marginesem na 
niesubordynację. 

W tym kontekście interesująca jest bar-
dzo wysoka akceptacja pojazdów autono-
micznych w Chinach, kulturze kolekty-
wistycznej. Wg badań przeprowadzonych 
przez Continentala w 2018 r. jazdę auto-
nomiczną uznało za sensowne udoskona-
lenie aż 89% badanych Chińczyków i tyl-
ko 53% Niemców i 50% Amerykanów. Ze 
stwierdzeniem, że „autonomiczna jazda 
trochę mnie przeraża” zgodziło się 28% 
Chińczyków, 62% Niemców i aż 77% Ame-
rykanów – tyle samo nie wierzy, że tech-
nologia ta będzie niezawodna, a zgadza się 
z nimi 57% Niemców i 40% Chińczyków. 
Porównując wyniki z poprzednią turą ba-
dań z 2013 r., Continental dostrzegł wzrost 
nieufności do pojazdów autonomicznych 
w USA o 11 punktów procentowych, na co 
wpływ miały zapewne nagłośnione w me-

diach śmiertelne wypadki z udziałem 
Tesli, a ostatnio Ubera. 

Interesujące byłyby badania uwzględ-
niające sposób użytkowania pojazdów au-
tonomicznych. Czy ludzie woleliby je mieć 
na własność zamiast zwykłych aut, czy 
widzieliby dla nich miejsce w transporcie 
publicznym, przede wszystkim jako wielo-
osobowe, współdzielone taksówki. 

Alternatywne napędy są drogie i mniej 
użytecznie niż silniki spalinowe. Jazda 
autonomiczna pozbawia poczucia spraw-
stwa („kontroli”) i podobnie jak zrzeczenie 
się posiadania na rzecz współdzielenia 
wymaga dużych pokładów zaufania. Tego 

to zajęciem sztucznej inteligencji, do której 
jazda autonomiczna jest wstępem. 

Zwolennicy autonomicznych taksówek 
wyliczają, o ile tańsze one będą w porów-
naniu z samochodami prywatnymi. „Busi-
ness Insider” podaje, że koszt przejechania 
1 mili taksówką w San Francisco wynosi te-
raz 2,25 dolara, UberX – 2,15, własnym sa-
mochodem 0,76, a autonomicznym współ-
dzielonym ma wynosić 0,25 (w 2020 r.). 
Udowadniają, że ponad 90% czasu nasze 
auta spędzają zaparkowane. Tymczasem 
autonomicznych taksówek będzie mniej, 
a będą pracować nieporównanie inten-
sywniej i obsłużą więcej pasażerów. 

Jazda autonomiczna ma być energo-
oszczędna w wielu wymiarach. Ponieważ 
zredukuje niemal do zera ryzyko wypad-
ków, będzie można zrezygnować z rozbu-
dowanych i ciężkich systemów ochrony 
jadących np. poduszek powietrznych czy 
wzmocnień karoserii – uważa Elon Musk. 
Dodaje też, że prowadzenie samochodu 
– „dwutonowej śmiercionośnej maszyny”, 
jak o nim mówi – będzie przestępstwem, 
jako niebezpieczne. I dodaje, że samocho-
dy będą jak windy, które dawniej potrze-
bowały windziarza, a teraz poruszają się 
za naciśnięciem guzika. Mniej radykalny 
jest Robert Melville, główny konstruktor 
McLarena, który podczas prac nad przy-
szłymi modelami uwzględnia możliwy 
zakaz samodzielnego prowadzenia samo-
chodu na terenie zabudowanym. 

Problemy prawne i moralne związane 
z autonomicznymi pojazdami i skutkami 
ich używania będą nabierać wagi i szcze-
gółowości w miarę, jak będzie przyby-
wać doświadczeń. I w przeciwieństwie 
do problemów technicznych będą raczej 
narastać niż się zmniejszać, ale to akurat 
jest zdaje się immanentną cechą rozwoju 
cywilizacji. 

Dr Marcus Heyn, 
członek zarządu Bosch

„ 
Bosch opracowuje unikatowy 

w skali światowej pakiet sprzętu, 
oprogramowania i usług mobil-
nych dla autobusów wahadło-
wych, aby zapewnić mobilność 
w przyszłości”. 

Zaprezentowany w 2017 r. BEE (Balanced Economy and Ecology mobility 
concept) ma tworzyć system miejskiego transportu publicznego, który 
jest dostępny naprawdę dla każdego i sprawnie zaspokaja indywidualne 
potrzeby. Elektryczna „pszczółka” może przewozić 1 lub 2 osoby lub 
działać jako autonomiczna platforma dla niewielkich ładunków. 

W marcu 2019 r. ZF przejął 60% udziałów holenderskiej firmy 2getthere 
zajmującej się wdrażaniem autonomicznych systemów transportowych. 

Działają one już w Rotterdamie, Abu Dhabi i Singapurze oraz w kilku 
portach i na lotniskach. To kolejna inwestycja ZF w transport autonomiczny. 

Wcześniej firma powołała spółkę join venture z e.GO Mobile AG. 

małego – do pojazdu, trochę większego 
– do innych ludzi i największego – do 
zautomatyzowanego systemu transporto-
wego i tych, którzy go nadzorują. Lub tego, 
co go nadzoruje. Prawdopodobnie będzie 
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Według raportu ONZ do 2050 
roku ponad dwie trzecie lud-
ności świata będzie mieszkać 

w miastach. Urbanizacja może wiązać się 
z obniżeniem komfortu życia mieszkań-
ców oraz znacznym obciążeniem infra-
struktury transportowej i środowiska. 
Nowe technologie, oferowane rozwiązania 
oraz usługi w obszarze mobilności muszą 
rozwiązywać problemy pojawiające się 
w aglomeracjach. Już teraz obserwujemy 
wzrost popularności współdzielenia aut 
czy rosnącą sprzedaż samochodów z na-
pędem alternatywnym. Istotny wpływ na 
budowę nowego ekosystemu mobilności 
mają także ekologiczne, efektywne i eko-
nomiczne rozwiązania stosowane w pro-
jektowaniu, produkcji i procesie użytko-
wania opon.

Inteligentna opona
„Dzisiejsze opony mają wyjątkowe wła-
ściwości – dopasowują się do podłoża, 
są zdolne do jazdy nawet po przebiciu, 

znacznie skracają drogę hamowania czy 
zmniejszają opory toczenia – zauwa-
ża prof. dr Burkhard Wies, viceprezy-
dent R&D PLT Replacement worldwide 
w Continentalu. – Nasze ambicje sięgają 
jednak znacznie dalej. Priorytetem jest 
odpowiadanie na coraz większe ocze-

kiwania rynku i wyzwania mobilności 
przyszłości, w tym te związane z auto-
nomiczną jazdą. Od lat pracujemy nad 
rozwojem inteligentnego ogumienia. 
Jednym z efektów naszej pracy jest opo-
na koncepcyjna, która ma automatycz-
nie reagować na dane zebrane przez 

Ekosystem mobilności
Digitalizacja, gwałtownie postępująca urbanizacja i konieczność zmniejszenia 

emisji dwutlenku węgla do atmosfery to główne trendy, które kształtują przyszłość 

mobilności. Mają one napędzać rozwój inteligentnych opon, automatyzacji jazdy, 

pojazdów elektrycznych, technologii łączności pojazdów z otoczeniem i carsharingu.

|  Zdjęcia: Continental  |

Opona Conti e.MotionPro zaprojektowa-
na specjalnie dla koncepcyjnej ciężarówki 
elektrycznej MAN CitE.

Dzięki wykorzystaniu technologii łączności komórkowej 
5G następna generacja pojazdów będzie dysponowała szybkim 

i praktycznym łączem o przepustowości 10 Gb/s.
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czujniki – bez potrzeby ingerencji ze 
strony kierowcy”. 

Technologia ContiSense opiera się na 
wykorzystaniu specjalnej gumy o wła-
ściwościach przekaźnika elektrycznego 
i czujnika znajdującego się w oponie. Jego 
zadaniem jest mierzenie temperatury oraz 
głębokości bieżnika – jeśli wartości para-
metrów przekraczają bezpieczny poziom, 
czujnik natychmiast wysyła sygnał ostrze-
gawczy do kierowcy. Czujnik może rozpo-
znać mechaniczne uszkodzenia opony, ale 
też ośnieżenie lub oblodzenie drogi. 

Natomiast ContiAdapt wykorzystuje 
mikroprocesory, które mają wpływ na 
zmianę ciśnienia oraz zwiększają lub 
zmniejszają szerokość powierzchni jezd-
nej opony. Umożliwia to dostosowanie 
ogumienia do rodzaju nawierzchni oraz 
pogody – w trudnych warunkach atmos-
ferycznych opona automatycznie dostoso-
wuje swoją szerokość, zapewniając lepszą 
przyczepność. 

Choć Continental poczynił już pierwsze 
kroki w kierunku rozwoju inteligentnego 
ogumienia, droga do wprowadzenia takich 
rozwiązań na rynek jest jeszcze długa. 

5G
Większość osób kojarzy Continentala z opo-
nami, ale to tylko część działalności fi rmy. 
Continental projektuje i produkuje m.in. 
elektronikę samochodową, zintegrowane 
rozwiązania w zakresie automatyzacji jaz-
dy, zaawansowane systemy bezpieczeń-
stwa czy układy napędowe. Jest jednym 
z niewielu dostawców, którzy są w stanie 
zaoferować pełną elektryfi kację układu 
przeniesienia napędu z jednego źródła. 
 Obecnie oferuje kompleksowe rozwiązanie 
zapewniające łączność samochodu z oto-
czeniem – od anteny po wyświetlacz, od 
oprogramowania bezpieczeństwa do elek-
trycznego modułu sterującego. Dzięki wy-

W 2018 roku średni wzrost sprzeda-
ży opon ciężarowych na europej-
skich rynkach wyniósł 8,9%. Produ-

cenci i importerzy opon w Polsce odnotowali 
wzrost sprzedaży w tym segmencie aż o 22%. 

Według danych Europejskiego 

Stowarzyszenia Producentów 

Opon i Gumy (ETRMA) 

w 2018 roku w Polsce 

odnotowano znaczny wzrost 

sprzedaży ogumienia do 

pojazdów ciężarowych.

W ubiegłym roku z Chin do Europy przypłynę-
ło o ponad 2,5 mln opon mniej niż w roku 2017 
– oznacza to średni spadek importu z Chin o po-
nad 53%. W Polsce import spadł o prawie 60%. 
Bezpośrednim powodem takiej sytuacji było 
wprowadzenie przez Komisję Europejską cła 
antydumpingowego na opony ciężarowe, pocho-
dzące z Państwa Środka.

„Wyniki sprzedaży w sposób jasny pokazują, 
jak ważna jest jakość produktów w sytuacji, gdy 
wyeliminujemy z rynku nieetyczne praktyki” 
– podkreśla Dariusz Wójcik, dyrektor generalny 
Continental Opony Polska. 

KONIEC
chińskiej chińskiej 
ekspansjiekspansji

i płynnie komunikować się między sobą, 
a także z infrastrukturą wokół nich. Con-
tinental otrzymał już zamówienie na pro-
dukcję swojego rozwiązania w dziedzinie 
łączności 5G na szeroką skalę. 

„Autonomiczna jazda, elektromobilność 
oraz łączność samochodów z otoczeniem 
– te trzy kluczowe elementy sprawiają, że 
Continental jest architektem ekosystemu 
bezpiecznej, ekologicznej i inteligentnej 
mobilności. Opracowujemy i dostarczamy 
technologie, które inni wciąż testują. Już 
teraz cztery na każde pięć samochodów 
poruszających się po światowych drogach 
posiada nasze rozwiązania, części oraz sys-
temy zwiększające poziom komfortu i bez-
pieczeństwa” – podkreśla Burkhard Wies.

Continental stale inwestuje w przy-
szłościowe rozwiązania technologiczne. 
W samym 2018 roku wydatki kapitałowe 
i nakłady na badania, rozwój oraz rozbu-
dowę zakładów produkcyjnych i zwiększe-
nie ich wydajności przekroczyły 6,3 mld 
euro. Obecnie około 49 000 inżynierów 
w Continental zajmuje się nowymi trenda-
mi i technologiami, a niemal jedna trzecia 
z nich ma doświadczenie związane z opro-
gramowaniem. Do końca 2022 roku Conti-
nental planuje zwiększyć liczbę zatrudnia-
nych ekspertów ds. oprogramowania oraz 
IT o 30% – z obecnych 19 tys. do 25  tys. 
specjalistów. 

prof. dr Burkhard Wies, 
viceprezydent R&D PLT Replacement 
worldwide w Continental

„ 
Opracowujemy i dostarcza-

my technologie, które inni wciąż 
testują. Już teraz cztery na każde 
pięć samochodów poruszających 
się po światowych drogach ma 
nasze rozwiązania”.

korzystaniu przez Continentala technologii 
łączności komórkowej 5G następna genera-
cja pojazdów będzie dysponowała szybkim 
i praktycznym łączem o przepustowości 
10 Gb/s. Prowadząc badania w zakresie 5G 
na skalę globalną, fi rma utorowała dro-
gę do tego, aby samochody mogły szybko 

Pojazdy przyszłości mimo wielu 
innowacji, nadal będą poruszać się na kołach, 
więc opony też będą potrzebne.

Import opon ciężarowych z Chin do Europy w 2018 r.

Rynek opon ciężarowych w Europie w latach 2016–2018
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Największą niespodzianką roku 
2018 była detronizacja Fiata. 
W segmencie samochodów do-

stawczych o dopuszczalnej masie do 3,5 t 
pierwsze miejsce w liczbie zarejestrowa-
nych nowych pojazdów zajęło Renault. 
Udziały obu marek w rynku wyrówna-
ły się, z lekką przewagą marki francu-
skiej, która ma 15,72%, gdy Fiat 15,55%. 
W liczbach bezwzględnych w całym 
2018 r. zarejestrowano 10 819 Renault 
i 10 699 Fiatów. 

Zakotwiczona 
dziesiątka
Jak podaje Polski Związek Przemysłu 
Motoryzacyjnego (PZPM) w 2018 r. w Pol-
sce zarejestrowano 68 819 samochodów 
dostawczych o dmc do 3,5 t, gdy w 2017 
– 60 989, co oznacza wzrost o 12,8%. Na 
rosnący popyt składa się kilka czynni-

Do czterech 
razy sztuka? 
W 2018, trzeci rok z rzędu rynek samochodów 

dostawczych w Polsce zwyżkował. Końca hossy nie widać. 

Styczeń i luty 2019 też zanotowały wzrosty. 

|  Tekst: Michał Kij  |  Zdjęcia: K. Dziewicka, D. Dziewicki, J. Dynek, M. Kij, Daimler, Ford,  Renault |

Liczba rejestracji nowych samochodów dostawczych 
o dmc do 3,5 t w Polsce w latach 2014–2018.
 Pozycja marka 2018 2017 2016 2015 2014 zmiana  udział
 w 2018 r.       2017/2018  w rynku
        (%) w 2018 r.

