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Co z tą ekologią?
Im mocniej na rynku zaznaczają swoją obecność napędy elektryczne, tym więcej 

wzbudzają kontrowersji. Ekologiczne czy nie? Oto jest pytanie…
Od lat elektroentuzjaści toczą boje z elektrosceptykami o to, czy prąd może być ekologicz-

ny. Już teraz wiemy, że może, chociaż wymaga to wsparcia rządzących, czyli odpowiedniego 
klimatu politycznego. Dlaczego? Bo ekologia niestety cały czas jest luksusem, mało opłacal-
nym. I to od wytwarzania prądu począwszy. Żeby powstawał ze źródeł odnawialnych, trzeba 
zainwestować w elektrownie wodne, wiatraki bądź baterie fotowoltaniczne. Bez dotacji taka 
inwestycja wymaga dużo samozaparcia, cierpliwości i sporego wkładu fi nansowego. Dlatego 
wciąż najpopularniejszym sposobem na wytwarzanie prądu jest spalanie węgla. A to zakłóca 
obraz elektromobilności jako sposobu na przemieszczanie się bezemisyjne. Wydaje się, że 
dopóki nie poradzimy sobie z tym problemem, mówienie o napędzie „zeroemisyjnym” będzie 
wyłącznie dotyczyło tych nielicznych miejsc na świecie, gdzie prąd rzeczywiście pozyskiwa-
ny jest w sposób nienaruszający fl ory i fauny.
Ale i wówczas pozostanie druga strona medalu – akumulatory. Przez lata toczyły się dyskusje 
o ich szkodliwości po okresie eksploatacji, czyli produkcji szkodliwych dla środowiska śmie-

ci, które będą zalegać na naszej planecie. Dzisiaj 
już mówi się nie tylko o drugim życiu akumulato-
rów, czyli wykorzystywaniu ich jako magazynów 
energii, ale również o recyklingu i odzyskiwaniu 
użytych do ich produkcji pierwiastków. Co cieka-
we, okazało się, że żeby to było opłacalne, trzeba je 
odpowiednio zaprojektować, unikając w produkcji 
stosowania np. żywic epoksydowych, co znacz-
nie ograniczy koszt odzyskiwania zastosowanych 
w nich materiałów. Idzie więc ku dobremu. Cały 
czas jednak pozostaje kwestia kosztownej i wyso-
koemisyjnej produkcji baterii, która z ekologią nie 

ma nic wspólnego. A pozyskiwanie metali ziem rzadkich do produkcji baterii litowo-jono-
wych montowanych w pojazdach jest równie szkodliwe jak pozyskiwanie ropy naft owej.
Zresztą już dzisiaj mówi się, że ta technologia nie będzie docelową. Można więc wkrótce spo-
dziewać się w tej kwestii nowych propozycji, które nie tylko sprawią, że baterie będą bardziej 
pojemne, czyli wydłuży się np. zasięg elektrycznych pojazdów, ale również będą lżejsze, co 
ma spore znaczenie szczególnie w pojazdach użytkowych. 
Japończycy niedawno ogłosili, że baterie litowo-jonowe, ale ze stałym elektrolitem, mają gę-
stość energii dwa razy większą od aktualnie stosowanych z elektrolitem płynnym. Czyli za-
stosowanie tego typu akumulatorów powinno znacznie wydłużyć zasięg.
Co jednak z tą ekologią? Warto zastanowić się nad tym, że podczas produkcji konwencjo-
nalnych napędów też emitowany jest dwutlenek węgla i zużywane zasoby. I również te na-
pędy nie rozpływają się w powietrzu, zamieniając w parę wodną. Z drugiej strony, jeszcze 
nie opublikowano badania, w którym dowiedziono by, że produkcja i eksploatacja pojazdu 
elektrycznego jest bardziej ekologiczna niż pojazdu z konwencjonalnym napędem. Być może 
to tylko kwestia czasu? 
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Wersja I-Save, zaprezentowana 
w modelu FH, to suma ma-
łych modyfi kacji, które łącz-

nie mają przynieść nawet 7-procentową 
oszczędność paliwa przy zachowaniu 
tych samych właściwości trakcyjnych 
albo wręcz ich poprawie. Najważniej-
szym elementem nowego FH I-Save jest 
silnik D13TC, będący pochodną znanego 
już napędu D13, oczywiście spełniający 
normę Euro 6D. To, co go wyróżnia to 
owe dodatkowe litery TC, za którymi kry-

je się technologia Turbo Compound. Jak 
to działa? 

Wyciskamy energię
Wszystko zaczyna się już w komorze spa-
lania, w której pracują nowe tłoki o fa-
listej powierzchni denka. Rozwiązanie 
to (opatentowane przez Volvo) sprawia, 
że wtryskiwana mieszanka paliwowa 
niejako „zawija się” w komorze spalania 
i wraca do osi cylindra. Dzięki temu ule-

ga ona skoncentrowaniu i wydajniejsze-
mu spalaniu bliżej osi cylindra. Z każdej 
eksplozji mieszanki udaje się wyzwolić 
nieco więcej energii. W praktyce oznacza 
to zmniejszenie zużycia paliwa potrzeb-
nego do wykonania danej pracy. 

Spaliny wychodzące z cylindrów tra-
fi ają do klasycznej turbosprężarki, jak 
w niemal każdym współczesnym silniku 
wysokoprężnym. Jednak gazy wylotowe, 
po przejściu przez turbosprężarkę mają 
na wyjściu wciąż dużą energię, którą 

Trochę tu, trochę tam
Przez najbliższe lata to wciąż silnik Diesla pozostanie wiodącym napędem 

w transporcie długodystansowym. Ale i w nim wciąż drzemie spory potencjał 

do obniżania zużycia paliwa i tym samym redukcji CO2. Metodą małych 

kroków Volvo „urwało” kolejne kilka procent. 

|  Tekst i zdjęcia: Mirosław Ganiec  |

Kierowcy powinni polubić I-Save bowiem ekonomia 
paliwowa idzie tu w parze z podtrzymaniem, a nawet podniesieniem 

właściwości trakcyjnych. Niższe obroty przekładają się również 
na ograniczenie hałasu generowanego przez silnik.
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szemu momentowi obrotowemu może 
jeszcze wcześniej zmieniać przełożenia 
oraz rzadziej redukować biegi na pod-
jazdach. Dalsze zmiany zaszły też w sys-
temie przewidywania topografi i trasy 
I-See. Współpracuje on z tempomatem 
I-Cruise w nowym wariancie CRUIS-E,
czyli sprzyjającym oszczędzaniu pa-
liwa. Główną zmianą jest możliwość 
wyboru jednego z trzech zakresów eko-
nomicznych, sprowadzających się do 
wybrania „widełek” zmiany prędkości, 
o którą może zmieniać się zadana pręd-

kość jazdy. I tak w najmniej ekonomicz-
nym poziomie 1 zadana przez kierowcę 
prędkość może zostać zmniejszona tylko 
o –3 km/h, a jej maksymalny wzrost to 
+5 km/h. Takie ustawienie predyspono-
wane jest do bardzo intensywnego ruchu 
drogowego. W najbardziej ekonomicz-
nym wariancie Eco3, prędkość zadana 
przez kierowcę może zostać obniżona 
przez układ I-See o –10 km/h, zaś jej 
chwilowe przekroczenie może osiągnąć 
+5 km/h. Co więcej, na bardzo krótki 
moment (do 30 sekund) na końcu zjazdu 

wykorzystuje właśnie układ Turbo Com-
pound. Jest to po prostu kolejna turbina, 
która połączona jest układem kół zęba-
tych bezpośrednio z wałem korbowym 
silnika. Tym samym energia gazów wy-
lotowych konwertowana jest bezpośred-
nio w dodatkowy moment obrotowy. I to 
nie bylejaki, bowiem połączenie turbiny 
i wydajniejszego spalania w cylindrach 
dodaje w efekcie aż 300 Nm dodatkowego 
momentu obrotowego. To tyle, ile wytwa-
rzają nowoczesne turbodiesle w samo-
chodach dostawczych. Dzięki I-Save taki 
właśnie moment obrotowy zyskujemy 
praktycznie „za darmo”, wykorzystując 
to, co do tej pory było marnowane – czyli 
energię spalin. 

Co ważne, dodatkowy moment obro-
towy dostępny jest w szerokim zakresie 
obrotowym już od 900 obr/min, więc nie-
wiele wyższym niż obroty jałowe silnika. 
Układ Turbo Compound dostępny jest 
w silnikach o mocy 460 i 500 KM. Sama 
moc nie uległa zmianie, ale jej wartość 
maksymalna dostępna jest o około 150 
obrotów wcześniej niż w klasycznym sil-
niku bez TC. Wykonanie tej samej pracy 
przy niższych obrotach oznacza w prak-
tyce mniej cykli spalania, a tym samym 
wprost przekłada się na ograniczenie zu-
życia paliwa. Dodatkowo silnik pracujący 
na niższych obrotach generuje też mniej 
hałasu oraz zapewnia większą elastycz-
ność, ograniczając liczbę koniecznych 
zmian biegów. 