 1 Renault 10 819 8529 8558 7649 6334 26,8 15,72
 2 Fiat 10 699 11 322 11 729 12 014 10 679 -5,5 15,55
 3 Ford 8027 6428 6095 5230 4215 24,9 11,66
 4 Volkswagen 6661 4880 4801 4804 3999 36,5 9,68
 5 Peugeot 6072 6119 5472 5272 4695 -0,8 8,82
 6 Iveco 5720 5300 5173 3261 2061 7,9 8,31
 7 Mercedes-Benz 5445 4544 4382 3634 3175 19,9 7,91
 8 Citroën 4289 3929 3729 3612 3130 9,2 6,23
 9 Opel 3641 3042 3268 2594 1698 19,7 5,29
 10 Dacia 2194 2370 2332 1916 1665 -7,4 3,19
 11 Toyota 1873 1472 913 817 779 27,2 2,72
 12 Skoda 854 1077 1269 1090 1099 -20,7 1,24
 13 Isuzu 594 260 378 314 234 128,5 0,86
 14 Nissan 528 585 681 386 509 -9,7 0,77
 15 MAN 434 162 – – – 267,8 0,63
  Inne 969 783 640 498 787 -4,5 1,41
  Suma 68 819 60 989 59 811 53 283 45 577 12,8 100

Źródło: PZPM

Najpopularniejsza wersja najpopularniejszego 
samochodu: Master do ekspresowych przewozów 
międzynarodowych. 

Ciężar odpowiedzialności za wyniki Iveco w Polsce 
spoczywa obecnie głównie na Daily. Szeroka gama 
oraz systematyczne modernizacje zapewniają mu 

stabilną pozycję na rynku. 

Pod względem wzrostu liczby rejestracji, Isuzu zajęło drugą 
pozycję za MAN-em i wskoczyło na 13. miejsce, zajmowane 
wcześniej przez Nissana. Lekki Isuzu M21 był jedną z nowości 
końca 2017. 
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ków, wśród których jest rozwój usług, 
a także specyfi cznych prac, do których 
auta dostawcze nadają się najlepiej. Jed-
ną z polskich specjalności są ekspresowe 
przewozy międzynarodowe, zarówno 
osób, jak i ładunków. Ponadto w naszym 
kraju znajduje odzwierciedlenie ogólny 
trend związany z narastającym zapotrze-
bowaniem na usługi kurierskie. 

Trzecie, czwarte i piąte miejsce na-
leżały kolejno do Forda, Volkswagena 
i Peugeot. Reguła, że „kto dba ten ma” 
nadal obowiązuje. Marki z czołówki 
rankingu otaczają użytkowników sa-
mochodów dostawczych szczególną 
opieką, która uwzględnia wyjątkowe 
i różnorodne wymagania tej grupy 
klientów. Ściśle współpracują z pro-
ducentami zabudów, co ma znaczenie 
w chwili wyboru konkretnej marki 
i modelu. Z kolei obsługa serwisowa 
z placówkami odpowiadającymi na po-
trzebę szybkości i terminowości prze-
glądów i napraw oraz przystosowanymi 
do gabarytów samochodów dostaw-

a w tej sytuacji rośnie rola organizacji 
sprzedaży i usług posprzedażnych. Wy-
grywają ci, którzy nie sprzedają samo-
chodu, ale narzędzie do pracy – banał, 
który nabiera znaczenia i głębi w ze-
tknięciu z konkretnymi oczekiwaniami 
użytkownika i warunkami pracy. 

Tomasz Mróz, dyrektor wykonawczy Renault w Polsce

„ 
Klienci doceniają naszą kompleksową ofertę produk-

tową. Nie tylko samochód jako taki, ale również jego do-
stępność. W ramach oferty Renault Pro Plus samochody 
są praktycznie od ręki, co jest bardzo ważne dla przed-
siębiorców, którzy z różnych powodów nie mogą czekać 
na dostawę zbyt długo, chociażby w związku z rozwojem 

swojego biznesu. Drugi element to finasowanie, a trzeci – obsługa posprzedażna. Ra-
zem te czynniki wpływają na zainteresowanie marką Renault. 
Ogromną popularnością cieszy się Renault Master. W 2018 r. zarejestrowano blisko 9000 
Masterów. Z tego 60% stanowiły podwozia, które są zabudowywane w różny sposób, 
głównie do transportu międzynarodowego. Pozostała część to furgony, najczęściej uni-
wersalne wersje L2H3, lecz coraz więcej tych samochodów jest zabudowywanych i przy-
stosowywanych np. do przewozu leków. Zabudowa polega na optymalizacji wnętrza 
furgonu do wykonywania konkretnych zadań. Trend ten rozwija się i umacnia w Polsce. 
Trafic jest dostarczany głównie jako minibus, co wynika po części z dominacji Mastera 
w furgonach, który oferuje większą ładownię, cenioną przez klientów. Trafic jest wy-
korzystywany przede wszystkim w przewozach osób na trasach międzynarodowych. 
Zbiera pozytywne opinie za wydajny, ekonomiczny i trwały układ napędowy. 
W najbliższych latach będziemy rozwijać ofertę alternatywnych napędów. Mamy już 
samochody elektryczne, będziemy powiększać ofertę hybryd, które są cenione na wielu 
rynkach ze względów fiskalnych.

Fiat utracił pozycję lidera, 
ale udział w rynku ma niemal 
identyczny jak Renault. 

MAN się wspina. Wyłącznie dzięki TGE zajął 
15. miejsce w 2018 r. i nie ustaje w wysiłkach 
na nowym dla siebie rynku samochodów 
dostawczych. 

Pomimo wprowadzenia nowego modelu przez 
Mercedesa, klienci się nie wahają. Sprinter nadal jest 

jednym z najpopularniejszych modeli na rynku, a marka 
polepszyła swój wynik w 2018 r. o blisko 20%. 

w 2017). Niemniej najpopularniejszym 
modelem jest Caddy, zarejestrowano 4037 
sztuk, czyli o 13,62% więcej. 

Sukces odnotował również „bliźniak” 
Craft era, MAN TGE. Dzięki niemu MAN 
wypchnął z pierwszej piętnastki Hyunda-
ia i zajął jego miejsce. Imponujący wzrost 

Caddy był najpopularniejszym modelem Volkswagena 
w Polsce, choć widoczny na zdjęciu Alltrack miał w tym 

raczej mały udział. Na pozycję marki istotnie wpłynął 
nowy Crafter ze wzrostem sprzedaży o prawie 70%. 

czych sprzyja nawiązaniu trwałej więzi 
z użytkownikiem. 

Cechy samego pojazdu również mają 
swoją wagę, ale przede wszystkim w kon-
tekście maksymalnego wykorzystania 
jego możliwości. Postęp techniczny 
i konkurencja w dużej mierze wyrówna-
ły stawkę, wiele samochodów z danego 
segmentu ma zbliżone walory użytkowe, 

Rośnie prawie wszystkim
Pierwszą dziesiątkę tworzą te same mar-
ki, co w 2017 r. Oprócz zmiany na miejscu 
lidera, poważnym sukcesem jest prze-
skok Volkswagena z miejsca 6. w 2017 na 4.
w 2018 r. Związane jest to z powodzeniem 
nowego Craft era, zarejestrowano 2889 
sztuk, czyli o 69,05% więcej (1180 szt. 
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bezwzględnych oznacza to 594 samocho-
dy w 2018 r. przeciw 260 w 2017. Marka 
reprezentowana jest u nas przez pikpa 
D-Max oraz lekkie podwozia z kabinami 
wagonowymi (nad silnikiem), z których 
część mieści się w klasie dmc do 3,5 t. 
Jedną z nowości drugiej połowy 2017 r. 
był M21, z którym importer wiązał duże 
nadzieje. 

Największy spadek sprzedaży, 
o ponad 20% dotknął Skodę, ale 
marka ta nie oferuje u nas samo-
chodów dostawczych w dosłow-
nym sensie, a jedynie zaadapto-
wane do pracy auta osobowe. Być 
może polski rynek dojrzewa do 
bardziej wyspecjalizowanych roz-
wiązań. 

Drugim z największych „stra-
ceńców” był Nissan – minus 9,7%. 
Zastanawiające i smutne, gdyż 
marka ma szeroką, zróżnicowa-
ną ofertę, częściowo pokrywającą się 
z Renault i w krajach południa Europy 
radzi sobie dobrze. Mniej samochodów 
sprzedała również Dacia (–7,4%). Choć 
zdołała utrzymać się w pierwszej dzie-
siątce, straciła ułamek z i tak niewielkie-
go udziału w rynku. Oferując samochody 
„budżetowe” wypełnia ważną lukę, ale 
wydaje się, że przynajmniej niektórzy 
z potencjalnych klientów wolą się „szarp-
nąć” na inną markę, kierując się tylko 
jej większym „prestiżem”, który często 
oznacza podobne własności użytkowe, 
ale drożej. Ten rodzaj myślenia szkodzi 
być może również Nissanowi NV200, „Va-
nowi Roku 2010”, który jest wprawdzie 
nader praktyczny, głównie w roli auta 
myszkującego całymi dniami po okolicy, 
ale podobnie jak Dacia nacechowany jest 
swoistą „lekkością” budowy, odczuwaną 
w bezpośrednim kontakcie wszystkimi 
zmysłami. Lekkość tę należy rozumieć 
subiektywnie, jako sumę stylizacji, za-
stosowanych materiałów oraz wrażeń 

Najpopularniejsze samochody 
dostawcze w Polsce w 2018 r.

Miejsce typ liczba zare- zmiana 
  jestrowanych  2017/2018
  egzemplarzy (%)

 1. Renault Master 8945 29,1
 2. Fiat Ducato 6059 –16,5
 3. Iveco Daily 5716 7,9
 4. Mercedes-Benz Sprinter 3989 20,2
 5. Peugeot Boxter 3478 0,8

Liczba rejestracji nowych samocho-
dów dostawczych o dmc do 3,5 t 
w Europie (Unia Europejska oraz 
Europejskie Stowarzyszenie Wolnego 
Handlu – EFTA) w latach 2017–2018.

Kraj 2018 2017 zmiana
    2017/18 (%)
Austria 43 641 40 174 8,6
Belgia 77 936 76 397 2
Bułgaria 6282 5973 5,2
Chorwacja 8901 8408 5,9
Cypr 1815 2029 –10,5
Czechy 20 225 19 398 4,3
Dania 33 859 35 892 5,7
Estonia 5012 4229 5,4
Finlandia 15 515 15 524 –0,1
Francja 457 573 437 415 4,6
Grecja  6905 6627 4,2
Hiszpania 214 553 199 101 7,8
Holandia 79 171 73 478 7,8
Irlandia 25 561 24 216 5,5
Litwa 3577 3202 11,7
Luksemburg 4853 4754 2,1
Łotwa 2393 2242 6,7
Niemcy 285 191 270 694 5,4
Polska 68 819 60 989 12,8
Portugalia 39 282 38 523 2
Rumunia 17 585 15 829 9,8
Słowacja 9126 7581 20,4
Słowenia 12 709 12 107 5
Szwecja 56 628 55 390 2,2
Węgry 22 728 19 942 14
Wielka Brytania 357 325 362 149 –1,3
Włochy 181 590 193 533 –6
Unia Europejska 2 058 755 1 996 158 3,1
Islandia 1918 2025 –5,3
Norwegia 37 204 35 838 3,8
Szwajcaria 32 386 31 829 1,7
EFTA 71 508 69 692 2,6
UE + EFTA 2 130 263 2 065 489 2,5

Źródło: ACEA

sprzedaży zbliżający się do 268% to rezul-
tat startu „od zera”. Lecz ulokowanie 434 
egzemplarzy TGE wśród „starych wyja-
daczy” samo w sobie jest wyzwaniem, 
a MAN liczy na więcej w roku bieżącym. 

Trzycyfrowy, 128-procentowy wzrost 
przypadł w udziale Isuzu. W liczbach 

słuchowych i „ruchowych”, jakie serwuje 
auto. Nie ma nic wspólnego z wytrzyma-
łością czy niezawodnością konstrukcji. 

Stabilnie
Rynek europejski wygląda optymistycznie. 
W 2018 r. wzrósł o 2,5%, jak podaje Europej-
skie Stowarzyszenie Producentów Samo-

chodów (ACEA). Najwięcej samochodów 
o dmc do 3,5 t znów wchłonęła Francja, po-
nad 457 tys., a za nią Wielka Brytania, prze-
szło 357 tys. Przy czym we Francji nastąpił 
wzrost o 4,6%, a w Wielkiej Brytanii spadek 
o 1,3%. Ogólna sytuacja była stabilna, dwu-
cyfrowe wzrosty dotyczyły głównie ma-
łych rynków takich jak Węgry czy Litwa, 
dwucyfrowy spadek był tylko na Cyprze. 
Spośród największych rynków ucierpiały 
Włochy, gdzie popyt obniżył się o 6%. 

Nowy, 2019 rok rozpoczął się wzro-
stem. W styczniu i lutym liczba rejestra-
cji nowych samochodów dostawczych 
zwiększyła się o 5,3% (UE + EFTA). 
Wzrost wystąpił m.in. na największych 
rynkach, zaczęły się odbijać również 
Włochy. W Polsce był w tym okresie po-
wyżej ogólnego i wyniósł 9,4%. 

Początek roku zwykle kontynuuje 
trend ubiegłoroczny, można rzec, że „do-
kańcza dostawy”. Więcej o bieżącej sytu-
acji powiedzą wyniki marca i kolejnych 
miesięcy. 

Nissan spadł o jedno „oczko” na 14. miejsce i z trudem utrzymuje 
swoją pozycję. Niewielkiego NV200 łatwiej zobaczyć w Nowym Jorku 
jako taksówkę, niż w jakiekolwiek pracy w Warszawie czy Łodzi. 

Pomimo zmian u konkurentów, Ranger nadal ma opinię jednego 
z najlepszych pikapów na rynku, niemniej w ogólnej sprzedaży lekkich 

samochodów użytkowych Forda jest w tyle za Transitami. 
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Inspiruje nas 
WYDAJNOŚĆ

KTS Truck
Tester do pojazdów ciężarowych, 
rolniczych i budowlanych

Oprogramowanie ESI 
[Truck, OHW1, OHW2]

 ▶ instrukcje napraw 
i poszukiwania błędów
 ▶dane techniczne, serwisowe 
i schematy elektryczne
 ▶kalibracje czujników 
i parametryzacje systemów

www.bosch-ww.pl



Testowy egzemplarz to wersja L3H2 
z zabudową brygadową fi rmy Car-
pol. W takim wydaniu mamy do 

dyspozycji dużą przestrzeń ładunkową 
i możliwość dostarczenia ekipy na miejsce 
zlecenia, ale pojawia się też wiele pytań. 
Czy jest prawdziwym mistrzem w tej kla-
sie? Czy możemy pogodzić przewóz sprzę-
tu i ładunku z przewozem ludzi? Czy popu-
larność Masera na naszym rynku to tylko 
kwestia ceny, czy Renault ma się czym 
pochwalić? 

Mistrz oszczędzania
Renault Master prowadzi się całkowicie 
poprawnie zarówno w trasie, jak i w mie-
ście. Samochód dobrze zachowuje się na 
drodze i jest łatwy do opanowania. Renault 
trzyma się dobrze na zakrętach i nie ma 
zbyt dużych rozbieżności w zachowaniu 
auta między załadowanym i pustym samo-
chodem. Praktycznie wsiadamy i jedzie-
my. 

Najlepsze wrażenie w Masterze robi 
mały apetyt na paliwo. Zasięg ponad 1000 

km długo gości na wyświetlaczu kompute-
ra. Składa się na to duży, 100-litrowy bak 
i spalanie w okolicy 8 l/100 km przy nor-
malnej, sprawnej jeździe bez duszenia 
samochodu eco-drivingiem. Na krętych 
drogach także nie daje po sobie poznać, 
że to ponad sześciometrowy dostawczak. 
Moc w testowanym samochodzie wynosi-
ła 170 KM, co dawało nam sporą swobodę 
i przyzwoite osiągi jak na tę klasę. Jedyny 
mankament to zautomatyzowana skrzynia 
biegów, która podczas intensywnego przy-
spieszania lub manewrów na trasie bywa 
czasem ospała. W tym samochodzie lepiej 
wybrać ręczną przekładnię. Spalanie na 
drodze ekspresowej podczas jazdy z pręd-
kością ok. 120 km/h wyniosło 8,3 l/100 km, 
a na drogach krajowych 8,0 l.

W mieście testowane Renault nie ustę-
puje zwinnością Sprinterowi, jeśli mamy 
trochę wprawy, to wciśniemy Mastera 
w małą lukę między samochodami. Zosta-
wienie Renault na parkingu utrudnia duży 
rozstaw osi i krótki zwis tylni, więc nie 
schowamy części jego długości nad traw-
nikiem. Kamera cofania może się przydać, 

pomagając w precyzyjnych manewrach, 
szczególnie przy podjeździe tyłem do ram-
py lub przeszkody, skracając czas manew-
rów. W mieście Renault zadowoliło się 9 l 
paliwa na dystansie 100 km.

Przemyślana praktyczność
Wnętrze brygadowego Mastera było wyko-
nane skromnie, ale praktycznie. Skrom-
nie nie oznacza w tym przypadku niczego 
złego, bo brak zbędnych wygód powoduje 
lepszą gotowość do pracy i łatwiejsze przy-
wrócenie wnętrza do czystości po powro-
cie z placu budowy. Kokpit w Masterze jest 
pełen schowków, więc wygodnie rozmie-
ścimy wszystkie nasze rzeczy. Jest nawet 
miejsce na drobne przy kierownicy. Pod 
kanapą pasażerów znajduje się bardzo 
praktycznie rozwiązany typowy schowek. 
Możemy otworzyć tylko połowę kanapy 
i nie mamy przegrody dzielącej przestrzeń 
schowka. Dzięki temu zmieścimy duże rze-
czy czy torbę z bagażem i dostaniemy się 
bez problemów do schowka, wioząc jedne-
go pasażera. 

Informacje z komputera odczytamy 
na pomarańczowym wyświetlaczu przy-
pominającym nam dawne czasy, ale nie 
ujmuje mu to użyteczności i nie utrudnia 
odczytu danych. System inforozrywki 

Ile jest mistrza 

w Masterze?
Jeden z najchętniej kupowanych i najczęściej widywanych samochodów dostawczych 

na polskich drogach, w każdej możliwej zabudowie. Od zwykłego furgonu, przez „firany” 

i busy, aż po lawety. Renault Master.

|  Tekst i zdjęcia: Damian Dziewicki  |

Renault Master L3 w wersji brygadowej wydaje się 
mniejszy niż jest w rzeczywistości. Do tyłu wsiada się 
łatwo, pasażerowie mają dość miejsca. Nad głowami 
pasażerów znajduje się wnęka ładowni.

ZOBACZ 
FILM
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Renault Master
L3H2 2.3 dCi Energy 170 
z zabudową brygadową Carpol
 
Dmc (kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3500 
Masa własna (kg)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2325 
Ładowność (kg)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1175 
Objętość ładowni (m3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Długość ładowni (mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2640 
Szer. ładow./szer. między nadkol. (mm) . . . . .1765/1380 
Użyteczna wysokość ładowni (mm)  . . . . . . . . . . . . . 1894 
Wysokość progu nad jezdnią (mm)  . . . . . . . . . . . . . . . 557 
Drzwi boczne wys./szer. (mm) . . . . . . . . . . . . .1780/1270 
Drzwi tylne wys./szer. (mm) . . . . . . . . . . . . . . 1820/1580 
Rozstaw osi (mm)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3682 
Dł./szer./wys. (mm)  . . . . . . . . . . . . . . . . 6198/2070/2496 
Średn. zawr. między krawężn./ścianami (m) . . . 15,6/14,1 
Liczba miejsc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Silnik 2.3 dCi Energy 170 
Liczba cylindrów  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Pojemność (cm3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2298 
Moc maksymalna (KM/kW/obr/min) . . . . 170/125/3500
Maks. mom. obrot. (Nm/obr/min) . . . . . 380/1500÷2750
Typ skrzyni/liczba biegów . . . . . . . zautomatyzowana/6 
Śr. zużycie paliwa 
 miasto/poza miastem (l/100 km)* . . . . . . . . . 8,0/7,1 
Pojemność zbiornika paliwa (l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 
Cena netto wersji podstawowej (zł) . . . . . . . . . . . 116 300 
Cena netto wersji testowej (zł) . . . . . . . . . . . . . . . 137 180 

*wg danych producenta 

zapewnia wszystkie niezbędne wygody, 
ale stabilność połączenia Bluetooth i po-
nowne łączenie powinno zostać dopraco-
wane, bo nie zawsze mogliśmy się cieszyć 
ulubioną muzyką po wejściu do samo-
chodu. Dużym plusem jest sterowanie 
multimediami za pomocą manetki pod 
kierownicą, która mimo że nie jest typo-
wym rozwiązaniem, jest bardzo intuicyj-
na w użyciu. 

Tylna kanapa jest częścią zabudowy 
fi rmy Carpol. Umieszczono ją poniżej 
przedniego rzędu siedzeń w zaadaptowa-
nej części ładowni. Ma to dwie znaczące 
zalety: łatwiej wsiąść do tyłu oraz jest wię-
cej miejsca nad głowami pasażerów, co 
twórcy zabudowy wykorzystali na wnękę 
będącą przedłużeniem ładowni. Wada jest 
tylko jedna: ciepłe powietrze z nawiewów 
ma trudności z dotarciem na tył kabiny. 
Nad tylną kanapą znajdowała się efektyw-
na i efektowna listwa z diodami led dają-
ca dużo światła pasażerom, umożliwiając 
pracę w nocy w samochodzie. Ciekawym 
niedopatrzeniem jest otwieranie drzwi 
przesuwnych, które są nadal częścią ła-
downi i nie otwierają się razem z przedni-
mi drzwiami po wciśnięciu przycisku na 
pilocie. 

Przestrzennie i… ciemno
Mimo zajęcia części ładowni przez fotele 
dla brygady, Master jest bardzo pojemny. 
Część pasażerska zajęła tylko ok. 1 m dłu-
gości ładowni, więc do dyspozycji jest jesz-
cze mnóstwo przestrzeni, a dokładnie 9 m3. 
Długie przedmioty, które zwykle są jedno-
cześnie płaskie, możemy umieścić na spe-
cjalnych rurach i wsunąć je we wnękę nad 
częścią pasażerską. Płyty wiórowe, profi le, 
płyty gipsowo-kartonowe czy długa dra-
bina spokojnie się zmieszczą pod sufi tem 
Renault. Dodatkowo możemy wykorzystać 
całą szerokość ładowni, bo pod dachem nie 
mamy nadkoli. Podłoga w środkowej części 
ładowni sięga pod kanapę, więc zyskujemy 
kilkadziesiąt centymetrów długości ładow-
ni lub pojemną wnękę na mniejsze przed-
mioty. Na podłodze znajdowało się sześć 
uchwytów do unieruchamiania ładunku, 
które dobrze spełniały swoje zadanie, choć 
jak na tę długość samochodu było ich nie-
wiele. Zabrakło nam uchwytów do unieru-
chomienia ładunku pod sufi tem, którego 
zabezpieczenie jest bardzo istotne. Dużym 
problemem ładowni Mastera jest mało wy-
dajne oświetlenie, niewystarczające, aby po 
zmroku korzystać z ładowni. 

nomiczną pracę. Walory użytkowe tego 
samochodu przekraczają oczekiwania, 
a główne niedociągnięcia są łatwe do na-
prawy. Wystarczy druga lampka w ładow-
ni albo wymiana tej obecnej na mocniejszą 
oraz wybór skrzyni manualnej. Więc nic 
dziwnego, że tak dobrze się sprzedaje!  

Bardzo dobrze przemyślana kanapa 
z pojemnym schowkiem, który można 
otworzyć tylko w połowie. 

Tablica rozdzielcza w Masterze 
jest dobrze zaprojektowana, 

praktyczna, wypełniona 
schowkami i półkami.

A jednak mistrz!
Master podczas testu pokazał, że jest do-
brym samochodem, wygodnym i łatwym 
w obsłudze, a zastosowane w nim roz-
wiązania są w większości bardzo sprytne 
i przemyślane. Spalanie i osiągi silnika 
imponują, pozwalając na efektywną i eko-

Radio i połączenia telefoniczne 
można obsługiwać za pomocą panelu 
umieszczonego pod kierownicą. 
To proste i wygodne rozwiązanie. 

Ładownia jest wyposażona w praktyczną wnękę i pałąki pod sufitem. Dzięki temu 
nie tracimy cennej długości auta na rzecz pasażerów. W testowanym modelu tylne 

drzwi otwierały się o kąt 270 stopni i były zabezpieczone magnesem. 

ZOBACZ 
FILM

ZOBACZ 
FILM
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Hucznie i skutecznie reklamowa-
ny przez MacGyvera Citan spra-
wiał wrażenie czegoś lepszego 

od konkurencji. Zewnętrznie stylistyka 
została zmieniona na podobną do ogólnej 
linii Mercedesa, za to wnętrze utraciło 
nieco użyteczności na tej adaptacji. 

Gładko, ale drogo
Jazda Mercedesami to zawsze pozytywne 
doświadczenie i Citan nie wyłamuje się 
z tej zasady. Najmniejszy z dostawczaków 
Mercedesa, prowadzi się bardzo dobrze, 
lekko i przewidywalnie. Zawieszenie 
zestrojono w taki sposób, że jest wystar-
czająco komfortowe, ale nie sprawia wra-
żenia gumowego. Samochód dzięki temu 
jest przewidywalny i bardzo zwinny. Sil-
nik 1.2 T pasuje do niego i zapewnia wy-
starczające osiągi, aby czuć się komfor-
towo. Zautomatyzowana, dwusprzęgłowa 
skrzynia biegów, w którą był wyposażony 
Citan, działa wyśmienicie. Dobrze dobiera 
biegi, reaguje na zachowanie kierowcy we 
właściwym czasie oraz zmienia przełoże-
nia niezauważalnie. Zaskakuje precyzją 
w samochodzie tej klasy. Niestety kij ma 

dwa końce. Jak na tak mały silnik spalanie 
rozczarowuje, osiągając wyniki porówny-
walne z dużo cięższym X250d. W trasie na 
drogach krajowych zużycie paliwa wynio-
sło 8,2 l/ 100 km. W mieście podczas jazdy 
w okolicach szczytu komunikacyjnego, 
ale gdy jeszcze się jedzie, Mercedes potrze-
bował średnio 9,6 l/100 km. 

Plastikowo, ale ładnie
Bryła Citana jest typowa dla tej klasy. 
Z profi lu trudno odróżnić od siebie samo-
chody z tego segmentu różnych producen-
tów. Przód został zaadaptowany w taki 
sposób, by odciąć się trochę od Renault 
Kangoo i nadać mu stylistykę spójną z li-
nią Mercedesów. Tourer robi dobre ogólne 
wrażenie i wygląda po prostu ładnie. Nie-
stety gdzieniegdzie widać braki w jakości 
lub niedopatrzenia kontroli, takie jak po-
falowane uszczelki okien w drzwiach. Te 
szczegóły nadszarpują pozytywne odczu-
cia szczególnie w samochodzie za ponad 
100 tys. zł netto. 

Jako auto osobowe testowany Citan wy-
pada bardzo dobrze. Wnętrze jest proste, 
ale przyjazne. Mamy poczucie dużej prze-

strzeni, które jest wzmagane poprzez dwa 
szyberdachy nad kierowcą i pasażerem 
oraz przeszklony dach nad kanapą. Szy-
berdachy można łatwo otworzyć z pozycji 
kierowcy. Typowy dla aut dostawczych 
wszędobylski plastik wzbogacono czer-
wonymi wstawkami z błyszczącego two-
rzywa, które skutecznie odwracają uwagę 
i robią dobre wrażenie. Na drzwiach za-
stosowano niezwyczajną fakturę plastiku, 
która także wygląda dobrze i urozmaica 
wnętrze. Na tylnej kanapie pasażerowie 
mają sporo miejsca i mogą czuć się kom-
fortowo. Dodatkowo testowany samochód 
był wyposażony w gniazdko 12 V, aby 
zaspokoić energetyczne potrzeby podróż-
nych z tyłu. Pod nogami pasażerów znaj-
dują się schowki, gdzie zmieszczą się małe 
rzeczy. Jednak gdy położymy dywaniki, 
dostęp będzie bardzo utrudniony, a cha-
rakter schowków niemalże przemytniczy. 
Tablica rozdzielcza nie zawiera zbyt wielu 
wskaźników i większość funkcji jest do-
brze widoczna, czytelna i łatwo dostępna. 
Jedynie dotykowy ekran radia i nawiga-
cji jest nieporozumieniem. Wyświetlacz 
jest mały nawet jak na odczyt informacji 
z RDSu, a na dodatek jest na wysokości 

ZESKANUJ KOD 
I ZOBACZ FILM

Fura MacGyvera
Mercedes Citan, czyli owoc współpracy Niemców i Francuzów, a raczej 

zaadaptowanie francuskiego projektu przez Niemców, który zapełnił lukę 

w gamie samochodów użytkowych Mercedesa. 

|  Tekst i zdjęcia: Damian Dziewicki  |
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dźwigni zmiany biegów i znacznie poniżej 
normalnego pola widzenia kierowcy. Chy-
ba sam MacGyver na szybko, próbował 
upchnąć gdzieś nawigację. Możemy pod-
łączyć telefon za pomocą Bluetootha i słu-
chać naszej muzyki, niestety nie pomyśla-
no o dogodnym miejscu, aby go odłożyć 
podczas jazdy. Mamy za to ogromny scho-
wek w podłokietniku, w którym bez pro-
blemu ukryjemy butelkę z wodą i wiele 
innych rzeczy. Niejeden przedmiot może 
się tam zgubić. 