Silniki z Turbo Compound posiadają 
chłodzony system recyrkulacji spalin, 
dzięki czemu zmniejsza się również ilość 
tlenków azotu powstających w procesie 
spalania. To z kolei oznacza mniejsze za-
potrzebowanie na AdBlue, zredukowane 
nawet o 40%, co dodatkowo przekłada 
się na niższy łączny koszt użytkowania 
pojazdu.

Uzupełnieniem specyfi kacji po stronie 
konstrukcyjnej są opony o niskich opo-
rach toczenia z indeksem A. Do układu 
I-Save najczęściej dobierany jest zmo-
dyfi kowany most tylny RSS1244B o ob-
niżonych oporach toczenia. W wersji 
z 460-konnym silnikiem ma on przełoże-
nie 2,31:1

Zmyślna 
elektronika
Kolejnym elementem układanki I-Sa-
ve są zmodyfi kowane systemy elektro-
niczne, które uwzględniają zmienioną 
charakterystykę pracy silnika. Zauto-
matyzowana skrzynia biegów I-Shift  
dostosowana jest do pracy w niższym 
zakresie obrotowym, a dzięki więk-

Ćwierć metra więcej

Volvo Trucks wprowadza kabinę Globetrotter XXL, której długość 
użytkowa została zwiększona o 25 cm. 

Kabina powstała na bazie zwykłej wersji Globetrotter XL, do której dodano 25-cen-
tymetrowy moduł w jej tylnej części, schowany za poszerzoną i przeprojektowaną 
owiewką boczną. Dzięki temu większość elementów poszycia nie uległa zmianie. 
Dodatkowe centymetry wykorzystane zostały przede wszystkim do poszerzenia 
leżanki właśnie o 25 cm. Łóżko też wydłużono o 13 cm i zyskało nowy materac 
sprężynowy z regulowaną częścią pod głowę. Schowki pod łóżkiem są o 60 litrów 
większe, a cała kubatura kabiny zwiększyła się o 600 litrów. Bez zmian pozostała 
głębokość schowków górnych oraz lodówka pod leżanką, a także pozostała prze-
strzeń kabiny. Nowa kabina waży o 145 kg więcej niż dotychczasowa XL. 
W początkowej fazie kabina dostępna będzie tylko w trzyosiowych ciągnikach siodłowych dedykowanych 
rynkom skandynawskim, ale z czasem może zagościć również w podwoziach pod zabudowę, a nawet w cią-
gnikach dwuosiowych, dedykowanych zestawom z krótszą naczepą, np. silosem czy naczepą wywrotką. 
Zestawienie kabiny ze zwykłą naczepą o standardowej długości 13,6 m oznaczałoby, że długość całego ze-
stawu przekroczy dopuszczalne w Europie 16,5 m.

7–8/2019  |  www.truck-van.pl 7TruckTruck VanVan&

  |  T E S T  |  DŁUGODYSTANSOWE 



niesienie napędu odbywa się bowiem na 
11. przełożeniu. Do tego same zmiany 
biegów dzięki Dual Clutch nie powodują 
utraty napędu i wzrostu zużycia paliwa 
tak, jak w skrzyni ze zwykłym sprzę-

kom pokonującym minimum 120 tys. km 
rocznie. 

Co dalej? Volvo przyznaje, że diesel 
będzie jeszcze przez pewien czas domi-
nującym źródłem napędu w transporcie 

długodystansowym. Oczywiście moż-
na go coraz częściej zasilać olejem na-
pędowym pochodzenia organicznego, 
a z czasem powinien on zyskać również 
wsparcie układów hybrydowych. Wcze-
śniej przed producentami jednak kolejne 
wyzwania, w szczególności konieczność 
monitorowania i redukowania emisji 
CO2, która bezpośrednio powiązana 
jest ze zużyciem paliwa. Z jednej strony 
wciąż możliwe jest zredukowanie zuży-
cia na poziomie produkcji energii w sa-
mym silniku, co pokazuje choćby mo-
dernizacja komory spalania czy układ 
Turbo Compound. Z drugiej strony duży 
potencjał drzemie też w układach elek-
tronicznych, takich jak I-See. W kolej-
nych generacjach ma on przewidywać 
nie tylko ukształtowanie drogi, ale też 
inne elementy wpływające na styl jazdy 
i np. wytracać prędkość odpowiednio 
wcześniej przed ostrym zakrętem, do-
jazdem do ronda, zjazdem z autostrady 
czy ograniczeniami prędkości itp. Dołą-
czając do tego możliwości komunikacji 
z innymi pojazdami (bezpośredniej lub 
poprzez chmurę danych), możliwe bę-
dzie też automatyczne wytracanie pręd-
kości np. przed tworzącym się korkiem 
czy inną nietypową sytuacją drogową. 

z wzniesienia możliwe jest dalsze prze-
kroczenie prędkości o kolejne +3 km/h, 
by w pełni wykorzystać pęd pojazdu np. 
przed kolejnym wzniesieniem. Układ 
I-See, wykorzystując zaktualizowane 
i jeszcze dokładniejsze mapy topogra-
fi czne, uwzględnia też zmniejszone opo-
ry i częściej używa układu wolnego koła 
I-Roll, załączając go również pod koniec 
zjazdu z wzniesienia (tu również wyko-
rzystując opcję chwilowego przekrocze-
nia prędkości). 

Jak I-Save działa w praktyce? Podczas 
naszych jazd testowych, realizowanych 
na średnio uczęszczanych autostradach 
i drogach głównych w środkowej Szwecji, 
460-konnym zestawem dawało się uzy-
skiwać zużycie paliwa mniejsze o 3 do 
5%. To mniej niż deklarowane przez pro-
ducenta 7%, ale mniejsze wartości mo-
gły wynikać m.in. ze sporej zmienności 
natężenia ruchu oraz faktu, że pojazdy 
z tradycyjnym silnikiem również wyko-
rzystywały odświeżony układ przewidu-
jący I-See.

Ciekawe jest zestawienie układu I-Save 
z 500-konnym silnikiem, połączonym ze 
skrzynią biegów SPO2812 poprzez układ 
dwusprzęgłowy Dual Clutch. W tym 
układzie napędowym bezpośrednie prze-

głem. W efekcie tego elektronika steru-
jąca układem napędowym często ocenia, 
że najlepszą strategią ekonomiki jazdy 
będzie wybór biegu 11., bowiem mniej-
sze opory wewnętrzne skrzyni zrekom-
pensują wyższe obroty silnika. Czasami 
wręcz dochodziło do sytuacji, że to samo 
wzniesienie 460-konny silnik pokonywał 
na 12. biegu z 900 obr/min, a mocniej-
sza 500-ka już wcześniej pozostawała na 
11. biegu i utrzymywała silnik w nieco 
wyższym zakresie obrotów, ale jedno-
cześnie pozwalając na pracę z wyraźnie 
mniejszym obciążeniem i podawaniem 
mniejszych dawek paliwa. Fakt taki 
może zaskakiwać, ale wszystko odbywa 
się pod okiem sprytnej elektroniki, na 
bieżąco kalkulującej najlepszą strategię 
ekonomicznej jazdy. 

Ekologia wciąż kosztuje
Brzmi pięknie? Niestety I-Save jest ukła-
dem dość kosztownym. Choć trudno uzy-
skać jednoznaczną informację o cenie 
systemu, producent sam podkreśla, że 
inwestycja w tego typu rozwiązanie ma 
rację bytu przy długich dystansach. Do-
datkowa inwestycja w pakiet I-Save ma 
przynieść zysk ekonomiczny użytkowni-

Silnik z Turbo Compound lubi niższe obroty pracy. 
Mniej obrotów, to mniej wykonanych cykli spalania 

dla osiągnięcia tej samej pracy, a zatem mniejsze 
zużycie paliwa. Wyższy o 300 Nm moment 

obrotowy dodatkowo sprzyja ekonomii, dodając 
napędowi elastyczności.

Głównym elementem pakietu I-Save jest zmodernizowany silnik, wyposażony w dodatkową 
turbinę Turbo Compound (elementy w kolorze złotym) . Jednak sporą rolę w deklarowanej, 
7-procentowej redukcji zużycia paliwa odgrywają też systemy elektroniczne, głównie 
zmodernizowane oprogramowanie skrzyni biegów I-Shift, tempomat I-Cruise z funkcją I-Roll 
oraz wspierający go układ I-See wykorzystujący wiedzę o topografii trasy. Wszystkie te układy 
uwzględniają zmienioną charakterystykę pracy silnika.

Jednym słowem rewolucji w silnikach 
Diesla już raczej nie zobaczymy, ale ob-
szar drobnych modyfi kacji i ciągłej ewo-
lucji systemów towarzyszących wciąż 
jeszcze pozostaje otwarty. 
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Niedawno gościła na naszych ła-
mach Scania z zabudową kuba-
turową Wecon przystosowaną 

do przewozu wózka widłowego. Wózek 
mógł być umocowany w dwóch pozy-
cjach: za pojazdem lub w jego wnętrzu 
i to zarówno przy przyczepie, jak i przy 
zabudowie ciężarówki – po odłączeniu 
przyczepy. Szczegóły konstrukcji dosto-
sowały zestaw do zmiennego obciąże-
nia tylnego zwisu, dowodząc wyobraźni 
i rozsądku projektantów. Tak powstał 
pojazd gotowy do pokonywania dłu-
gich tras, ale wykazujący się zaletami 
cennymi w dystrybucji, przede wszyst-
kim autonomią w zakresie załadunku 
i rozładunku oraz zwrotnością, gdyż 
ciężarówka miała ostatnią oś unoszoną 
i skrętną. 