Pojemnie i foremnie
Citan w wydaniu Tourer jest autem głów-
nie osobowym, ale bez problemów prze-
wieziemy w nim spory ładunek. Sama 
ładowność samochodu to niespełna pół 
tony i o ile nie będziemy przewozili złota, 

spokojnie wystarczy. Podstawowa obję-
tość bagażnika wynosi prawie 700 l i jest 
odpowiednia do zapakowania bagaży 
czterech osób, a jeśli na co dzień potrze-
bujemy więcej miejsca i nie możemy zre-
zygnować z siedzeń, warto wybrać wersję 
z kratką, aby móc zapakować samochód 
po dach lub wersję Mixto, która zapewni 
nieskrępowaną oknami i tapicerką prze-
strzeń ładunkową. 

Tourer pozwala uzyskać naprawdę 
imponującą przestrzeń bagażową, po-
nieważ kanapa składa się, tworząc dużą 
powierzchnię o płaskiej podłodze. Spo-
kojnie przewieziemy duży ładunek, a po 
wszystkim szybko przywrócimy samo-
chód do porządku. Kanapę można złożyć 
w typowych proporcjach 1/3 i 2/3, więc nie 
trzeba ograniczać ekipy do dwóch osób po 
powiększeniu bagażnika. 

Drogi ten… Kangur
Brat Kangoo mimo różnicy w cenie nie 
wnosi w ten segment proporcjonalnego 
wkładu jakościowego. Wykonanie Cita-
na lekko rozczarowuje, szczególnie, jeśli 
spojrzymy na cennik i renomę Mercedesa. 
Z drugiej strony ten samochód prowadzi 
się fantastycznie, a automatyczna skrzy-
nia biegów pracuje perfekcyjnie i niezau-
ważalnie. Wygląda też lepiej niż Kangoo. 
Z trzeciej strony absurdalne spalanie w tak 
lekkim samochodzie z małym silnikiem 
i relatywnie małą mocą, budzi niedowie-
rzanie i podnosi już wysokie koszty. Warto 
rozważyć w tej sytuacji silnik Diesla. 

Mercedes Citan 111 Tourer

Dmc (kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1950
Masa własna (kg)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1472 
Ładowność (kg)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478
Dł. bagażnika/po złożeniu siedzeń (mm) . . . . .953/1753
Maksymalna szer. bagażnika (mm) . . . . . . . . . . . . . . 1219
Obj. bagażnika/ po złożeniu siedzeń (dm3) . . . . 685/3000
Wymiary bocznych drzwi (mm) Szer./wys.  . . .638/1128
Wymiary tylnych drzwi (mm) Szer./wys.  . . . . 1219/1119
Rozstaw osi (mm)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2697
Dł./szer. bez lusterek/wys. (mm) . . . . . 4321/1829/1839
Średnica zawracania między krawężnikami/
ścianami (m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,7/11,2
Liczba miejsc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Silnik 1.2T R4
Liczba cylindrów  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Pojemność (cm3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1197
Moc maksymalna (KM/kW/obr/min) . . . . . 114/84/4000
Maks. mom. obrot. (Nm/obr/min) . . . . 190/2000÷4000
Typ skrzyni/liczba biegów . . . . . . . . . . . . . . . . automat/6
Średnie zużycie paliwa* (l/100 km) . . . . . . . . . . . . . . . .6,4
Pojemność zbiornika paliwa (l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 lata
Cena netto wersji podstawowej (zł) . . . . . . . . . . . . 66 500
Cena netto wersji testowej (zł) . . . . . . . . . . . . . . . 111 936

Tablica rozdzielcza udekorowana czerwonymi akcentami. Przełączniki są łatwo dostępne zza 
kierownicy. Mikro ekran systemu multimedialnego raczej nie spełni swojego zadania.

Fotele idealnie mieszczą się w miejscu na 
nogi pasażerów. Gdy są rozłożone mamy dostęp do 

dwóch małych schowków w podłodze. 

Mercedes dołączył ten model do swoje-
go wachlarza jako dopełnienie oferty i po-
winniśmy patrzeć na niego bardziej jak na 
uzupełnienie fi rmowej fl oty Mercedesów 
o małego dostawczaka, gdzie ceny są ne-
gocjowane indywidualnie, a ogranicze-
nie się do jednego producenta przyniesie 
wyraźne korzyści, np. przy fi nansowaniu, 
ubezpieczaniu  i serwisie. 

Przeszklony dach w Citanie robi wrażenie. 
Dodaje jego wnętrzu przestrzeni 
i skutecznie umila podróż pasażerom. 

Bagażnik po złożeniu siedzeń 
tworzy dużą prostokątną 

przestrzeń z płaską podłogą, 
długości prawie 180 cm 

i objętości 3000 l. 
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Popularność pojazdów elektrycz-
nych wzrasta nie tylko w segmen-
cie transportu osób, ale również 

towarów. Coraz więcej „zeroemisyjnych” 
pojazdów dostawczych i ciężarowych po-
jawia się na rynku, branża TSL zaczyna 
badać ich potencjał w ramach wykony-
wanych operacji, a fi rmy, kierując się 
zasadami zrównoważonego rozwoju, za-
czynają premiować w łańcuchu dostaw 
ekologiczne rozwiązania. 

„Jednym z celów marki Volkswagen 
Samochody Użytkowe jest współtworze-
nie kierunków nowoczesnej logistyki 
miejskiej. Koncentrujemy się na przy-
szłych obszarach mobilności. Mając na 

uwadze kwestie środowiskowe i nowe 
potrzeby klientów, uzupełniamy gamę 
modelową o kolejne pojazdy elektrycz-
ne. Pierwszym elektrycznym samocho-

dem dostawczym w ofercie jest e-Craft er, 
którego już można spotkać na drogach” 
– mówi Patryk Grzeczka, dyrektor marke-
tingu Volkswagen Samochody Użytkowe. 

22 tys. pomiarów dziennie
Czy elektryczny pojazd dostawczy, reali-
zujący usługi w ramach logistyki miej-
skiej, może się opłacać? Wygląda no to, że 
tak. Przez 6 tygodni fi rma No Limit testo-
wała w Warszawie e-Craft era i jego kon-
wencjonalnego odpowiednika, realizując 
dostawy dla Ikei i H&M. Na tej podstawie 
przeprowadzono analizę porównaw-
czą TCO (ang. total cost of ownership), 
uwzględniającą rzeczywiste łączne kosz-
ty związane z zakupem, uruchomieniem, 
użytkowaniem, utrzymaniem i sprzeda-
żą zasobów, obydwóch modeli. 

W trakcie 6-tygodniowego badania 
oba pojazdy pokonały dystans ponad 
3,6 tys. km i przewiozły około 1000 paczek 
o łącznej masie ponad 46 t (ok. 100 zleceń 
tygodniowo dla IKEA i ok. 5 dostaw dla 
H&M). Spędziły w pracy ok. 250 godzin, 
z czego 40% w ruchu. Podczas przecięt-
nego dnia pracy wykonywano średnio 
22 tys. pomiarów. Przez cały okres trwa-
nia badania w pojazdach umieszczone 
były nadajniki sygnału GPS, które reje-
strowały czas, współrzędne, prędkość 
i przebyty dystans. Akumulatory pojazdu 
elektrycznego był ładowane każdego dnia 
po zakończeniu pracy przy wykorzystaniu 
stacji prądu przemiennego, wyposażonej 
w 2 gniazda o mocy 22 kW każde. Kierow-
cy mieli karty RFID. Ponadto ładowarka 
korzystała z komunikacji poprzez 3G oraz 
Ethernet, dzięki czemu możliwa była reje-
stracja i zapis sesji ładowania „elektryka”. 
Stację wyposażono także w licznik ener-
gii elektrycznej. Dodatkową weryfi kację 
prowadzono przy pomocy formularzy 
wypełnianych przez kierowców każde-
go dnia, przed rozpoczęciem i po zakoń-
czeniu pracy, w których zapisywali mię-
dzy innymi: datę, początkowy i końcowy 
stan licznika, godzinę rozpoczęcia i za-
kończenia pracy, liczbę ładowań lub tan-
kowań pojazdu, cenę tankowanego paliwa 

Zerowa emisja
się opłaca
Zakup dostawczego pojazdu elektrycznego może się 

opłacać już po 4 latach użytkowania – tak wynika 

z badania Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.

W ramach projektu Misja Zerowa Emisja, PSPA porównało 

całkowite koszty posiadania (TCO) elektrycznego 

Volkswagena e-Craftera oraz jego konwencjonalnego 

odpowiednika. 

|  Zdjęcia: Volkswagen Samochody Użytkowe  |  Źródło: PSPA  |
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oraz dane z komputerów pokładowych 
samochodów.

Cztery scenariusze
Opracowując metodykę badania, stara-
no się uwzględnić możliwie najwięcej 
składowych kosztów, które podzielono 
na jednorazowe (koszt zakupu pojaz-
dów, odliczenie podatku VAT od zakupu 
oraz od cen paliwa i energii elektrycznej, 
zwolnienie z podatku akcyzowego EV, 
odpisy amortyzacyjne, wartość rezydual-
na) i powtarzalne (wykorzystana energia 
elektryczna lub paliwo, ubezpieczenie 
pojazdu, serwis i naprawy, przeglądy, po-
datki). W analizie wszystkie przepływy 
pieniężne były dyskontowane do roku ba-
zowego. Na podstawie pozyskanych da-
nych, aktów prawnych oraz rozeznania 
cen przyjęto także wartości początkowe 
w analizowanym projekcie (15 lat – czas 
analizy, 12 miesięcy roboczych w roku, 
21 dni roboczych w miesiącu). 

Uwzględnienie wszystkich kosztów 
umożliwiło stworzenia modelu matema-
tycznego, za pomocą którego obliczony 
został całkowity koszt posiadania pojaz-
dów w kilku scenariuszach. 

„Tygodnie testów VW e-Craft era w dys-
trybucji dla IKEA oraz H&M odpowie-
działy nam na wiele pytań i utwierdziły 
w przekonaniu, aby kontynuować prace 
nad wdrażaniem samochodów elektrycz-
nych w proces dostaw ‘ostatniej mili’ 
w miastach, takich jak Warszawa. Raport 
podsumowujący przedstawia wiele wnio-
sków i co do jednego jesteśmy zgodni: klu-
czowe czynniki mające wpływ na sukces 
inwestycji w rozwiązania e-mobility to 
dostęp do infrastruktury, a także zasięg, 
ładowność oraz cena pojazdu” – pod-
kreśla Maciej Rybak, dyrektor Rozwoju 
i Sprzedaży Home Delivery, No Limit.

W analizie przyjęto cztery scenariusze: 
1 (dzienny dystans – 120 km, możliwy do 
pokonania w trakcie 8-godzinnego dnia 
pracy pojazdu na jednym ładowaniu, 
zwolnienie z akcyzy oraz odliczenie 100% 
VAT, amortyzacja liniowa), 2 (dzienny dy-
stans – 120 km, zwolnienie z akcyzy oraz 

odliczenie 100% VAT, amortyzacja linio-
wa oraz dopłata w wysokości 36 tys. zł,
zgodnie z projektem Rozporządzenia 
Ministra Energii w sprawie szczegóło-
wych warunków oraz sposobu rozlicza-
nia wsparcia udzielonego ze środków 
Funduszu Niskoemisyjnego Transportu), 
3 (dzienny dystans – 170 km, możliwy 
do pokonania w ramach pracy zmiano-
wej lub doładowania, zwolnienie z ak-
cyzy oraz odliczenie 100% VAT, amor-
tyzacja liniowa) oraz 4 (dzienny dystans 
– 170 km, zwolnienie z akcyzy oraz od-
liczenie 100% VAT, amortyzacja liniowa 
oraz dopłata w wysokości 36 tys. zł).

„W ramach przyjętych założeń, użyt-
kowanie pojazdu elektrycznego w odnie-
sieniu do pojazdu konwencjonalnego sta-
je się opłacalne w okresie użytkowania 
od 4 do 7 lat. W przypadku fi rm logistycz-
nych, które regularnie wymieniają fl otę, 
użytkowanie EV okazało się korzystne 
zwłaszcza w scenariuszu 4., w którym 
dzienny dystans pojazdu wynosił śred-
nio 170 km i uzyskana została dopłata 
36 tys. zł” – mówi Łukasz Witkowski z PSPA. 
W tym przypadku, użytkowanie EV przez 
5 lat przynosi już znaczne oszczędności.

„Wyniki projektu są dla nas bardzo 
pozytywne. Badanie potwierdziło, że 

elektryczny Craft er idealnie sprawdza się 
w codziennych zadaniach fi rm logistycz-
nych, a zasięg jest wystarczający do re-
alizacji miejskich zleceń. Szczególnie za-
dowoleni jesteśmy z wyników TCO, które 
jasno pokazują, że już po 4 latach eksplo-
atowania pojazdu elektrycznego przy sko-
rzystaniu ze wsparcia zakupu ze środków 
Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, 
całkowite koszty użytkowania są niższe 
od kosztów tradycyjnego pojazdu spalino-
wego” – dodaje Patryk Grzeczka. 

Podczas testu oba pojazdy pokonały dystans ponad 3,6 tys. km i przewiozły 
około 1000 paczek o łącznej masie ponad 46 t.

Baterie pojazdu elektrycznego były ładowane 
każdego dnia po zakończeniu pracy przy wykorzysta-
niu stacji prądu przemiennego.
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Wdniach 16–17 kwietnia w So-
snowcu odbędzie się 11. edycja 
Targów Transportu Publicz-

nego SilesiaKOMUNIKACJA – to najwięk-
sze wiosenne wydarzenie dla branży 
w południowej Polsce. Dzięki połączeniu 
ekspozycji targowej z bogatym progra-
mem wydarzeń towarzyszących Silesia-
KOMUNIKACJA stała się ugruntowaną 
platformą wymiany poglądów i doświad-
czeń na temat transportu publicznego. 
Targi od lat wspierają najważniejsze fi rmy 
przewozowe i instytucje branżowe z terenu 
województwa śląskiego. 

Targom Transportu Publicznego towa-
rzyszyć będą Targi Transportu Turystycz-
nego SilesiaCOACHEXPO oraz Salon Wypo-
sażenia Warsztatów MotoSerwis Expo.