Tym razem mamy do czynienia z ty-
powym zestawem nastawionym przede 
wszystkim na maksymalizację objętości 
ładowni oraz niską masę własną. Jest to 
pojazd zdecydowanie długodystanso-
wy, alternatywa dla tańszych, ale dys-
ponujących mniejszą ładownią i mniej 
komfortowych dla kierowcy zestawów 
z naczepami typu Mega. Ich objętość do-
chodzi maksymalnie do 100 m3, gdy ze-
staw z przyczepą zbliża się do 120 m3. 

Płaskowyż
Mercedes Actros szybko zadomowił się 
na rynku, a wsiadając do kabiny Big-
Space można zrozumieć dlaczego. Jest 
to druga co do wielkości kabina po 
GigaSpace, a różnica dotyczy wysoko-

ści. GigaSpace mierzy wewnątrz między 
fotelami 2,13 m, a BigSpace 1,99 m. Obie 
mają płaskie podłogi, które od czasów 
Renault Magnum uchodzą za szczytowe 
osiągnięcie w konstrukcji kabin cięża-
rówek, choć nie wszystkim podobają się 
bezkrytycznie. Do mankamentów należy 
wysokie wejście, w Actrosie do wnętrza 
prowadzi 5 stopni. Lecz znalazłszy się 
w środku, można cieszyć się przestrzenią 
i swobodą ruchu. Kabina była wyposażo-
na raczej racjonalnie niż rozrzutnie, ale 
stwarzała pozytywne wrażenie. Wystrój 
zdominowany przez dwie barwy zręcz-
nie ukrywał pewną surowość zastosowa-
nych materiałów, a wieczorne, dyskretne 
podświetlenie „Ambiente” maskowało ją 
całkowicie. Z tyłu były dwie leżanki, a fo-
tel kierowcy miał zawieszenie pneuma-

Według wzoru
Duży na długie trasy. Actros z kurtynową zabudową objętościową Wecon/Wesob 

jest wzorcowym przykładem współczesnej ciężarówki, która „może więcej”. 

|  Tekst i zdjęcia: Michał Kij  |
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pą. Nośność rampy wynosi 4 t. Oczywiście 
możliwy jest załadunek również z boku. Po 
odsunięciu kurtyn można wyjąć aluminio-
we profi le zabezpieczające boki, a w razie 
potrzeby przesunąć kłonice. Dach można 
złożyć lub unieść, aby wygodnie załado-
wać pojazd „po dach”. Do unoszenia służy 
mechaniczny system z przekładnią samo-
hamowną zaprojektowany przez Wesob. 

Zabudowa wyróżnia się niską ramą 
podłogową wykonaną z profi li ze stali 
o podwyższonej jakości ocynkowanych 
ogniowo. Podłoga jest z wodoodpornej 
sklejki z powłoką antypoślizgową, a mogą 
się po niej poruszać wózki widłowe 
o nacisku na oś dochodzącym do 5,46 t.
Do wyposażenia należy system zabezpie-
czenia ładunku Safety-Lock. 

Manipulowanie przy elementach zabu-
dowy potwierdza ogólnie dobrą jakość. 
Otwieranie drzwi, odsuwanie kurtyn, 

Wskaźniki są eleganckie 
i zapewniają pełny wgląd 

w działanie ciężarówki oraz 
styl jazdy kierowcy. Menu 
środkowego ekranu jest 

wielopoziomowe, ale łatwo się 
po nim poruszać. 

tyczne. Pasażerski został umocowany na 
sztywno, za to miał składane siedzisko. 
Jadąc w trasę w pojedynkę, można więc 
było wygospodarować sobie „więcej pod-
łogi”, aby wygodnie zmienić ubranie czy 
wysiąść od strony chodnika. Podróżując 
we dwóch, „ten drugi” też nie miał najgo-
rzej, gdyż Actros miał pełne zawieszenie 
pneumatyczne i pneumatycznie była za-
wieszona sama kabina. Sztywne moco-
wanie fotela nie było więc dolegliwe. 

Schowki w Actrosie są w typowych 
dla europejskich ciężarówek miejscach, 
a w kabinie BigSpace ich łączna objętość 
dochodzi do 890 l. Dla porównania: kom-
bi klasy E ma bagażnik o objętości 640 l, 
która po złożeniu siedzeń i załadowaniu 
po dach wzrasta do 1820 l. Skoro klasą E 
można jechać na wakacje z całą rodziną, 
to miejsca w Actrosie aż nadto wystarczy 
dla jednego kierowcy, a dwaj też się po-
mieszczą ze swoimi rzeczami. 

Odsuń, przesuń, rozłóż
„Małe” koła z oponami o stosunkowo ni-
skim profi lu wynoszącym 60 ułatwiły 
montaż obszernej zabudowy mierzącej 
wewnątrz pełne 3 m wysokości. Wecon 
zbudował zestaw przejazdowy. Na czas 
za- i rozładunku przez tylne drzwi można 
otworzyć przejście z rozkładaną rampą 
między zabudową ciężarówki, a przycze-

Fotel pasażera ze składanym siedziskiem znakomicie ułatwia 
korzystanie z zalet płaskiej podłogi. 

Wnętrze zabudowy wyposażone jest w system 
mocowania ładunku Safety-Lock. Przy przedniej 
ścianie przyczepy widoczna rozkładana rampa. 

Dach można złożyć lub unieść za pomocą 
widocznego na zdjęciu mechanicznego systemu 

zaprojektowanego przez Wesob. 
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Mercedes-Benz Actros 
2545 6×2 L BigSpace

Dmc (t) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Masa własna (t) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Rozstaw osi (mm)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4900
Typ silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OM 471
Liczba i układ cylindrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R6
Pojemność (dm3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8
Maks. moc (KM/kW/obr/min) . . . . . . . . . . . . . . . .449/330/1800
Maks. moment obr. (Nm/obr/min) . . . . . . . . . . . . . . . 2200/1100
Skrzynia biegów . . . . . . . . . . . . zautomatyzowana, 12-biegowa 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . PowerShift 3 typu G 211-12/14.93-1.0
Przełożenie przekładni głównej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,412:1
Przeglądy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .do 150 000 km
Gwarancja . . . . 1 rok, zespół napędowy 3 lata lub 450 000 km

Ot, zwyczajny zestaw objętościowy? 
Tak to wygląda, dopóki nie przyjrzeć się bliżej. 

6-cylindrowa jednostka z rodziny 
OM471 jest dobrze znana na rynku. 
Wariant o mocy 449 KM i maksymal-
nym momencie obrotowym 2200 Nm 
jest odpowiedni do zestawu wprawdzie 
objętościowego, ale zdolnego osiągać 
dmc 40 ton przy ładowności 24 t. W erze 
oszczędzania o dynamice jazdy wspomi-
na się raczej wstydliwie, ale dobre osiągi 
skracają czas przejazdu, a to ma zwią-
zek z wydajnością przewozu. Ponadto 
przydają się w terenie pofałdowanym, 
w sprzyjających warunkach czynią prze-
jazd bardziej ekonomicznym niż przy za-
stosowaniu słabszego silnika. 

Trzyosiowy Mercedes-Benz Actros 
2545 z zabudową i przyczepą Wecon/
Wesob jest zestawem „szkolnym”, ale 
w znaczeniu pozytywnym. Jest właśnie 
taki, jak powinien być, a liczne akcesoria 
ułatwiające załadunek są proste w ob-
słudze nawet dla osób nie obytych z tego 

PowerShift  3, wcześnie zmieniającym 
przełożenia. Chcąc skorzystać z peł-
nej mocy silnika, należało przełączyć 
skrzynię w tryb Power lub wziąć się za 
zmianę biegów samemu. Mercedes miał 
trójstopniowy hamulec silnikowy, nader 
skuteczny. 

przesuwanie dachu czy rozkładanie 
pomostu między ciężarówką a przycze-
pą nie nastręcza większych trudności, 
zwłaszcza gdy zestaw stoi na równym, 
poziomym podłożu. Wesob pamiętał 
również o zamykanych schowkach pod 
podłogą, pomiędzy osiami przyczepy. 

Dynamika i rozwaga
Podwozie w układzie 6×2 z dużym roz-
stawem osi i ostatnią osią unoszoną jest 
gwarancją wygody, szczególnie przy 
kompletnym zawieszeniu powietrz-
nym. Pewien niepokój mogą wzbudzać 
„niskoprofi lowe” opony i stosunkowo 
mały prześwit, ale w praktyce Actros 
dobrze znosił drogi o różnej jakości, 
a także nierówne wjazdy np. na par-
king czy stację paliw. Skutecznym spo-
sobem na większe przeszkody może 
być uniesienie zawieszenia – pneuma-
tyka górą! 

Podczas jazdy z dużą prędkością po 
drodze ekspresowej kabina była ostoją 
spokoju i ciszy. Dbały o to przewidujący 
tempomat PCC (Predictive Powertrain 
Control) w połączeniu z systemem Eco-
-roll i ekonomicznym programem zmia-
ny przełożeń zautomatyzowanej skrzyni 

rodzaju rozwiązaniami. Układ napędowy 
równoważy osiągi i oszczędzanie paliwa, 
a kabina… Cóż, wejście do niej to pierw-
szy krok do wypoczynku i nieważne, czy 
trzeba usiąść na fotelu kierowcy i wrzu-
cić „drive”, czy można zaszyć się z orzesz-
kami i książką na leżance. 
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Przy podpisaniu umowy byli obec-
ni: Maciej Oleksowicz, prezes 
zarządu Inter Cars i prokurent 

Q-Service Truck, Sławomir Rybarczyk, 
prezes zarządu Q-Service Truck, Serhan 
Turfan, wiceprezes Ford Trucks, Emrah 
Duman, dyrektor ds. rynków międzyna-
rodowych oraz Jarosław Abramczyk, dy-
rektor zarządzający Ford Trucks na Polskę 
i kraje bałtyckie. Oznacza to, że w Polsce 
dostępna będzie ciężarówka Ford F-Max, 
która zdobyła tytuł „Truck of the Year 2019”. 

Świeża gama
Ford Trucks jest marką spółki Ford Oto-
san z siedzibą w Gölcük w Turcji. Akcjo-
nariuszami Ford Otosan są w równych 
częściach Ford Motor Co. i Koç Holding, 

mają po 41% udziałów. Pozostałe 18% 
należy do drobnych inwestorów. W prze-
szłości spółka wytwarzała zróżnicowa-
ną gamę samochodów, także osobowe. 
Obecnie skupia się na pojazdach użyt-
kowych, a większość produkcji stanowią 
dostawcze Transity. Produkcja ciężaró-
wek rozpoczęła się w 1960 r. Najpierw 
były to amerykańskie Fordy F600, a od 
1966 modele europejskie. Najdłużej po-
wstawał systematycznie modernizowany 
Ford Cargo, od 1985 do 2003 r. Potem zo-
stał zastąpiony przez nową generację po-
jazdów szosowych i budowlanych. Firma 
dysponuje własnym centrum badań i roz-
woju oraz dużym torem testowym. Obec-
na gama została wprowadzona w 2016 r.,
a najnowszy model F-Max zadebiuto-
wał w 2018. 

Q-Service Truck zamierza sprzedawać 
zarówno Forda F-Max, jak i pojazdy z ro-
dziny zaprezentowanej w 2016 r., w tym 
podwozia 2-, 3- i 4-osiowe oraz ciągniki 
4×2 i 6×4. W szerokiej ofercie znajdą coś 
dla siebie zarówno fi rmy wykonujące 
przewozy na długich dystansach, jak 
i przedsiębiorstwa budowlane, komunal-
ne czy zajmujące się dystrybucją. Do na-
pędu służą 6-cylindrowe, rzędowe silniki 
z rodziny Ecotorq. Mniejszy ma pojem-
ność 9 l i moc 330 KM, większy 12,7 l i 420, 
480 lub 500 KM. Silniki tureckich Fordów 
są zgodne z normą Euro 6, w układzie 
wydechowym jest katalizator SCR. Sa-
mochody mają manualne lub zautoma-
tyzowane skrzynie biegów ZF, ale w pla-
nach jest przekładnia własnej produk-
cji. Osie napędowe pochodzą z własnych 
zasobów Forda. 

Planowa ekspansja
Ford Trucks działa w Europie Środko-
wo-Wschodniej, na Bliskim Wschodzie, 
w Afryce i Rosji. Ma sieć obsługi posprze-
dażnej w Europie Zachodniej, a teraz 
prowadzi negocjacje z dilerami we Wło-
szech, Portugalii i Hiszpanii. Ponadto 
turecka fabryka współpracuje z brazy-
lijskim oddziałem Forda, który uczest-
niczył w konstruowaniu samochodów 
zaprezentowanych w 2016 r. i rozpoczął 
ich produkcję pod nazwą Ford Cargo. 
Udzieliła też licencji na ciężarówki i sil-

Dołączył Ford
Spółka Q-Service Truck została jedynym importerem 

ciężarówek Ford Trucks w naszym kraju. Zawarcie umowy 

ogłoszono 13 czerwca 2019 r. w Warszawie. 

|  Tekst: Michał Kij  |  Zdjęcia: M. Kij, Ford Trucks  |

Q-Service Truck jest jedynym importerem 
ciężarówek Ford Trucks w Polsce. Podczas 
podpisania umowy obecni byli (od lewej): 
Sławomir Rybarczyk prezes zarządu Q-Service 
Truck, Emrah Duman, dyrektor Ford Trucks
 ds. rynków międzynarodowych, 
Maciej Oleksowicz, prezes zarządu Inter 
Cars i prokurent Q-Service Truck, Serhan 
Turfan, wiceprezes Ford Trucks oraz Jarosław 
Abramczyk, dyrektor zarządzający Ford Trucks 
na Polskę i kraje bałtyckie. 
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niki Ecotroq chińskiej fi rmie JAC, bę-
dącej spółką joint venture z Ford Motor 
Company. Współdziała z nią w zakresie 
prac rozwojowych. Ma również montow-
nię w Kaliningradzie, gdzie powstają cię-
żarówki dla Rosji i Kazachstanu. 

Firma jest obecna w przeszło 50 kra-
jach na całym świecie. Polska zamknęła 
etap ekspansji w Europie Środkowo-
-Wschodniej, obecnie Ford Trucks kie-
ruje kroki ku Europie Zachodniej. Rynki 
europejskie mają wchłaniać 80% ekspor-
tu, a sama Europa Środkowo-Wschodnia 
jego połowę. Jak podkreśla Emrah Du-
man, Polska jest czwartym co do wiel-
kości rynkiem pojazdów ciężarowych 
w Europie, przejawia tendencję wzrosto-
wą, a polscy przewoźnicy zdominowali 
transport europejski. Dlatego obecność 
u nas jest dla Ford Trucks ważna. 

Sprzedażą i serwisem ciężarowych For-
dów w Polsce zajmą się wybrane punkty 
sieci Q-Service Truck. Spółka ta należy do 
grupy Inter Cars SA, jest autoryzowanym 
przedstawicielem ZF Friedrichshafen AG 
w zakresie napraw skrzyń biegów oraz au-
toryzowanym dilerem samochodów oso-
bowych i ciężarowych Isuzu. Obecnie sieć 
sprzedaży Fordów liczy 10 placówek na 
terenie całego kraju, centrala znajduje się 
w Warszawie. Jarosław Abramczyk prze-
widuje, że docelowo będzie ich około 20. 

Przekonaj się sam
Pojazdy Ford Trucks zostaną ofi cjalnie 
wprowadzone na polski rynek we wrze-
śniu 2019 r., równocześnie rozpoczną 
działalność pierwsze serwisy. Już teraz 
w ramach kampanii RoadShow Ford 
Trucks samochody są prezentowane 
w różnych miejscach na terenie kraju. 

Importer dokłada starań, aby od pierw-
szego dnia nabywcy Fordów mogli liczyć 

na obsługę w całej Europie. Powstało 
już telefoniczne centrum pomocy dro-
gowej assistance, które obsługuje klien-
tów w języku polskim. W Europie Za-
chodniej Ford Trucks korzysta ze wspar-
cia blisko 80 placówek sieci TIP, ale 
w planach jest sukcesywna rozbudowa 
własnej sieci obsługi. 

Wzorem importerów marek o ugrunto-
wanej pozycji, Q-Service Truck podkre-
śla niski całkowity koszt użytkowania 
Fordów. Przebiegi między przeglądami 
mają sięgać 150 000 km, a oprócz pakie-
tów serwisowych w kilku wariantach, 
fi rma proponuje gwarancję rozszerzoną 
do 5 lat. Wspomniano również o telema-
tyce, jako rozwiązaniu szykowanym dla 
polskich nabywców. 

Ford jest reprezentantem ciężkiego 
segmentu pojazdów o dmc od 18 ton 

wzwyż. Idealnie wpisuje się więc w ofer-
tę Q-Service Truck, gdyż gama Isuzu 
kończy się na ciężarówkach o dmc 14 t.
Największe nadzieje importer wiąże 
z nowym F-Maxem, ogółem 70% sprze-
daży mają stanowić ciągniki siodłowe, 
pozostałe 30% ma należeć do podwozi. 
W początkowym okresie fi rma chce sku-
pić się na rozbudowie sieci i umacnianiu 
wizerunku marki, ostrożnie podcho-
dząc do planów sprzedaży. Do końca 
2019 r. chce dostarczyć do Polski około 
75–100 pojazdów. 

Na nabywców będą czekać samochody 
gotowe do natychmiastowego odbioru. 
Zamówienia na bardziej zindywiduali-
zowane ciężarówki będą realizowane 
w ciągu najwyżej 3 miesięcy. Zaintereso-
wanym importer oferuje własne fi nanso-
wanie. Z myślą głównie o dużych fl otach 
przygotowano ofertę odkupu pojazdów 
używanych. 