Elektromobilność 
w metropolii
Pierwszego dnia targów odbędzie się kon-
ferencja pt. „Transport Niskoemisyjny 
w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 
– Infrastruktura na rzecz elektromobil-
ności” organizowana przez PKM Gliwice, 
PKM Tychy oraz Expo Silesia. Patronat nad 
wydarzeniem objęła Górnośląsko-Zagłę-

Transport 
i Komunikacja
w Expo Silesia!
Już w kwietniu w Expo Silesia odbędą się dwa wydarzenia 

targowe związane z transportem, będą to: 

Targi Transportu Publicznego SilesiaKOMUNIKACJA 

oraz Targi Transportu i Spedycji TRANSPORTEX.

biowska Metropolia oraz Izba Gospodarcza 
Komunikacji Miejskiej. W ramach Konfe-
rencji poruszona zostanie m.in. tematyka 
organizacji transportu w Górnośląsko-Za-
głębiowskiej Metropolii, aktualnego stanu 
rozwoju programu „Bezemisyjny Trans-
port Publiczny” realizowanego przez NCBR 
oraz rozwoju infrastruktury i technologii 
niezbędnych do wdrożenia elektromobil-
ności. Omówione zostaną m.in. tematy do-
tyczące baterii, stacji szybkiego ładowania 
i autobusów elektrycznych. Zwieńczeniem 
konferencji będzie debata „Gazomobilność 
– alternatywne spojrzenie na transport 
niskoemisyjny”, w ramach której zostaną 
omówione doświadczenia przedsiębiorstw 
komunikacyjnych związane z wprowadze-
niem i rozwojem transportu opartego o pa-
liwo gazowe. 

Na bieżąco
Równolegle będą miały miejsce Targi 
Transportu i Spedycji TRANSPORTEX. 
Wydarzenie to jest doskonałą okazją do 
przedstawienia swojej oferty i pochwale-
nia się osiągnięciami, idealnym miejscem 
do pozyskania nowych kontaktów bizneso-
wych, a także daje możliwość zaprezento-

wania innowacyjnych rozwiązań z zakresu 
technologii i usług transportowych oraz 
wymianę wiedzy i doświadczeń z fachow-
cami z branży. Targi TRANSPORTEX uzu-
pełnią bezpłatne konsultacje, warsztaty 
i pokazy oraz konferencje branżowe.

16 kwietnia odbędzie się konferencja 
„Zmiany w Transporcie – 2019” organizo-
wana we współpracy z kancelarią trans-
portową KOBEN. Podczas konferencji 
będzie można poznać aktualne zmiany 
w prawie transportowym dotyczące trans-
portu drogowego w szerokim tego słowa 
znaczeniu – transport osób i rzeczy, po-
dyskutować z uczestnikami i prelegen-
tami – służby kontrolne odpowiedzą na 
nurtujące pytania, a także pozyskać war-
tościowe kontakty, podzielić się własnymi 
doświadczeniami, co może stanowić pod-
stawę do wypracowania rozwiązań służą-
cych poprawie bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym oraz bezpieczeństwa w samym 
przedsiębiorstwie. Przy stoiskach eksperc-
kich będzie można uzyskać bezpłatne po-
rady od specjalistów, praktyków, którzy 
pomogą w problematycznych kwestiach 
związanych z transportem drogowym 
i prowadzeniem fi rmy transportowej czy 
spedycyjnej.

Natomiast drugiego dnia targów – 17 kwiet-
nia odbędzie się konferencja Polskiej Unii 
Transportu, na której zostaną poruszone 
tematy najnowszych przepisów i związa-
nymi z nimi zagrożeniami dla kierowców 
oraz właścicieli i zarządzających fi rmami 
transportowymi. Konferencji towarzyszyć 
będzie strefa bezpośrednich korzyści dla 
przedsiębiorców zorganizowana dzięki 
współpracy z Polską Unią Transportu. Bę-
dzie można również skorzystać z porad 
prawnych i konsultacji.

8 mln klientów
Aglomeracja śląska to wielki węzeł komu-
nikacyjny – nie tylko drogowy, ale również 
kolejowy. To właśnie tu – na skrzyżowa-
niu autostrad A4 i A1 – północ – południe 
i wschód – zachód, występuje znacząca wy-
miana towarowa. Można tu też zauważyć 
pokaźny ruch tranzytowy o zasięgu zarów-
no krajowym, jak i międzynarodowym. 
Województwo śląskie ze względu na do-
skonałe skomunikowanie leży w obszarze 
dużego zainteresowania najemców oraz 
deweloperów logistycznych. Wszystkie te 
czynniki powodują, iż fi rmy dystrybucyj-
ne postrzegają ten region jako bazę logi-
styczno-transportową obsługującą nie tyl-
ko Polskę, ale również państwa ościenne. 
Świetna infrastruktura drogowa zapewnia 
zatem łatwą dostępność olbrzymiej liczby 
8 mln potencjalnych klientów. 
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Podczas wystawy odbędą się 
branżowe konferencje i spotka-
nia, konkurs operatorów ma-

szyn budowalnych oraz Salon Kruszyw. 

Inteligentne systemy zarządzania 
ruchem, nowoczesne oznakowania 
i wszystko, co potrzebne do budowy 
i utrzymania dróg – tak w skrócie 

Wkrótce jubileuszowa
Autostrada
Potężne maszyny budowlane zaparkują na terenie 

Targów Kielce. Wszystko za sprawą XXIII Międzynarodowych

Targów Budownictwa Drogowego Autostrada-Polska, 

które odbędą się w dniach 14–16 maja 2019 roku. 

|  Tekst i zdjęcia: Targi Kielce  |

opisać można targi drogownictwa 
w Kielcach. Tegoroczna wystawa jest 
dużą szansą dla przedstawicieli bran-
ży związanej z infrastrukturą, bo 
według ekspertów najbliższe lata to 
okres dobrej koniunktury tego sek-
tora gospodarki. Po rozstrzygnięciu 
przetargów i organizacji konkursów 
na nowe projekty, prognozuje się, że 
przynajmniej do 2022 roku polską 
branżę drogownictwa czeka okres 
prosperity. Kierowcy w Polsce mają 
już 3730,7 km dróg szybkiego ruchu. 
Priorytetem dla branży budowlanej 
jest teraz ich dokończenie i rozbu-
dowa . Program Budowy Dróg Krajo-
wych na lata 2014–2023, który reali-
zuje GDDKiA, zakłada wybudowanie 
3262,7 km nowych dróg. Koszty reali-
zacji wszystkich inwestycji mają wy-
nieść 135 mld zł. 

Targi Autostrada – Polska to wyda-
rzenie, które od przeszło dwóch dekad 
łączy branżę drogownictwa. Podczas 
wystawy specjaliści będą zastana-
wiać się, jak najlepiej wydać pieniądze 
na rozbudowę infrastruktury w Pol-
sce oraz jak efektywnie zorganizo-
wać drogi. W ramach targów zapla-
nowano wiele specjalistycznych kon-
ferencji i debat z udziałem przedsta-
wicieli najważniejszych branżowych 
instytucji. 

Ponadto dla gości targów przygo-
towano wiele atrakcji, a wśród nich 
widowiskowy Konkurs Operatorów 
Maszyn Budowlanych BIG BAU MA-
STERS. 

RC 2,5 CLIX  

MOCOWANIE

Ekspert w dziedzinie 

systemów mocowania 

dla pojazdów  

www.pommier.eu
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Klimat, w jakim przebywa człowiek, 
ma istotne znaczenie dla jego sa-
mopoczucia, wydajności czy umie-

jętności skupienia. Nie bez powodu od lat 
systemy klimatyzacji są niemal standardem 
w biurach, hotelach, w cieplejszym klimacie 
także w prywatnych mieszkaniach, ale też 
w kabinach pojazdów. Dzięki nim możliwe 
jest dobranie optymalnego zakresu tempe-
ratury powietrza i jego wilgotności. Wbrew 
pozorom, poziom komfortu nie jest wcale dla 
człowieka duży, a zawartość pary wodnej ma 
ogromne znaczenie dla tego, czy dana tem-
peratura jest dla nas znośna, czy też odczu-
wamy w niej dyskomfort. Nieco uogólniając, 
najlepsze warunki to wilgotność w grani-
cach 40–70% i temperatury od 18 do 22°C.

Rozsądny wybór
W transporcie międzynarodowym za monta-
żem klimatyzatora postojowego przemawia 
nie tylko rozsądek, ale też przepisy. W krajach 
południowych, jak Włochy, Hiszpania czy 
Portugalia jego posiadanie jest obowiązkowe, 
jeśli kierowca spędza noc w kabinie. Próba 
ominięcia tych regulacji często kończy się 
mandatem. Kara grozi też za pozostawienie 
włączonego silnika na postoju i to na terenie 
całej Unii Europejskiej. A przecież latem upa-
ły nawet w Polsce potrafi ą dać się we znaki.

Jeśli dobre samopoczucie kierowcy i wy-
sokie mandaty nie są wystarczającymi po-
wodami do tego, by zamontować klimaty-
zator postojowy, niech będzie nim czynnik 
ekonomiczny. Pracujący na postoju silnik 
spala spore ilości paliwa, powoduje też 
szybsze zużycie silnika i jego podzespołów. 
Inwestycja w odpowiednie urządzenie po-
trafi  się zwrócić w kilka miesięcy, a następ-
nie zaczyna przynosić realne oszczędności.

Dobór właściwego urządzenia jest klu-
czowy dla odpowiedniego efektu. Oprócz 
ceny urządzenia warto wziąć pod uwagę 
takie parametry, jak moc, pobór prądu, 
miejsce montażu czy wyposażenie dodatko-
we, choćby w postaci zabezpieczenia przed 
nadmiernym rozładowaniem. Moc wpły-
wa na to, czy klimatyzator będzie w stanie 
samodzielnie schłodzić wnętrze, czy tylko 
jego zadaniem będzie utrzymywanie kli-
matu wypracowanego przez klimatyzację 
zasadniczą pojazdu po zgaszeniu silnika. 
Należy mieć na względzie, że nawet mocne 
urządzenie w gorącym klimacie może być 
w stanie pełnić jedynie rolę podtrzymu-
jącą zadaną temperaturę i samodzielnie 
nie schłodzi nagrzanej kabiny. Energo-
chłonność to kolejny ważny parametr, bo 
od niego zależy, jak długo urządzenie bę-
dzie działać bez konieczności doładowania 
akumulatorów.

Sprężanie i rozprężanie
Wysiłki konstruktorów klimatyzatorów 
postojowych idą w kierunku ograniczania 
poboru energii. Szwedzka fi rma Dometic 
oferuje urządzenia trzeciej już generacji o na-
zwie CoolAir RTX, w których nieustannie 
dąży się do zwiększenia wydajności. Pod-
stawowy model RTX 1000 o mocy 1200 W
został zaprojektowany z myślą o dłu-
gich trasach w klimacie umiarkowanym. 
Jego zaletą jest możliwość pracy nawet do 
12 godzin. Dotyczy to oczywiście trybu Eco, 
oprócz niego urządzenie może pracować 
w trybie automatycznym, wysokowydajnym 
i ręcznym. Mocniejszy model RTX 2000 o mo-
cy 2000 W powstał, aby poradzić sobie nawet 
w ciągu dnia w gorącym klimacie. Czas jego 
pracy wynosi maksymalnie 6 godzin. Produ-
cent zapewnia, że produkt ten przeszedł testy 
w Australii, przez co z powodzeniem pora-
dzi sobie na południu naszego kontynentu. 
Wszystkie modele fi rmy Dometic są monto-
wane na dachu kabiny i odznaczają się cichą 
pracą. 

Niemiecki Eberspächer koncentruje swo-
ją uwagę nie tyle na szerokiej gamie mocy 
swoich urządzeń, co na dopasowaniu ich do 
różnych pojazdów. Dwa podstawowe urzą-
dzenia serii Cooltronic G2.5 osiągają moc 
1000 lub 1400 W i montowane są w otworze 

Zmiana klimatu...
Zapewnienie odpowiednich warunków kierowcy podczas pracy 

i wypoczynku to nie tylko bezpieczeństwo jego i przewożonego ładunku, 

ale też wymierne oszczędności czasu i pieniędzy dla firmy transportowej. 

Producenci urządzeń chłodzących powietrze starają się, 

by ich produkty były coraz lepsze, do tego muszą odpowiadać na wyzwania 

związane z nowymi źródłami napędu pojazdów.

|  Tekst: Marcin Lewandowski  |  Zdjęcia: Dometic, Eberspächer, Konvekta, Resfri Ar, Webasto, Viesa  |

Sterowanie klimatyzatorem jest bardzo proste. Można to 
robić m.in. za pomocą panelu sterowania umieszczonego po 
wewnętrznej stronie kabiny. Temperatura wyświetlana jest 
na niewielkim ekranie.

Piloty sterujące urządzeniami 
obsługują te same funkcje, 
co panel sterujący, ale w jego 
przypadku odpada konieczność 
wspinania się, by cokolwiek 
zmienić. Można je docenić 
zwłaszcza w wysokich kabinach.

Klimatyzator Cool Top RTE 16 to nowość w ofercie Webasto. Ma moc 1600 W.
Po montażu wystaje maksymalnie na ok. 14 cm ponad dach pojazdu. 

Standardowo wyposażony jest w kontrolę napięcia akumulatora, gdy jest zbyt 
niskie – klimatyzator jest automatycznie wyłączany.

nia umieszczoneg
j stronie kabiny. Temperatura wyświetlana j

na niewielkim ekranie.
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szyberdachu. Dzięki temu montaż jest wy-
jątkowo prosty i obejmuje jedynie zastąpie-
nie pokrywy otworu klimatyzatorem i jego 
podłączenie do sieci 24 V, a demontaż nie 
pozostawia śladu jakiejkolwiek ingerencji. 
Urządzenia Eberspächer wystają na ok. 21 
cm ponad dach, co dla niektórych może 
być problematyczne. Z pomocą przychodzi 
seria obniżonych urządzeń Cooltronic G2.5 
Slim Hatch. Mają one niemal identyczne pa-
rametry pracy, co podstawowe urządzenia, 
ale cechują się obniżoną częścią zewnętrz-
ną. Wystaje ona na ok. 12 cm ponad dach, 
przez co nadaje się do zastosowania nawet 
w najwyższych kabinach.

Wyzwaniem okazał się kształt cią-
gników MAN TGX i TGA XLX wyposa-

żonych w fabryczny spojler. Producent 
pojazdów nie zaleca modyfi kacji spoj-
lera, przez co oferowane produkty serii 
Cooltronic mogły z nim kolidować. Aby 
temu zapobiec, Eberspächer zaprojekto-
wał specjalną wersję modelu G2.5 Slim 
Hatch o mocy 1000 W dla tych dwóch ka-
bin fi rmy MAN.

Eberspächer ma w swojej ofercie także 
modele serii Cooltronic z oddzielnymi od 
parownika modułami skraplacza. Te ostat-
nie występują w dwóch wersjach różniących 
się miejscem montażu. Moduł skraplacza 
może być umieszczony na plecach kabiny 
lub na jej dachu, co umożliwia korzystanie 
z szyberdachu, o ile ten występuje. Obsługa 
wszystkich urządzeń tego producenta od-

bywa się za pomocą panelu sterowania lub 
dedykowanego pilota.