Niemniej na początek Q-Service Truck 
chce zainteresować Fordami mniejsze 
fi rmy. Za tureckimi ciężarówkami ma 
przemawiać niskie zużycie paliwa, niż-
sze o 8,5% niż w poprzedniej generacji 
oraz… doświadczenia z jazd testowych! 
Ciężarówki Ford są zupełnie nowym 
produktem na naszym rynku, dlatego 
Q-Service Truck chce zapewnić poten-
cjalnym nabywcom możliwość spraw-
dzenia ich w praktyce. Drażliwe pytanie 
o cenę pozostaje bez odpowiedzi, ale 
jak stwierdza Jarosław Abramczyk: „Nie 
aspirujemy do segmentu premium, przy-
najmniej na razie. Będziemy się dostoso-
wywali do warunków rynkowych, aby 
pojazd skutecznie sprzedawać”. 

Czołowym modelem oferowanym w Polsce ma być nowy Ford F-Max, europejska „Ciężarówka 
Roku 2019”. Ciągniki siodłowe z typowym wyposażeniem będą dostępne od ręki. 

Poza F-Maxem dostępne będą podwozia i ciągniki poprzedniej 
generacji, w tym budowlane 4×2, 6×2, 6×4, 8×2 i 8×4. 
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Każdy moduł był specjalnie przy-
gotowany, aby zaspokoić potrze-
by uczestników i przekazać im 

zestaw wartościowej wiedzy. Szkolenia 
odbywały się w najlepszy możliwy spo-
sób – na oczach uczestników podzespoły 
były diagnozowane, rozbierane i anali-
zowane przez ekspertów ZF, aby chwilę 
później mogli przekonać się na własnej 
skórze, jak części sprawdzają się podczas 
wymagających prób.

Innowacje 
na wyciągnięcie ręki
Moduł samochodów ciężarowych zawie-
rał dokładne omówienie skrzyń biegów 
ZF AS Tronic 2 oraz ZF TraXon. Podczas 
teoretycznego zapoznania się z walorami 
tych podzespołów i odniesienia do zna-
nych historycznych rozwiązań uczest-
nicy mogli poznać najważniejsze zalety 
skrzyń i innowacje wprowadzone w ZF 
TraXon, do których należą naturalne 
ulepszenia inżynieryjne gwarantujące 
mniejsze opory, bardziej płynną i cichszą 
pracę, ale też systemy godne XXI wieku. 
Nowy TraXon może być wyposażony 
w moduł GPS monitorujący trasę i po-

zwalający dobrać optymalne przełożenie, 
przewidując sytuację na drodze. Może 
też automatycznie wrzucić bieg jałowy, 
co pozwala w niektórych sytuacjach na 
przekroczenie prędkości ogranicznika, 
ale głównie przekłada się na znaczne 
oszczędności paliwa. 

Uczestnicy mogli na własne oczy zo-
baczyć, jak są zbudowane poszczególne 
części, jak rozebrać skrzynię i na co uwa-
żać podczas naprawy. Jednak największy 
nacisk został położony na właściwą dia-
gnozę przed wyjęciem ich z samochodów 

przed przystąpieniem do naprawy. Takie 
podejście oszczędza pieniądze klienta 
i czas pracowników warsztatu, więc uni-
kamy niepotrzebnych kosztów. Skrzynie 
wyposażone są w gniazda diagnostyczne, 
a uczestnicy mogli zobaczyć, jak za ich 
pomocą szybko i bez trudu można pre-
cyzyjnie wykryć usterkę, nie podejmując 
zbędnego działania, niekiedy prowadzą-
cego do pogorszenia pierwotnej sytuacji, 
lub określić typ skrzyni z wnętrza kabiny. 

Jak wytrzymałe są te podzespoły? Na 
tyle, aby znieść ogromny moment obro-

Technika w praktyce
W czerwcu na torze wyścigowym Bednary Driving City odbyła się 

kolejna edycja ZF Aftermarket Tech Adventure. 

Wydarzenie w tym roku zostało przygotowane dla specjalistów zajmujących 

się samochodami osobowymi i ciężarowymi oraz motocyklami. 

|  Tekst: Damian Dziewicki  |  Zdjęcia: D. Dziewicki, ZF  |

ZOBACZ 
FILM

TraXon podczas profesjonalnej rozbiórki. Uczestnicy mogli zobaczyć punkt 
po punkcie, jak dotrzeć do źródła problemu. Poprzedził to obszerny wykład 
o skrzyniach do samochodów ciężarowych, który dostarczył uczestnikom 
masę informacji i tematów do dyskusji z ekspertami ZF.

Diagnostyka 
i omówienie 

naprawy układu 
hamulcowego. 
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towy Drift  Trucka, co można było zoba-
czyć z bliska. 

Ogromnym momentem obrotowym 
dostępnym od samego dołu obrotów 
dysponują także samochody elektrycz-
ne, które były niespodziewaną dodat-
kową atrakcją, ale bardzo na czasie, 
bo elektryfi kacja większych pojazdów 
jest już coraz bliżej, a ZF nie pozostaje 
z tyłu, proponując rozwiązanie CeTrax. 
Na pokładzie Tesli można było odczuć 
ogromne przeciążenia będące wypadko-
wą wspomnianego momentu obrotowe-
go i masy zgromadzonej przy podłodze. 
Niesamowitą zwinność, przyspieszenie 
czy opór systemu rekuperacji energii 
można było sprawdzić na specjalnie 
przygotowanym torze. 

Moduł aut elektrycznych skierowa-
ny był głównie do uczestników z rynku 
samochodów osobowych, ale napędy 
elektryczne to również pojazdy użytko-
we. Ekspert ZF omówił z uczestnikami 
wszelkie kwestie bezpieczeństwa, jak 
zabezpieczanie przed wysokim napię-
ciem i odpowiednie zachowanie podczas 
naprawy samochodów hybrydowych 

i elektrycznych, które z racji rosnącej 
popularności i dostępności coraz czę-
ściej goszczą w warsztatach. Uczestnicy 
mogli się przekonać, jak jest zbudowany 
nowoczesny silnik elektryczny, który 
ma trafi ć do samochodów Mercedesa 
oraz skrzynia biegów z układem 48-wol-
towym produkowana dla BMW. 

Napraw i sprawdź
Na stanowisku układu hamulcowego moż-
na było zobaczyć częste usterki, jakie zda-
rzają się w pracy i błędy podczas wymiany 
elementów układu hamulcowego, które 
drastycznie skracają żywotność części. Ob-
jawy niesprawnych hamulców zostały po-
kazane na torze z szarpakiem w specjalnie 
przygotowanym Mini Countryman, który 
miał sprawne tylko dwa hamulce i jedną 
tarczę skrzywioną. W praktyce można 
było sprawdzić, jak dramatyczne skutki 
niosą za sobą takie usterki. 

TRW pochwaliło się nowoczesnymi 
klockami hamulcowymi z powłokami 
COTEC i DTEC, zwiększającymi sku-
teczność hamowania. Na ZF Aft ermar-

Przekrój silnika elektrycznego ze zintegrowaną 
przekładnią planetarną – CeTrax, który może posłużyć do 
elektryfikacji autobusów i samochodów dostawczych.

Mini ze specjalną instalacją do „psucia” 
hamulców na szarpaku. 

ket Tech Adventure zostały przygoto-
wane samochody z uruchamianymi 
zdalnie hamulcami, aby pokazać sku-
teczność klocków hamulcowych TRW 
w bezpośrednim porównaniu w jadą-
cych samochodach. Zaprezentowano 
także rozwiązania spełniające wyma-
gania naszych czasów. TRW Electric 
Blue, czyli ciche klocki do samochodów 
elektrycznych, w których szum układu 
hamulcowego bywa najgłośniejszym 
z dochodzących odgłosów oraz ograni-
czające korozję, która występuje czę-
ściej na rzadko używanych tarczach sa-
mochodów elektrycznych. Klocki DTEC 
oprócz lepszej skuteczności podczas 
hamowania pozwalają ograniczyć ilość  
wytwarzanego pyłu, który jest składową 
smogu. Dodatkowo felgi dłużej pozosta-
ją czyste. 

Tradycyjnie i w tym roku ZF zorganizo-
wało doskonałe spotkanie dla mechani-
ków, dystrybutorów i właścicieli warszta-
tów, gdzie udało się utrzymać równowagę 
między szkoleniami teoretycznymi z eks-
pertami ZF oraz dobrą zabawą podczas 
szkoleń praktycznych. 

Przekrój skrzyni biegów AS Tronic 
podczas omawiania najczęstszych 
usterek i newralgicznych punktów.

Napęd elektryczny w najlepszym 
wydaniu. Samochody marki Tesla mogą 
tylko zachęcić do elektryfikacji floty.

Super samochody do dyspozycji uczestników drugiego dnia modułu 
aut osobowych. Nie ma lepszego świadectwa dla części samo-

chodowych od tego, że są zamontowane w tego typu samochodach. 
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Upalny czerwiec i wolna sobota 
sprzyjały rodzinnemu wypadowi 
do Łodzi na tegoroczną wystawę 

naczep i techniki transportowej, która 
tym razem została wzbogacona o zlot cię-
żarówek oraz atrakcje dla najmłodszych. 
W otwarciu wystawy uczestniczyła pre-
zydent Łodzi Hanna Zdanowska. Wśród 
40 wystawców znaleźli się nie tylko producen-
ci naczep i osprzętu, ale również fi rmy ofe-
rujące usługi fi nansowe. To jedyna impreza 
w kraju poświęcona pojazdom ciągnionym.