Potrzeba matką wynalazków. To zna-
ne powiedzenie pasuje idealnie do ofer-
ty włoskiej fi rmy Viesa, która oferuje 
klimatyzator postojowy dedykowany do 
Volvo FH bieżącej generacji. Co w tym 
niezwykłego? Otóż szwedzki producent 
oferuje fabryczny klimatyzator postojowy 
I-Park Cool, ale jedynie jako opcję. Z my-
ślą o tych, którzy zapomnieli jej zamówić 
lub kupili używane FH bez tej opcji, Viesa 
spieszy z pomocą. Urządzenie o nazwie 
Compressor III ma moc 1100 W i pasuje do 
kabin Globtrotter i Globtrotter XL.

Znana ze swoich rozwiązań ogrzewania 
postojowego fi rma Webasto ma w swojej 

Klimatyzatory firmy Dometic nie są tanie, 
ale mają szereg zalet. Model RTX 2000 jest jednym 
z najmocniejszych urządzeń dostępnych na rynku, 

co może okazać się zbawienne, jeśli większość 
kursów firma obsługuje w południowej Europie, 

gdzie latem upały są wyjątkowo dokuczliwe.

Przy wysokich kabinach czasem pojawia się 
problem z montażem klimatyzatora. Modele 

serii Cooltronic Slim Hatch firmy 
Eberspächer to jedne z najbardziej 

„dyskretnych” urządzeń na rynku. Wystają 
zaledwie ok. 12 cm ponad dach kabiny.

Przez wzgląd na specyficzną budowę kabin 
MAN-ów TGX i TGA XLX wyposażonych w spojler 
bezkolizyjny montaż klimatyzatora jest niemożliwy. 
Dlatego firma Eberspächer wprowadziła do 
oferty specjalny model zaprojektowany dla 
„problematycznych” kabin MAN-a.
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wożących ponadnormatywne ładunki, 
bo w tym przypadku jeździ się w nocy, 
a śpi w dzień. Dlatego dla pozostałych 
wartą rozważenia alternatywą są klima-
tyzacje wodne. Zasada działania opiera 
się na odbieraniu ciepła z powietrza po-
przez odparowywanie wody. Mają one 
sporo zalet, główne to dużo niższa cena 
zakupu oraz znikomy koszt serwisowania. 
Co ważne, można je z powodzeniem stoso-
wać w pojazdach bez klimatyzacji zasilanej 
z silnika. Charakteryzują się niskim pobo-
rem prądu, nawet połowę mniejszym, niż 
w przypadku urządzeń sprężarkowych. 
Serwis zaś polega głównie na uzupełnianiu 
wody oraz odkażeniu układu raz na sezon. 
Są też wady. Nie da się w nich ustawić za-
danej temperatury, a ich wydajność zależy 
od wilgotności powietrza na zewnątrz – im 
ono suchsze, tym klimatyzacja wodna le-
piej działa. No i kierowca musi nadźwigać 
się wody, zanim rozpocznie odpoczynek.

Jednym ze specjalistów w dziedzinie kli-
matyzatorów wodnych jest brazylijski Resfri 
Ar oferujący model Six. Nie ma się co bać eg-
zotycznego produktu, bo korzysta on z pod-
zespołów renomowanych producentów, jak 

Volvo FH zaprezentowane 
w 2012 roku ma w opcji fabrycznej 
klimatyzator postojowy o nazwie 

I-Park Cool, który wg producenta jest 
aż o 20 dB cichszy od konkuren-

cyjnych rozwiązań. Jego brak można 
jednak wypełnić, sięgając po produkt 

firmy  Viesa dedykowany do tego 
modelu ciągnika.

Pompa ciepła firmy Konvekta powstała 
z myślą o elektrycznych autobusach miejskich. 

Jej działanie przy zastosowaniu odpowiednich 
wymienników ciepła pozwala na ogrzewanie i chłodzenie 

wnętrza w zależności od potrzeb. To rozwiązanie może 
w przyszłości okazać się najlepsze dla pojazdów użytkowych 

o napędzie elektrycznym.

ofercie dwa modele klimatyzatorów posto-
jowych serii Cool Top. Mniejszy oznaczony 
symbolem RTE 10 ma moc 950 W, mocniej-
szy RTE 16 legitymuje się mocą 1600 W. 
Topowe urządzenie jest płaskie i po mon-
tażu wystaje maksymalnie zaledwie na ok. 
14 cm ponad dach pojazdu. Obydwa modele 
standardowo wyposażone są w moduły kon-
trolujące napięcie akumulatora i wyłączające 
je, gdy okaże się ono zbyt niskie. Zaletą pro-
duktów tej fi rmy ma być też prostota kon-
strukcyjna ułatwiająca serwis i naprawy oraz 
rozwinięta sieć serwisowa w całej Europie.

Klimatyzatory postojowe do samocho-
dów ciężarowych to dla Webasto jedynie 
fragment rynku. W ofercie producenta 
znajdują się gotowe rozwiązania także do 
autobusów, pojazdów dostawczych, specjal-
nych, roboczych, rolniczych, szynowych, 
a także możliwe adaptacje pod specjalne 
zamówienia, np. do pojazdów wojskowych.

Woda dla ochłody
Klimatyzatory sprężarkowe wybierane 
są głównie przez fi rmy jeżdżące na po-
łudnie Europy oraz przez przewoźników 

Bosch czy VDO. Według danych technicznych 
pozwala on na obniżenie temperatury o 4–8°C. 
Zużycie wody wynosi od 0,5 do 1,5 l/h pracy. 
Zbiornik mieszczący 30 l wody starcza na 11 do 
37 godzin pracy.

Wyzwania przyszłości
Nie ma się co łudzić, że pojazdy zasilane 
energią elektryczną pozostaną rynkową cie-
kawostką. Już obecnie po ulicach europej-
skich miast jeździ całkiem sporo elektrycz-
nych autobusów, a i pojazdy dystrybucyjne, 
zwłaszcza operujące w „zielonych” strefach, 
coraz częściej poruszają się bezgłośnie. Na-
pęd elektryczny ma jednak swoje wady, do 
których należy m.in. brak wytwarzanego 
ciepła. W okresie zimowym nie jest więc 
możliwe ogrzewanie wnętrza ciepłem sil-
nika, trzeba je wytworzyć. Jak wiadomo 
ogrzewanie zasilane energią elektryczną 
nie jest wydajne i pożera ogromne ilości 
prądu. Rozwiązanie tego problemu zapro-
ponowała fi rma Konvekta, prezentując pod-
czas targów IAA 2018 w Hanowerze pompę 
ciepła przeznaczoną dla autobusów elek-
trycznych. Zaletą pompy jest to, że potrafi  
ona zarówno ogrzewać, jak i chłodzić. Skon-
struowano ją z myślą o szerokim spektrum 
temperaturowym występującym m.in. 
w Europie Środkowej. System potrafi  grzać 
zimą przy mrozach przekraczających –20°C 
oraz chłodzić latem. Czy pompy ciepła trafi ą 
także do pojazdów ciężarowych jako urzą-
dzenia postojowe? W najbliższej przyszłości 
prawdopodobnie nie, ale gdy nadejdzie era 
ciągników siodłowych zasilanych energią 
elektryczną, zaczną mieć rację bytu.

Przy obecnych cenach paliwa rachunek 
ekonomiczny nie pozostawia złudzeń. Za-
kup klimatyzatora postojowego w transpor-
cie międzynarodowym wydaje się jedynym 
rozsądnym wyjściem. Dla profesjonalnych 
podmiotów bezpieczeństwo kierowcy i wo-
żonego ładunku powinno być priorytetowe. 
Firmy zdają sobie z tego sprawę, bo około 
80% klientów stanowią zamawiający urzą-
dzenia do nowych pojazdów. 

Moduł skraplacza 
może być 
umieszczony na 
plecach kabiny lub na 
jej dachu, ale nie 
w otworze szyberda-
chu. Połączenie 
z parownikiem 
montowanym 
w środku realizowane 
jest za pomocą 
specjalnego 
przewodu.

Klimatyzator wodny firmy Resfri Ar nie różni się wyglądem 
od klimatyzatorów sprężarkowych. Zarówno obudowa zewnętrzna, jak i panel 
sterowania wyglądają podobnie. Główną różnicą jest brak możliwości 
ustawienia zadanej temperatury. Trzeba też przewidzieć miejsce na zbiornik wody 
i regularnie ją uzupełniać.
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Innowacyjne zmiany dotyczą tarcz 
sprzęgła LuK o średnicy 360, 400 
i 430 mm. Te 3 wymiary występują 

w ponad 80% europejskiego parku samo-
chodów ciężarowych. W tych tarczach 
zastosowano nowy zoptymalizowany 
pod kątem wytrzymałości mechanicznej 
i termicznej materiał na okładziny cier-
ne tarczy sprzęgła, oznaczony symbolem 
HD 30 PLUS. Ta zmiana ma za zadanie 

wydłużenie przebiegu osiąganego za po-
mocą tarczy sprzęgła oraz dzięki użyciu 
ekologicznych materiałów – ochronę śro-
dowiska.

Specjalne właściwości materiału są 
wynikiem unikalnie dobranych kompo-
nentów składowych i procesu produkcji 
opierającego się na dodaniu jak najwięk-
szej ilości włókien. Produkcja okładzin 
odbywa się bez użycia rozpuszczalników, 

Super wytrzymała 
okładzina tarczy 

do samochodów 
ciężarowych
Wytrzymałość elementów układu napędowego 

jest szczególnie istotna w przypadku samochodów 

ciężarowych. Kolejnym elementem pozwalającym 

tworzyć coraz bardziej wytrzymałe na obciążenia 

układy napędowe jest nowa okładzina tarcz sprzęgła 

LuK HD 30 PLUS. 

a materiał okładzin nie zawiera kadmu, 
chromu, ołowiu, azbestu ani rtęci. 

Materiał okładzin w konwencjonalnej 
tarczy to połączenie wytrzymałości kon-
strukcyjnej i właściwości ciernych, co 
przekłada się na dobrą wytrzymałość ter-
miczną i mechaniczną. W ciężkich pojaz-
dach użytkowych potrzeba czegoś więcej 
– nowej generacji okładzin LuK. Zrealizo-
wane to jest przez podzielenie okładziny 
na dwie warstwy. 

Okładzina tarczy składa się z dwóch 
warstw. Warstwa spodnia podnosi wy-
trzymałość mechaniczną i termiczną. 
Warstwa wierzchnia dzięki zwiększone-
mu współczynnikowi tarcia lepiej prze-
nosi moment obrotowy i wolniej się zu-
żywa. 

Dzięki zastosowaniu okładzin HD 30 
PLUS możliwe jest zwiększenie prze-
biegu o ponad 30%, co przekłada się na 
rzadsze przestoje spowodowane wizyta-
mi w warsztacie (oczywiście zależnie od 
eksploatacji i warunków pracy).

Nowe rozwiązania fi rmy LuK, takie jak 
tarcza HD 30 PLUS w połączeniu z doci-
skiem z samoregulacją typu TAC, znaczą-
co zwiększają mobilność pojazdów i są 
ekonomicznym rozwiązaniem dla ich 
użytkowników.

Więcej informacji można znaleźć na 
stronie www.repxpert.pl i na kanale 
Youtube: REPXPERT Polska. 

Korzyści

| większa trwałość i dłuższy okres eksploatacji 
sprzęgła

| zachowanie wysokich parametrów przez cały 
czas eksploatacji

| mniej wizyt w warsztacie
| większa niezawodność układu napędowego
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Chłodnictwo intensywnie się rozwi-
ja, a Krone chce mieć w tym swój 
udział, i to możliwie największy. 

Dlatego rozbudowuje ofertę i wzorem 
głównego konkurenta wprowadza na ry-
nek własny agregat chłodniczy do naczep. 
Proponuje nie tylko nowe urządzenie, ale 
swoisty, kompleksowy system zapewnia-
jący w praktyce niemal 100% bezpieczeń-
stwa w transporcie chłodniczym. 

Trzy w jednym
Agregat nosi nazwę Celsineo, co jest ze-
stawieniem nazwiska Andersa Celsjusza, 
osiemnastowiecznego twórcy używanej do 
dziś w Europie skali temperatur oraz grec-
kiego „neo”, co odnosi się do nowości i in-
nowacyjności projektu. Celsineo jest agre-
gatem modułowym, który można określić 
jako „trzy w jednym”. Ma jeden silnik wyso-
koprężny, który służy do napędzania jedne-
go generatora prądu, ale ów generator zasila 

trzy, osobne urządzenia, z których każde 
ma własny, hermetyczny obieg chłodniczy, 
a zatem własną sprężarkę, skraplacz i pa-
rownik. Czemu to ma służyć? 

Przede wszystkim wspomnianej nie-
zawodności. Jeśli jeden element agregatu 
ulegnie awarii, pozostałe dwa są w stanie 
go zastąpić i gwarantują utrzymanie pożą-
danej temperatury w ładowni. Transport 
może więc być bez przeszkód kontynu-
owany. Ponadto w najbliższym serwisie 
można wymienić uszkodzony moduł na 
sprawny. Odbywa się to stosunkowo szyb-
ko, gdyż każdy z nich podłączony jest do 
generatora po prostu wtyczką, na zasadzie 
„plug and play”. Krone podaje, że wymiana 
modułu zajmuje około godzinę. 

Ponieważ działaniem każdego z trzech 
modułów można sterować osobno, agregat 
Celsineo umożliwia niezwykle precyzyj-
ne ustawienie temperatury. Jednocześnie 
można zoptymalizować jego działanie pod 
kątem wydajności i zapewnić ładunkowi 

prawidłowe warunki przy najmniejszym 
możliwym wydatku energii. Jest to przy-
datne zwłaszcza przy mniej wymagają-
cych ładunkach lub przy częściowo tylko 
wypełnionej ładowni. 

Ułatwiona jest również bieżąca konser-
wacja agregatu i jednoczesne utrzyma-
nie stabilnych warunków przewozu. Gdy 
dwa elementy schładzają ładownię, trzeci 
może pracować w trybie odladzania. Uni-
ka się w ten sposób raptownych i zbyt du-
żych zmian temperatury w chłodni. 

Agregat jest wyposażony w wyraźny, 
kolorowy ekran dotykowy ze stosunkowo 
prostym menu. Zmian nastaw można do-
konywać również za pośrednictwem du-
żych wygodnych przycisków, które znaj-
dują się poniżej. 

Obecnie Celsineo jest oferowany wy-
łącznie w wersji jednotemperaturowej. 
Krone zapewnia, że jego wydajność chłod-
nicza i precyzja działania predestynują go 
do rożnego rodzaju przewozów: od delikat-
nych kwiatów poprzez świeże produkty do 
produktów głęboko zamrożonych. 