Zmieniona formuła imprezy, która tym 
razem miała charakter rodzinnego pikni-
ku, przyciągnęła zarówno osoby zawodo-
wo związane z branżą ciężarową, jak i ich 
rodziny oraz miłośników transportu. 
To zdecydowanie dobry kierunek rozwoju 
na kolejne lata. Podczas całego dnia trwał 
konkurs. Zwiedzający wystawę wybiera-
li najciekawszy pojazd i stoisko w trzech 
kategoriach. W kategorii „Nowy Pojazd” 
wyróżniono naczepę STAS Moving Floor, 
natomiast stoisko Wabco Polska uhono-
rowano w kategorii „Komponent i Usłu-
ga”. Spośród wystawianych pojazdów 
najwięcej głosów zwiedzający oddali na 
„Smoczycę” z fi rmy Admar. Dla ponad 
1000 gości, którzy tego dnia odwiedzili 
imprezę, dzień zakończył się koncertem 
i wspólną biesiadą. 

 Dla 
każdego 
coś 
miłego
Na terenie parkingu Atlas 

Areny w Łodzi na początku 

czerwca odbyła się najwięk-

sza wystawa naczep cię-

żarowych w Polsce. To już 

trzecia edycja Naczepoma-

nii, cyklicznej imprezy plene-

rowej tym razem poszerzo-

nej o piknik rodzinny.

Naczepomanię czas zacząć. Oficjalnego otwarcia imprezy dokonała 
prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Naczepa Orthaus systemem Cargomatic jest częścią zrealizowanego 
przez firmę PTM Sp. z o.o. zautomatyzowanego systemu transportu w browarze Żywiec. 

Najbardziej gościom Naczepomanii spodobała się Smoczyca firmy Admar.

|  Tekst i zdjęcia: Jarosław Dynek  |  

Po wielu latach nieobecności na polskim rynku swoje produkty 
prezentował francuski producent osi – firma SMB.

Silosy, wywrotki, niskopodwoziówki,  naczepy skrzyniowe, z ruchomą podłogą 
i do transportów specjalistycznych. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
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Wszyscy chcemy żyć lepiej i nie 
brakuje tych, którzy sądzą, że 
wiedzą, jak nam byt poprawić. 

W chłodnictwie, podobnie jak w trans-
porcie chodzi o „zrównoważony rozwój” 
i redukcję emisji substancji, które uznaje 
się za szkodliwe dla klimatu, bo już nieko-
niecznie dla zdrowia. Przykładem nowy 
czynnik do klimatyzacji samochodowych 
R1234yf, który wprawdzie ma znacznie 
niższy wskaźnik GWP niż zabroniony 
R134a, ale jest łatwopalny. Urzędnicy Unii 
Europejskiej stwierdzili, że prawdopodo-
bieństwo zapłonu jest tak niskie, że warto 
zaryzykować. Podobnie postąpił Ford w la-
tach 70. XX wieku, kiedy nie zadbał o do-
stateczne zabezpieczenie zbiornika paliwa 
w Pinto. Koncern wyliczył, że jeśli pewien 
niewielki odsetek aut spłonie, nawet z pa-
sażerami, to wyjdzie taniej niż montaż 
belki osłaniającej zbiornik w milionach sa-
mochodów. Być może na tragiczne skutki 
niedawnego wypadku na S6 miał wpływ 
czynnik używany w klimatyzacjach zgnie-
cionych samochodów. 

Sytuacje takie uzmysławiają złożoność 
problemu i fakt, że nauka na błędach nie 
zawsze wychodzi. Na szczęście w ferworze 
troski o środowisko, nie zapomina się o pod-
noszeniu wydajności i zachowaniu „bezpie-
czeństwa łańcucha chłodniczego”, czyli 
podstawowych zadaniach pojazdów do 
przewozów w temperaturze kontrolowanej. 

Hurt i detal
Chłodnictwo rozwija się w odpowiedzi na 
coraz bardziej złożone zachowania konsu-
mentów. Próbuje dogodzić ich zachcian-
kom. Zapewnić możliwie najszerszą gamę 
produktów przez możliwie długi okres, 
a najlepiej wszystkie przez cały czas. Po-
nadto wychodzi naprzeciw tym, którzy 
zamiast cotygodniowych wypraw do su-
permarketów wolą mniejsze, a częstsze 
zakupy w osiedlowym sklepie lub w ogóle 
nie mają ochoty wychodzić z domu i zama-
wiają przez internet. 

Nowym wyzwaniem jest ściśle nadzo-
rowany transport farmaceutyczny. Ro-
śnie też presja ze strony fi rm zajmujących 
się „typowymi” przewozami chłodniczy-
mi, którym coraz trudniej osiągać zysk. 
Niepewność łączy się tu z zewnętrznymi 
wobec transportu naciskami na stosowa-
nie proekologicznych rozwiązań, na ogół 
droższych niż tradycyjne i nie sprawdzo-
nych w praktyce. W chłodnictwie pro-
blem jest podwójny. Oprócz alternatyw-
nego układu napędowego pojazdu w grę 
wchodzą „alternatywne” urządzenia 
chłodnicze, których rentowność jest za-
gadką. 

Producenci zabudów izotermicznych 
i agregatów chłodniczych także stąpają po 
niepewnym gruncie. Dla nich inwestowa-
nie w nowinki również jest ryzykowne, ale 

poprzestać na znanym i sprawdzonym by-
łoby nie lepszą strategią. 

Ruchomy cel
Jedno, co niezaprzeczalnie przynosi korzy-
ści, to rozwiązania systemowe. Obecnie 
przybrały postać telematyki, która umoż-
liwia zdalną kontrolę nad przewozem oraz 
wykonującym go pojazdem. Lecz oprócz po-
mysłów wirtualnych, rynek ma propozycje 
widoczne okiem nieuzbrojonym w monitor. 

Francuska fi rma Libner z Saint-Ma-
ixent-l’École ma receptę na zindywiduali-
zowane dostawy w „zielonych strefach” 
miast przy jednoczesnym ograniczeniu 
liczby stosowanych w tym celu pojaz-
dów. Całość nosi nazwę BIL (fr. La Base 
Intelligente De Logistique), czyli Inteli-
gentna Baza Logistyczna. Dwuosiowa, 
18-tonowa ciężarówka spełnia funkcję 
ruchomej, chłodzonej hurtowni, a prze-
wożony przez nią na tylnym zwisie elek-
tryczny samochód dostawczy (BIL Truck) 
prowadzi ciche, „zeroemisyjne” dostawy 
na odcinku „ostatniej mili”. Może przy 
tym używać kontenera (BIL Box) o gaba-
rytach dostosowanych do wielkości ładow-
ni, czyli długiego i szerokiego na 120 cm.
Samochód jest opuszczany za pomocą 
windy BIL Lift  o nośności 1500 kg. Sam 
ma ładowność 600 kg przy masie akumu-
latorów 113 kg. Jego zasięg dochodzi do 

Chłód nie wybiera
W chłodnictwie ścierają się dwa światy. Zasiedziali praktycy kontra piewcy postępu. 

Pierwsi lubią tylko te urządzenia, które już znają, a drudzy… 

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

BIL firmy Libner, czyli wędrowna, chłodzona hurtownia ze „środkiem dotarcia bezpośredniego” 
w postaci małego, elektrycznego auta dostawczego. 
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75 km, prędkość maksymalna to 50 km/h. 
Do prowadzenia BIL Trucka wystarczy pra-
wo jazdy kategorii B. 

Kontener BIL Box to tylko jedna z możli-
wości wykorzystania ładowni autka. Może 
ona być wyposażona w windę do transpor-
tu rollkontenerów lub wózka paletowego. 
Stwarza to możliwość używania całego 
zestawu do różnorodnych zadań: zaopa-
trywania sklepów, restauracji i barów oraz 
dostaw do klientów indywidualnych. Ela-
styczność i wygoda użytkowania jest głów-
ną zaletą pojazdów tworzących BIL. Ma 
rekompensować straty ponoszone na masie 
i objętości przewożonego ładunku, wynika-
jące z masy zabudowy z agregatem chłod-
niczym i windą oraz elektrycznego dostaw-
czaka zajmującego miejsce na końcu. 

Miejska akcja
Miejska dystrybucja była również w polu 
zainteresowania projektantów fi rmy Spier 

ze Steinheim w Niemczech. Podczas IAA 
2018 zaprezentowali na terenie zewnętrz-
nym gazową ciężarówkę z agregatem napę-
dzanym elektrohydraulicznie. Był to jeden 
z kilkunastu pojazdów chłodniczych pre-
zentowanych na targach, które niską emi-
sję szkodliwych składników spalin łączyły 
z praktycznym, wygodnym rozwiązaniem 
kwestii tankowania (zasilania energią). 

Spier wybrał do zabudowy podwozie ga-
zowej Scanii P280 nowej generacji, wyposa-
żone w 5-cylindrowy, 9-litrowy silnik o za-
płonie iskrowym osiągający maksymalny 
moment obrotowy 1350 Nm, czyli tylko 
o 50 Nm mniej niż wersja wysokoprężna. 
Pomiędzy osiami znajdował się zestaw bu-
tli na CNG. Pomieściły się tam również ak-
cesoria zasilające agregat chłodniczy. 

Wymaganą temperaturę zapewniało 
urządzenie występujące obecnie pod marką 
Carrier Transicold, opracowane przez ho-
lenderską fi rmę TRS. Na system chłodzenia 
składał się zasilany elektrycznie agregat Ice-

land Twin Cool z dwoma parownikami, któ-
remu dostarczał energii moduł Eco-Drive, 
napędzany przez przystawkę odbioru mocy 
od silnika pojazdu. Nadzór nad temperaturą 
sprawował rejestrator DataCold 600. Metoda 
„wieloetapowego” dostarczania energii dla 
agregatu sprawia, że jest on niezależny od 
sposobu, w jaki powstaje energia napędzają-
ca pojazd. Dlatego znakomicie pasuje m.in. 
do ciężarówek na gaz. 

Ciężarówkę wyposażono w windę zała-
dowczą MBB C 2000 S o nośności 2 t. Sto-
sunkowo niska zabudowa o wysokości 
2,1 m ułatwia jazdę w miastach z niskimi 
bramami, zwisającymi szyldami czy gałę-
ziami. 

Widać z daleka
W chłodniczym transporcie długodystan-
sowym nadal królują naczepy, obecne rów-
nież w dystrybucji. Na dalekich trasach 
priorytetem jest na ogół duża ładowność, 

Niska, miejska zabudowa Spier z windą załadowczą na podwoziu gazowej Scanii P280. Na ramie pomieściły się zarówno zbiorniki na CNG, jak i Eco-Drive 
zasilający elektrohydraulicznie agregat chłodniczy. Sam czerpie energię z przystawki napędzanej silnikiem pojazdu, co czyni go uniwersalnym „przetwornikiem 
energii”, niezależnym od tego, czym napędzana jest ciężarówka. 

Choć niska masa własna pojazdu jest pożądana zawsze, to nie każdy 
przyznaje jej priorytet. Czasem liczy się szybkość. Wówczas przydaje się 
składana ściana boczna, jak w naczepie Schmitz Cargobull S.KO Express. 

Chłodnia Krone Cool Liner. Tylne odboje z gumowych klocków mogą być 
zastąpione innymi rozwiązaniami, np. stalowymi rolkami, które chronią tył przed 

uszkodzeniami przy pospiesznym, a nieumiejętnym podjeżdżaniu pod rampę. 
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a konkretnie możliwie najwyższa masa 
przewożonego ładunku. Choć wielu produ-
centów stara się o miejsce na rynku, gros 
popytu zaspokajają duzi wytwórcy. Ulep-
szając systematycznie metody produkcji, 
zapewniają zabudowy dobrej jakości, trwa-
łe i długo zachowujące oczekiwane własno-
ści izolacyjne, a do tego dochodzi sprawny 
serwis. Zgodnie z zasadą „one stop shop” 
monopolizują kontakt z nabywcą, oferując 

kompletny pojazdy z własnymi bądź fi rmo-
wanymi przez siebie komponentami (osie, 
agregaty chłodnicze) wraz z kompleksową 
obsługą posprzedażną obejmującą system 
telematyczny i obsługę warsztatową. 

Model ten przynosi użytkownikowi spo-
re korzyści. Skraca czas i zmniejsza wysiłek 
poświęcany na zajmowanie się pojazdami, 
zostawiając go więcej na pracę w ścisłym 
sensie. Niemniej warunkiem uzyskania 

takiego efektu jest rzetelność dostawcy 
pojazdu i usług, budująca trwałe zaufanie 
u klienta. 

Najnowsze usprawnienia oferowane 
w chłodnictwie w przewozach długo-
dystansowych wprowadzane są raczej 
w otoczeniu pojazdów niż w nich samych. 
Przykładem dominujący w tym segmencie 
Schmitz Cargobull. Najnowszą propozy-
cją jest dodanie systemu telematycznego 

Naczepa chłodnicza Schmitz Cargobull z elektrycznym agregatem S.CUe. Zasoby energii 
zgromadzone w akumulatorach wystarczają nawet na 10 godzin pracy. 

BIO

Zielone podróże  

www.jost-world.com

Szybko biodegradowalny, bardzo ekonomiczny i wysokowydajny 

smar, doskonały zarówno do układu centralnego smarowania 

LubeTronic 5Point, jak i do konwencjonalnego smarowania 

sprzęgów siodłowych

„Podwójnie korzystny: przyjazny środowisku i wydajny“

Wysokowydajny 
smar
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do standardu w naczepach chłodniczych, 
zgodnie z zasadą „100% Smart”. Wraz 
z nim oferowane są narzędzia umożliwia-
jące sprawne zarządzanie taborem niemal 
z każdego miejsca o każdej porze. Oprócz 
„tradycyjnego” portalu dostępnego po za-
logowaniu z dowolnego komputera z dostę-
pem do internetu, jest to aplikacja na smart-
fon beSmart. Umożliwia ona sprawowanie 
kontroli nad pojazdem równie skutecznie 
jak portal. Możliwe jest zdalne zaznajomie-
nie się z warunkami panującymi w ładowni 
i nastawami agregatu oraz ich skorygowa-
nie. Znane jest każde otwarcie i zamknięcie 
drzwi naczepy. Można ponadto zorientować 
się w stanie paliwa w zbiorniku agregatu 
czy zasobach energii akumulatora. Warto 
podkreślić, że oprócz produktów wyspe-
cjalizowanych dostawców, Schmitz oferuje 
własny agregat oraz własne osie. Podczas 
IAA miało premierę urządzenie S.CUe, 
czyli elektryczny agregat Schmitza zasila-
ny przez umieszczony na naczepie zestaw 
akumulatorów. Z agregatem zintegrowany 
jest przemiennik, a zestaw baterii można 
dostosować do własnych wymagań. Mak-
symalnie może mieć pojemność 65 kWh. 
Wydajność chłodnicza agregatu dochodzi 
do 15 900 W, a grzewcza do 9100 W. W za-
leżności od warunków eksploatacji oraz 
pojemności zestawu baterii, agregat może 
pracować do 10 godzin bez ładowania. 

Odporność i opcje
Telematyka jest również w polu zaintereso-
wania Krone. Powiększa się zakres jej dzia-
łania, obejmując nie tylko nadzór nad zabu-
dową chłodniczą, ale również potrzebami 
serwisowymi pojazdu. Firma wprowadza 
też udoskonalenia w samych naczepach, 

głównie celem zwiększenia niezawodności 
i trwałości. Podczas IAA 2018 prezento-
wała m.in. naczepę chłodniczą Cool Liner 
w wersji z dwoma poziomami podłogi, wy-
posażoną we wzmocnienia w tylnej części, 
uodparniające ją na uszkodzenia podczas 
podjeżdżania pod rampę i pospiesznego za- 
i rozładunku. To odpowiedź na niedostatek 
kierowców i braki w umiejętnościach tych, 
których ten zawód „zwabił i zwiódł”. Utwo-
rzenie komór, w których panuje odmienna 
temperatura, umożliwia ścianka działowa 
Krone Isowall, wygodna w obsłudze i zaj-
mująca mało miejsca po złożeniu pod su-
fi tem. Ograniczeniu kosztów użytkowania 
sprzyja szeroko stosowane, długowieczne 
oświetlenie LED. 

Tą samą drogą podąża Kögel. Pakiet te-
lematyczny Kögel Telematics, podobnie jak 
inne systemy tego typu, zapewnia informa-

cje w czasie rzeczywistym o warunkach 
w ładowni i otwieraniu oraz zamykaniu 
drzwi. Aby się wyróżnić, fi rma zachwala 
daleko posuniętą indywidualizację wypo-
sażenia naczepy chłodniczej, której przy-
kładem był egzemplarz Kögel Cool – Pur-
Ferro quality prezentowany podczas IAA. 
Podłoga o aluminiowej konstrukcji redu-
kuje hałas przy za- i rozładunku, umożli-
wiając pracę w strefach ciszy czy podczas 
godzin nocnych. Specjalne koryto w pod-
łodze ułatwia utrzymanie czystości i zapo-
biega przenikaniu wilgoci do elementów 
nośnych. Framuga drzwi jest wykonana 
ze stali nierdzewnej i wyposażona w łatwą 
do wymiany poczwórną uszczelkę. Ściany 
pokryte PCW i wypełnione pianką mają 
grubość 45 lub 60 mm, dach 85 mm, a pod-
łoga 125 mm. Razem redukują przenikanie 
ciepła, co ogranicza zużycie energii przy 
utrzymywaniu określonej temperatury. 

Optymalne rozprowadzenie schłodzo-
nego powietrza na 90% długości i 80% 
szerokości naczepy zapewnia plandeka 
wentylacyjna Climatex. Ponadto wysta-
wowy egzemplarz wyposażono w składa-
ną i przesuwaną bezstopniowo ściankę 
działową. Kolejną opcją było wyposaże-
nie umożliwiające transport na statkach 
(RoRo). Pojazd miał również skrętną oś 
oraz schowki na palety. 