W jednym miejscu
Krone nie podaje jeszcze szczegółowych 
danych technicznych, ale zapewnia, że 

Celsineo – z całą pewnością
W połowie marca 2019 r. Krone zaprezentowało własny agregat chłodniczy. 

Został zaprojektowany wspólnie z firmą Liebherr, specjalistą w systemach chłodniczych. 

Dzięki jedynej w swoim rodzaju konstrukcji ma wyróżniać się bardzo wysoką 

niezawodnością. 

|  Tekst: Michał Kij  |  Zdjęcia: M. Kij. Krone  |

Celsineo ma silnik wysokoprężny, który 
napędza generator dostarczający energii trzem 
niezależnym modułom, z których każdy ma 
własny obieg chłodniczy. 
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szybkość schładzania (z 20°C do –20°C) 
i wydajność są na poziomie porównywal-
nych urządzeń na rynku. Ze względu na 
obecność 3 niezależnych modułów, z któ-
rych każdy waży około 100 kg, masa agre-
gatu jest wyższa niż u konkurentów. Lecz 
przedstawiciele Krone i Liebherra zapew-
niają, że trwają prace nad jej zmniejsze-
niem. 

Agregat jest napędzany silnikiem wy-
sokoprężnym Liebherr o mocy 19 kW, co 
oznacza, że wg przepisów nie potrzebuje 
układu utylizacji spalin. Niemniej spełnia 
normy emisji Stage V oraz Tier IV. Obieg 
chłodniczy każdego z modułów ma nie-
wielką pojemność, zatem potrzebuje małej 
ilości czynnika chłodniczego. Hermetycz-
na budowa zapobiega wyciekom i sprzyja 
wysokiej wydajności. Celsineo wykorzy-
stuje czynnik R-452 A, który ma o połowę 
niższy potencjał tworzenia efektu cieplar-
nianego od tradycyjnego i wycofywanego 
z użytku R-404 A. 

Powodzenie Celsineo na rynku ma 
być zagwarantowane nie tylko przez jego 
niezawodność, ale również nowatorski, 
sprawny serwis, działający wg zasady „one 
stop shop”. Podczas jednej wizyty warsztat 
dokona przeglądu i ewentualnych napraw 
całego pojazdu, czyli naczepy i agregatu 
chłodniczego. 

Serwis typowego agregatu musi być 
przeprowadzany przez osobę posiada-
jącą odpowiednie uprawnienia, ponie-
waż często łączy się z ingerencją w obieg 
chłodniczy (np. przy wymianie czynnika). 
W wypadku Celsineo moduł wymagający 
naprawy czy konserwacji jest zamieniany 
na inny, sprawny, a tego może dokonać 
przeszkolony technik. Z punktu widzenia 
użytkownika naczepy, skraca to wizytę 
w serwisie. Odpowiedzialność za obsłu-
gę wymontowanych modułów spada na 
warsztat, który zajmuje się tym we wła-

snym zakresie, oddając klientom do dyspo-
zycji po prostu sprawne moduły „z półki”. 
Dzięki temu pojazd klienta może szybko 
wrócić do pracy. 

Celsineo będzie serwisowany w sieci 
Krone. Punkty uprawnione do jego obsługi 
już działają, a ich liczba będzie systema-
tycznie rosnąć. 

Wspólne wartości
Agregat Celisineo będzie wytwarzany 
przez Liebherra w jego fabryce znajdującej 
się w Radinowie w Bułgarii. Zakład istnie-
je od 20 lat. Na początku specjalizował się 
w produkcji stacjonarnego sprzętu chłod-
niczego, a do 2009 r. działa tu również 
spółka produkująca układy wentylacji, 
ogrzewania i klimatyzacji oraz ich kompo-
nenty dla kolejnictwa. 

Krone nawiązało współpracę z Liebher-
rem w 2013 r., a jej gotowy efekt pojawił 
się w 2017 r. Od tamtej pory trwały testy 
i doskonalenie produktu oraz przygoto-

Obecnie oferowany jest 
wyłącznie jednotemperaturowy 

wariant Celsineo. 

Philipp Liebherr i Bernard Krone wspólnie zaprezentowali nowy agregat Celsineo 
w Stuttgarcie 13 marca 2019 r. 

Duży, kolorowy ekran dotykowy ułatwia precyzyjne sterownie 
agregatem. Nastawy można zmieniać również za pomocą 
umieszczonych niżej, dużych przycisków, co jest wygodne, gdy 
operator ma rękawice. 

wania do produkcji seryjnej. Obie fi rmy 
są przedsiębiorstwami rodzinnymi i jak 
zgodnie podkreślają Bernard Krone i Phi-
lipp Liebherr podzielają te same wartości, 
co sprzyja udanej kooperacji. 

Krone zamierza oferować na rynku kom-
pletny pakiet, czyli naczepę chłodniczą 
wyposażoną w agregat Celsineo. W ciągu 
5 lat tego typu pojazdy mają stanowić 30% 
wszystkich chłodni sprzedawanych przez 
Krone. Przewidywane jest poszerzenie 
oferty o wersję wielotemperaturową oraz 
odmianę spełniającą wymogi certyfi katu 
PIEK, a także oczekiwania branży farma-
ceutycznej. 

Wg wstępnych deklaracji przedstawicie-
li obu fi rm, Celsineo będzie wprowadzany 
stopniowo, najpierw na rynku niemieckim 
i krajów sąsiednich, a następnie na terenie 
całej Europy. Produkt jest nie tylko nowy, 
ale nowatorski, zatem obaj partnerzy będą 
pilnie przyglądać się reakcji potencjalnych 
nabywców i do niej dostosowywać swoje 
plany. 
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Rosnąca o ponad 10% sprzedaż po-
jazdów (w 2017 było to 470,7 tys. 
jednostek) przełożyła się na znacz-

ny wzrost przychodów, które osiągnęły po-
ziom 38,3 mld euro (35,8 mld w 2017 roku). 
Rekordowy poziom miał też zysk dywizji 
pojazdów użytkowych, który przyniósł 
koncernowi 2,753 mln euro, czyli o ponad 
16% więcej niż przed rokiem. Tak dobre 
wyniki to przede wszystkim efekt znacz-
nego umocnienia na największych ryn-
kach, takich jak region NAFTA, Indie czy 
Brazylia, oraz systematyczne zwiększanie 
efektywności produkcji i sprzedaży. 

Na wszystkich kontynentach
Daimler Trucks to koncern o zasięgu świa-
towym, z jednocześnie dużym zróżnicowa-
niem produktów, dzięki czemu chwilowe 
zawahania na niektórych rynkach może 
z łatwością kompensować zwiększaniem 
sprzedaży w innych obszarach. W ubie-
głym roku koncern odnotował wzrosty 
sprzedaży na niemal wszystkich swoich 
najważniejszych rynkach. Największym 
z nich pozostaje region NAFTA (USA, Ka-
nada i Meksyk), gdzie Daimler dostarczył 

blisko 190 tys. pojazdów. Aż 160 tys. trafi ło 
na drogi Stanów Zjednoczonych, gdzie nie-
kwestionowanym liderem rynku pozosta-
je Freightliner Cascadia, a wszystkie mar-
ki koncernu notują blisko 40-procentowy 
udział w całym rynku. 

Blisko 165 tys. pojazdów użytkowych 
Daimlera trafi ło na rynki azjatyckie, 
głównie do Chin, największego rynku po-
jazdów ciężarowych na świecie. Tam poza 
sprzedażą marek należących do Daimle-
ra ważnym graczem na rynku pozostaje 
fi rma Foton, pozostająca w joint venture 
z Daimlerem i dostarczająca na lokalny 
rynek ponad 100 tys. pojazdów Auman. 
Ważnym obszarem działania pozostają 
Indie, gdzie Daimler India Commercial 
Vehicles ze swoją marką BharatBenz do-
starczył ponad 22,5 tys. pojazdów oraz Ja-
ponia, z lokalną marką Fuso i sprzedażą 
44 tys. pojazdów. 

Mercedes-Benz pozostał po raz kolejny 
liderem rynku brazylijskiego, korzystając 
z ożywienia w tym regionie. 

Nas oczywiście najbardziej interesuje 
pozycja i strategia Daimler Trucks w Euro-
pie, który choć nie jest dla koncernu naj-
większym rynkiem, to jednak pozostaje 

jednym z najbardziej dojrzałych i obfi tują-
cym w innowacje. W tzw. EU30 (Unia Eu-
ropejska, Szwajcaria i Norwegia) Daimler 
odnotował umiarkowany, 4-procentowy 
wzrost sprzedaży do poziomu 85 400 po-
jazdów. Dobre rezultaty to w dużej mierze 
wynik z rodzimego rynku niemieckiego, 
gdzie Mercedes-Benz, Setra oraz Fuso 
sprzedały 32 900 pojazdów, osiągając 
w segmencie ciężarówek udział rynkowy 
na poziomie 36%. 

Globalnie i innowacyjnie
W 2019 rok Daimler Trucks wchodzi z opty-
mizmem i planuje utrzymanie uzyskanego 
poziomu sprzedaży, przy jednoczesnym 
zwiększaniu rentowności, z obecnych 
7 do 9%. Ambitne cele mają być osiągnięte 
dzięki konsekwentnej strategii rozwoju, 
u której fi larów stoi koncepcja dalszej glo-
balizacji produktów, choć wciąż z dostoso-
waniem ich do wymogów i charakterysty-
ki poszczególnych regionów. Jednocześnie 
Daimler chce pozostawać też jednym z naj-
bardziej innowacyjnych koncernów, sta-
wiając na rozwój pojazdów elektrycznych 
oraz autonomicznych. 

Ponad pół miliona 
pojazdów w rok

Ciężarowa dywizja koncernu Daimler ma powody do świętowania. Ubiegły 

rok był dla niej najbardziej udany w historii, zarówno pod względem liczby 

wyprodukowanych pojazdów, jak i przychodów oraz zysków. Na światowe rynki 

trafiło ponad 517 tysięcy pojazdów marek Mercedes-Benz, Freightliner, Fuso, 

Western Star, BharatBenz, Setra oraz Thomas Built Buses. 

|  Tekst: Mirosław Ganiec  |  Zdjęcia: Daimler  |
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Daimler Trucks już dziś oferuje całko-
wicie elektryczne pojazdy ciężarowe we 
wszystkich segmentach: od lekkiego Fuso 
eCantera, poprzez średniej klasy Freightli-
nera eM2 po Mercedesa eActrosa, Freightli-
nera eCascadia oraz mającego się niedługo 
urzeczywistnić eFuso Vision One w segmen-
cie ciężkim. Pojazdy elektryczne to właśnie 
obszar, w którym Daimler zamierza wyko-
rzystywać swój globalny zasięg, jako prze-
wagę. Dlatego też w połowie ubiegłego roku 
dywizja pojazdów użytkowych połączyła 
wszystkie działania związane z elektryfi -
kacją samochodów ciężarowych i autobu-
sów pod jednym szyldem E-Mobility Gro-
up. Grupa E-Mobility określa strategię dla 
wszystkich komponentów elektrycznych 
i kompletnych pojazdów elektrycznych we 
wszystkich markach i działach na całym 
świecie. Ponadto EMG opracowuje global-
nie jednolitą architekturę, porównywalną 
z udaną strategią globalnej platformy dla 
konwencjonalnych systemów napędowych 
i głównych komponentów.

Daimler Trucks stawia też na zautoma-
tyzowaną jazdę pojazdami ciężarowymi 
i autobusami. Zaprezentowany jesienią 
ubiegłego roku Mercedes-Benz Actros jest 
pierwszą ciężarówką z półautomatyczny-
mi funkcjami jazdy (tzw. poziom 2 auto-
nomiczności). Nowy Actros zapewniać ma 
dzięki temu większe bezpieczeństwo dla 
użytkowników dróg i jednocześnie zwięk-
szać wydajność dla fi rm transportowych 
oraz poprawiać warunki pracy kierowcy. 
Kolejna światowa premiera z początku 
tego roku to nowy Freightliner Cascadia, 
którym Daimler wprowadza pierwszą 
częściowo zautomatyzowaną ciężarówkę 
produkowaną seryjnie w Ameryce Północ-
nej. Daimler Trucks udostępnia również 
częściowo zautomatyzowaną jazdę swoim 
klientom w Azji z Fuso Super Great, który 
trafi  na rynek w tym roku. 

Po wprowadzeniu częściowo zautoma-
tyzowanej jazdy Daimler koncentruje się 
obecnie na rozwoju wysoce zautomatyzo-
wanych samochodów ciężarowych (tzw. 
poziom 4). W tym kontekście Daimler 

Trucks ogłosił, że zainwestuje w nadcho-
dzących latach 500 mln euro w rozwój 
wysoce zautomatyzowanych samochodów 
ciężarowych i stworzy ponad 200 nowych 
miejsc pracy dla inżynierów i projektan-
tów, by w ciągu najbliższych 10 lat zauto-
matyzowane ciężarówki osiągnęły pełną 
dojrzałość rynkową.

Cyfrowa rzeczywistość
Równolegle z rozwojem samych pojazdów 
Daimler Trucks zwiększa zaangażowanie 
w usługi i rozwiązania cyfrowe, które stają 
się nieodłączną częścią biznesu na rozwi-
niętych rynkach. Znany od prawie 20 lat 

Same pojazdy to w dzisiejszych czasach za 
mało, dlatego Daimler dynamicznie rozwija swój 
pion usług cyfrowych. System telematyczny 
Fleetboard został teraz zintegrowany 
z aplikacją habbl, która odpowiada na potrzeby 
tzw. logisyki 4.0, czyli szerokiego spojrzenia, 
połączenia informatycznego i optymalizacji 
procesów z zaangażowaniem wszystkich ogniw 
biorących udział w procesie logistycznym, 
począwszy od kierowcy, poprzez dyspozytora, 
po nadawcę i odbiorcę ładunków.

Fleetboard teraz został w pełni włączo-
ny bezpośrednio w struktury Mercedes-
-Benz Trucks, gdzie stworzony został dział 
Digital Services & Solutions. Poza rozwią-
zaniami telematycznymi rozwijana jest 
w nim m.in. usługa serwisowa Mercedes-
-Benz Uptime. Drugim ważnym krokiem 
w rozwoju usług cyfrowych koncernu 
jest nabycie od fi rmy Eikona AG jednej 

z najbardziej innowacyjnych aplikacji lo-
gistycznych – habbl, wraz z całym know-
-how oraz zespołem, który ją tworzył. 

Oprogramowanie habbl opracowane 
pierwotnie przez Eikona AG umożliwia 
klientom łatwą integrację ciężarówek 
z własnej fl oty wraz z pojazdami podwy-
konawców w jednym procesie planowa-
nia. Daje też dostęp do danych dotyczą-
cych zamówień i ułatwia komunikację 
z kierowcami. Oprogramowanie, w myśl 
koncepcji logistyki 4.0 zapewnia dostęp 
do niezbędnych informacji wszystkim 
zaangażowanym w proces transportu, 
oczywiście dostosowanych do potrzeb 
danej grupy: począwszy od zleceniodaw-

Transport zdaniem Daimlera będzie zmierzał 
w kierunku elektryfikacji, stąd w portfolio produktów 
koncern już dziś oferuje elektryczne pojazdy we 
wszystkich segmentach. W pełni elektryczny, 
25-tonowy eActros jest obecnie testowany przez 
pierwszych klientów w regularnym transporcie 
dystrybucyjnym. Kolejnym krokiem ma być 
elektryczny ciągnik siodłowy.

Europa, choć pozostaje dla Daimlera ważnym 
rynkiem, to pod względem liczby sprzedawanych 

pojazdów znacznie ustępuje choćby Ameryce 
Północnej, gdzie w ub. r nabywców znalazło ponad 

160 tys. pojazdów, głównie marki Freightliner. 
W segmencie pojazdów ciężarowych Daimler 

może się tam poszczycić blisko 40-procentowym 
udziałem w rynku.

ców transportu i klientów końcowych, 
poprzez menedżerów i dyspozytorów fl oty, 
po kierowców. Dzięki temu Fleetboard zin-
tegrowany z habbl łączy wszystkie strony 
zaangażowane w operacje transportowe 
i wykorzystując zintegrowane dane, po-
maga przyspieszyć procesy logistyczne 
oraz zoptymalizować trasy i wykorzysta-
nie pojazdów. 
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Diody LED (Light Emitting Diode) 
potrzebują mało energii, a przy 
tym są trwałe i mają duże moż-

liwości. Dzięki małym rozmiarom po-
zwalają tworzyć świetlne „cudeńka” ku 
uciesze projektantów i użytkowników 
pojazdów. To właśnie dzięki nim po-
wstają tzw. inteligentne światła drogowe 
– o dalekim zasięgu, dobrze doświetla-
jące drogę, jednocześnie nieoślepiające 
kierowców jadących z naprzeciwka. Ła-
twość adaptacji ledów pozwoliła rów-
nież na połączenie kierunkowskazów 
z bocznymi światłami obrysowymi 
w pojazdach ciężarowych. Takie rozwią-
zanie rekomenduje dyrektywa ECE R48 
w celu zwiększenia bezpieczeństwa na 
drodze. Nowością w pojazdach ciężaro-
wych jest też zastosowanie tzw. kurtyny 
świetlnej w tylnych lampach. Jednym 
z mankamentów świateł ledowych jest 
nieprzyjemny dla oka odbiór – mówiąc 
krótko oślepiają kierowcę jadącego z tyłu 
i męczą wzrok. Dzięki kurtynie świetlnej 
emitowane światło jest jednorodne – nie 
oślepia i jest bardzo dobrze widoczne. 

Więcej zalet niż wad
„Dzisiaj najbardziej praktycznymi i eko-
nomicznymi są refl ektory tworzone 
w technologii LED. Mają zdecydowa-

nie więcej zalet niż wad, zużywają naj-
mniej prądu ze wszystkich dostępnych 
rozwiązań technologicznych, posiadają 
najmniejsze gabaryty, a zarazem naj-
większy zasięg. Są na tyle efektywne, 
że tworzona przez nie plama świetlna 
może być dowolnie kształtowana, świa-
tłość może być płynnie regulowana. Do-
datkowo mają bardzo długą żywotność” 
– podkreśla Leszek Waś, Przetwórstwo 
Tworzyw Sztucznych WAŚ.

Niedawno na rynek fi rma WAŚ wpro-
wadziła nową serię lamp zespolonych tyl-
nych W187 ze światłem o efekcie hologra-
mu, który zarazem jest częścią światła 
pozycyjnego. W pełni diodowa lampa jest 
stworzona w technologii neonowej, czyli 
poszczególne moduły lampy mają świa-
tło dyfuzyjnie rozproszone, dzięki które-
mu nie widać punktów świetlnych, a ciąg 
świetlny tworzy łunę przyjemną dla oka. 
Do wyboru ze statycznym lub dynamicz-
nym kierunkowskazem przechodzącym 
przez środek lampy na całej jej długości. 
Lampy W187 mają inteligentne światło 
stopu – pozycyjne częściowo zmienia się 
w kierunkowskaz z koloru czerwonego 
na żółty. Na serię W187 składają się lam-
py o różnej konfi guracji świetlnej, pełnią-
ce 3, 4 lub 5 funkcji.

Kolejna nowość w ofercie tego pro-
ducenta to seria w pełni diodowych 

Leszek Waś, 
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych WAŚ

„ 
Jedyną wadę diod LED da się 

zauważyć w przypadku uszko-
dzenia tego elementu – w takiej 
sytuacji konieczna jest wymiana 
całej lampy”.

Ofensywa LED-ów
Energooszczędne, bezobsługowe, poprawiające widoczność 

i bezpieczeństwo. Za oświetleniem w technologii LED przemawia nie tylko 

ekonomia, ale również waga, wielkość i walory estetyczne.
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Seria w pełni diodowych lamp zespolonych tylnych 
WAŚ W187 ze światłem o efekcie hologramu, który 
zarazem jest częścią światła pozycyjnego. Lampa 
powstała w technologii neonowej, czyli poszczególne 
jej moduły mają światło dyfuzyjnie rozproszone, 
dzięki któremu nie widać punktów świetlnych.

Lampy robocze WESEM 
wielkości 100 × 100 mm mogą 
mieć dzisiaj strumień świetlny 
dochodzący do 3000 lm. 
Pozwala to zmniejszyć liczbę 
lamp montowanych 
w pojazdach i w związku 
z tym uprościć instalację 
elektryczną.

zespolonych lamp tylnych W191, W192 
i W193, stworzonych w technologii neo-
nowostrunowej. Lampy typu „hambur-
ger” mają charakterystyczny kształt 
koła z poszczególnymi modułami o efek-
cie neonu. W zależności od wersji kie-
runkowskaz może być statyczny lub dy-
namiczny. Szczególną cechą tych lamp 
jest częściowe przenikanie się świateł 
pozycyjnego i kierunkowskazu w lam-
pach W191 i W193, natomiast w lampie 
W192 czerwone światło pozycyjne zmie-
nia się na białe światło cofania. Lampa 
W193DD dodatkowo charakteryzuje się 
inteligentnym światłem stopu, co daje 
niespotykany efekt. W zależności od wy-
branego rodzaju lampy można je łączyć 
i tworzyć różnorodne konfi guracje m.in. 
tworząc „ciąg”, umieszczając np. 2 lam-
py W191 obok siebie. 

www.truck-van.pl  |  4/201940 TruckTruck VanVan&

WYPOSAŻENIE  |  O Ś W I E T L E N I E  |



50 tys. godzin pracy
Firma WESEM w swojej ofercie ma homo-
logowaną lampę drogową w technolo-
gii LED. Lampa Fervor jest energoosz-
czędna i wydajna. 6-diodowe światło 
drogowe daje naturalną, przyjazną 
dla oka barwę, a włączone refl ektory 
zapewniają nawet do 500 m jasnej drogi 
przed maską pojazdu. Produkt dostępny 
jest w dwóch wersjach: z liczbami cecho-
wania 25 i 50. Pełna hermetyczność (kla-
sa szczelności IP67, IP69K) i nierozbie-
ralna konstrukcja wydłużają żywotność 
lampy – producent zakłada do 50 tys. 
godzin ciągłej pracy.

„Cały czas obserwujemy silny wzrost 
zainteresowania i sprzedaży oświetle-
nia LED. Obecnie cały pojazd może być 
wyposażony w oświetlenie bez użycia 
żarówek. Rozwój technologiczny spra-
wia, że z roku na rok oświetlenie LED 
oferuje coraz lepsze parametry. Przy-
kładowo, kiedy kilka lat temu wdra-
żaliśmy do produkcji lampy robocze 
wielkości 100 × 100 mm, nie widzieli-
śmy możliwości zaoferowania większe-
go strumienia świetlnego niż 1500 lm. 
Obecnie posiadamy w ofercie wersje 
3000 lm tej lampy. Taki trend pozwala 
np. zmniejszyć liczbę lamp montowa-

nych w pojazdach i w związku z tym 
uprościć instalację elektryczną. Wraz 
z rozwojem technicznym klienci dosta-
ją również możliwość stosowania coraz 
mniejszych lamp przy zachowaniu do-
tychczasowych parametrów” – zauwa-
ża Tomasz Hajduk, wspólnik w fi rmie 
WESEM.

Co wybrać?
Różnorodna oferta rynkowa staje się dla 
użytkowników nie lada wyzwaniem. Jak 
wybrać oświetlenie do swojego pojazdu, 

w co warto zainwestować, a kiedy nie 
warto przepłacać?

„Pierwsza sprawa to poprawne zde-
fi niowanie potrzeb. Nie zawsze lampa 
mocniejsza będzie automatycznie lep-
sza. Często niższy strumień świetlny jest 
wystarczający, a ważniejszy jest równo-
mierny rozkład światła niż sama moc 
lampy. Warto zwrócić uwagę, że kiedy 
rozmawiamy o lampach LED, to ich pod-
stawową przewagą w stosunku do lamp 
tradycyjnych jest długi czas życia. Pro-
ducenci podają przykładowo 50–80 tys. 
godzin, gdyż jest to szacowany czas pra-

W pełni diodowe zespolone lampy tylne WAŚ W191, W192 i W193 zostały stworzone w technologii 
neonowostrunowej. Mają charakterystyczny kształt koła z poszczególnymi modułami o efekcie neonu. 
W zależności od wersji kierunkowskaz może być statyczny lub dynamiczny.
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wskazująca błąd nie świeci. Lampy po-
winny być odpowiednio rozmieszczone 
na pojeździe, zgodnie z Regulaminem 
48. Oczywiście, wszystkie lampy muszą 
posiadać niezbędne certyfi katy i homo-
logacje m.in. kompatybilności elektro-
magnetycznej czy wytrzymałości two-
rzywa” – dodaje Leszek Waś.

Jak zadbać?
Lampy zbudowane z diod LED są długo-
wieczne i bezobsługowe. Może jednak 
jest coś, co wpływa na ich żywotność 
i bezpieczeństwo? 

„Poprawnie zaprojektowana i wyko-
nana lampa w zasadzie powinna być 
bezobsługowa. Na pewno momentem 
krytycznym jest sam montaż lamp. 
Warto tą czynność przeprowadzić fa-
chowo, ze szczególnym uwzględnieniem 
poprawnie dobranych i wykonanych 
złączy elektrycznych. Należy pamiętać, 
że szyb refl ektorowych z tworzywa nie 
powinno się ‘wycierać z brudu’. Nawet 
najlepiej wykonana lampa, w krótkim 
czasie będzie porysowana i sprawność 
układu optycznego szybko spadnie” 
– podkreśla Tomasz Hajduk.

„Nie wolno ignorować komunikatów 
wskazywanych przez kontrolki pojazdu, 
świadczących o sprawnym działaniu 
światła. Oczywiście, przynajmniej raz 
na jakiś czas, fi zyczne sprawdzenie czy 
lampa prawidłowo świeci również jest 
potrzebne” – dodaje Leszek Waś.

I co dalej?
Postęp cały czas dokonuje się na na-
szych oczach. Jeszcze parę lat temu 
lampy diodowe były nowoczesnym 
wynalazkiem, dzisiaj ledy można spo-
tkać wszędzie. Praktycznie weszły do 

standardu. Co w takim razie zadzieje 
się w kwestii oświetlenia w najbliższej 
przyszłości?

„W dalszym ciągu rozwijana będzie 
technologia LED, lampy diodowe będą 
coraz bardziej doskonałe, gabaryty na-
dal będą zmniejszane, a co za tym idzie 
lampy będą lżejsze, płaskie i bezobsłu-
gowe. Diody LED będą efektywniejsze, 
a ich żywotność będzie wydłużana. 
Coraz więcej lamp będzie tworzonych 
w technologii neonu ze światłem dy-
fuzyjnie rozproszonym oraz z dyna-
micznymi kierunkowskazami. Nowe 
rozwiązania będą opierać się na wy-
korzystywaniu zasobów natury, czy-
li tworzone będą lampy, zawierające 
ogniwa fotowoltaiczne, tak aby jak naj-
bardziej ograniczyć pobór prądu z po-
jazdu. Będą powstawać również lampy 
uniwersalne, dostosowane do każdego 
rodzaju pojazdu, pracujące na insta-
lacjach: 12, 24 i 48 V” – komentuje 
Leszek Waś.

„Zastosowanie technologii LED po-
zwala konstruować lampy o niespoty-
kanych dotychczas kształtach. Dzięki 
temu użytkownik dostaje coraz lepsze 
i wydajniejsze oświetlenie, a same lam-
py stają się ważnym akcentem styli-
stycznym całego pojazdu” – dodaje To-
masz Hajduk

Mogłoby się wydawać, że lampy le-
dowe nie mają wad, a ich zalety z bie-
giem czasu będą się jeszcze mnożyć. 
Wszystko zmierza w tym kierunku, jed-
nak należy pamiętać, że w przypadku 
uszkodzenia lampy ledowej konieczna 
jest wymiana całego elementu, co wią-
że się z większym wydatkiem niż to ma 
miejsce w przypadku lamp opartych na 
innych technologiach. Z drugiej strony 
ryzyko z tym związane rekompensuje 
cała lista zalet ledów. 

cy samych diod LED. W rzeczywistości 
takie rezultaty można uzyskać tylko 
w przypadku, gdy diody mają zapewnio-
ne idealne warunki pracy. Lampa musi 
być szczelna, a układ rozpraszania cie-
pła poprawnie dobrany. W praktyce wie-
le lamp ma problemy, żeby uzyskać czas 
pracy zbliżony do klasycznej żarówki” 
– podkreśla Tomasz Hajduk. 

„Decydując się na wymianę oświetle-
nia, właściciel pojazdu powinien przede 

Lampa Fervor WESEM to 6-diodowe światło drogowe, które daje naturalną, przyjazną dla oka barwę. 
Producent zakłada do 50 tys. godzin ciągłej pracy. 

Tomasz Hajduk, 
wspólnik w firmie WESEM

„ 
Nie zawsze lampa mocniej-

sza będzie automatycznie lepsza. 
Często niższy strumień świetlny 
jest wystarczający, a ważniejszy 
jest równomierny rozkład światła 
niż sama moc lampy”.

wszystkim zwrócić uwagę na system 
sterowania oświetleniem. Nie wszystkie 
auta posiadają odpowiednie sterowanie 
i w sytuacji zainstalowania nowej lam-
py diodowej z dynamicznym kierun-
kowskazem może występować błąd. Na 
rynku są już produkowane lampy z do-
datkowymi balastami i obciążeniami do 
wszystkich świateł bądź do światła kie-
runkowskazu, dzięki czemu kontrolka 
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