Przewozom chłodniczym pilnie przyglą-
dają się ustawodawcy inspirowani przez 
specjalistów różnych specjalności. Ponad-
to podlegają one regułom gry rynkowej, 
stawiającym wydajność na pierwszym 
miejscu. Tak powstaje skomplikowana ła-
migłówka, którą użytkownicy próbują roz-
wiązać przy wsparciu dostawców sprzętu. 
Propozycje są różne, warunki chwiejne, 
czyli… witajcie w XXI wieku, całkiem in-
nym niż przewidywano 20–30 lat temu. 

Oś naczepowa marki Krone. Producenci naczep chcą samodzielnie zaspokajać wszystkie potrzeby 
użytkowników i oprócz własnych komponentów proponują stale powiększającą się gamę usług 
posprzedażnych. W chłodnictwie gorąco namawiają na telematykę. 

Chłodnia Kögel Cool – PurFerro quality pokazuje możliwości indywidualizacji wyposażenia 
pojazdu. Oprócz dobrze izolowanego nadwozia o wysokiej trwałości z rękawem Climatex 
wspomagającym prawidłowy obieg powietrza wewnątrz, proponuje oś skrętną, schowki na 
palety oraz akcesoria przystosowujące ją do transportu na promie. 
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Napęd agregatów chłodniczych 
przystosowywany jest do przy-
szłych samochodów użytkowych, 

które mają być elektryczne, gazowe, a tyl-
ko gdy inaczej się nie da – zasilane silni-
kiem Diesla. Za uzasadnienie służy ochro-
na atmosfery. Ponadto wygodniej jest 
używać agregatu, który czerpie energię 
z tego samego źródła, co samochód. 

Wobec tak ambitnie postawionego za-
dania, najnowsze zmiany konstrukcyjne 
związane z wchodzeniem w życie kolej-
nych etapów normy Stage V, wydają się za-
biegiem zaledwie kosmetycznym. 

Hybryda pod podłogą
Podczas targów w Birmingham w kwiet-
niu 2019 r. fi rmy Thermo King i Frigo-
block należące do koncernu Ingersoll 
Rand zaprezentowały kilka nowości, 
które mają przyczyniać się do ogranicze-
nia wpływu transportu chłodniczego na 
otoczenie. 

Światową premierę miał prototypowy, 
podpodłogowy agregat Thermo King se-
rii UT w wersji hybrydowej. Skorzystano 
w nim z rozwiązań wypróbowanych wcze-
śniej w naczepowym SLXi Hybrid. Agregat 
UT może być napędzany przez własny sil-
nik wysokoprężny lub elektryczny za po-
średnictwem generatora zasilanego przez 
silnik pojazdu. W trybie elektrycznym 
może więc pracować nie tylko na postoju, 
ale również gdy pojazd jest w ruchu. Cichy, 
ekologiczny napęd zapożyczony z agre-
gatów Frigoblock przydaje się w mnożą-
cych się w miastach „zielonych” strefach. 
Urządzenia serii UT mogą być montowane 
w ciężarówkach, przyczepach oraz tzw. 
„highloaderach”, czyli lotniskowych po-
jazdach z unoszoną zabudową, które za-
opatrują samoloty. 

Hybrydowy prototyp UT Spectrum 
przechodzi testy w Castell Howell Foods, 
która to fi rma jest jednym z największych 
niezależnych hurtowych dostawców żyw-
ności w Wielkiej Brytanii. 

„Od ponad 15 lat w naszych pojazdach 
wykorzystujemy agregaty elektryczne Fri-
goblock i czekaliśmy na rozwiązanie, które 
połączy technologie Frigoblock i Thermo 
King w jeden układ chłodniczy samo-
chodu ciężarowego – mówi Martin Jones, 
dyrektor ds. transportu w Castell Howell 
Foods. – Wszechstronność i niskie zużycie 
paliwa przez agregat zasilany energią elek-
tryczną z pojazdu, gdy jest to tylko możli-
we, wraz ze wsparciem konwencjonalnego 
silnika wysokoprężnego na niektórych tra-
sach z długimi postojami lub dużą liczbą 
punktów dostaw bez wątpienia zwiększy 
elastyczność naszej pracy”.

Cały na prąd
Na tej samej wystawie brytyjska fi rma Elec-
tra Commercial Vehicles zaprezentowała 
całkowicie elektryczną chłodnię na podwo-
ziu Iveco. Do tej pory Electra Commercial 
Vehicles koncentrowała się na przeróbkach 
na napęd elektrycznych podwozi cięża-

Zgodny zespół
Urządzenia chłodnicze upodabniają się do przewożących je 

samochodów i również korzystają z alternatywnych źródeł energii. 

Takich rozwiązań pojawia się coraz więcej.

|  Tekst: Michał Kij  |  Zdjęcia: M. Kij, Carrier Transicold, Thermo King  |

Zaprezentowany w Wielkiej 
Brytanii hybrydowy 
prototyp Thermo King UT 
Spectrum używa rozwiązań 
wypróbowanych wcześniej 
w naczepowym SLXi Hybrid. 
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czy obrotów silnika pojazdu. Nowy sterow-
nik umożliwia dostosowanie wydajności 
agregatu do bieżących potrzeb i dostępnej 
ilości energii. Dzięki opcjonalnemu akumu-
latorowi, sterownik zarządza jednocześnie 
różnymi źródłami zasilania. W razie posto-
ju, przerw podczas dostaw lub awarii można 
skorzystać z podtrzymania zasilania. Agre-
gat E-200 jest również prosty w montażu. 

Jedna wtyczka, jeden wlew
Carrier Transicold proponuje agregaty, 
których źródło zasilania uniezależnia je 
od rodzaju napędu samochodu. Przykła-
dem jest moduł Eco-Drive przejęty wraz 
z jego producentem, holenderską fi rmą 
TRS Transportkoeling b.v. Pompa hydrau-

liczna modułu napędza generator, który 
wytwarza prąd dla agregatu. System kon-
trolny zapewnia generatorowi stałe obroty 
i stałe zasilanie, również gdy silnik pojaz-
du pracuje na biegu jałowym. Eco-Drive 
może być wykorzystywany w chłodniach 
montowanych na podwoziach pojazdów 
i w ciągnikach siodłowych z naczepami 
chłodniczymi. Jest zgodny z normą PIEK. 
Odpowiednikiem tego rozwiązania w lek-
kich samochodach użytkowych są ofero-
wane od kilku lat elektryczne agregaty 
Pulsor, którym dostarcza energii generator 
napędzany od silnika pojazdu. One rów-
nież wyróżniają się wysoką wydajnością, 
niezależną od obrotów silnika samochodu. 

Podczas różnego rodzaju wystaw coraz 
częściej można oglądać ciężarówki wy-

rówek komunalnych, nowych i używa-
nych: Mercedesa Econica i Dennisa Eagle. 
Zelektryfi kowane, 18-tonowe Eurocargo 
to nowość. Wykorzystano w nim agregat 
Frigoblock z inwerterem, który umożliwił 
przyłączenie go bez żadnych przeróbek do 
instalacji elektrycznej podwozia. 

Powstała w ten sposób 100-procentowo 
elektryczna chłodnia poszerza możliwość 
elektryfi kacji taboru o cięższy segment po-
jazdów użytkowych. Thermo King proponu-
je już analogiczne rozwiązania do lżejszych, 
dostawczych samochodów. W Wielkiej 
Brytanii miały premierę krajową agregaty 
E-200 do samochodów o dmc poniżej 
3,5 tony napędzanych silnikiem elektrycz-
nym lub tradycyjnym, spalinowym. Wydaj-
ność agregatu nie zależy od metody napędu 

Alternatywa dla lekkiego segmentu: gazowe Daily z elektrycznym 
agregatem Pulsor, któremu „wszystko jedno”, jaki silnik ma pojazd. 

Gazowy Iveco Stralis NP400 z gazowym agregatem Supra CNG. Jedno paliwo 
dla silnika samochodu i agregatu to wygoda i oszczędność czasu. 

Nowy agregat naczepowy Vector HE 19 firmy Carrier Transicold jest o 82 kg 
lżejszy niż Vector 1950. Obydwa mają napęd E-Drive, ale nowinki 
w konstrukcji HE sprawiają, że jest bardziej wydajny i zużywa mniej paliwa. 

Całkowicie elektryczna ciężarówka chłodnicza na podwoziu 
Iveco, wyposażona w standardowy agregat Frigoblock. 

Zaokrąglony z przodu dach zabudowy zmniejsza opór powietrza. 
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posażone w gazowy agregat Supra CNG. 
W wersji gotowej do produkcji zadebiu-
tował on na targach Solutrans w Lyonie 
w 2017 r., gdzie zdobył „Innovation Award”, 
a podczas IAA w Hanowerze w 2018 r. wy-
różniono go nagrodą „Trailer Innovation”. 

Gazowa Supra występuje w wersji jedno- 
i wielotemperaturowej i może schładzać 
lub ogrzewać do 3 komór zabudowy chłod-
niczej jednocześnie. Spełnia również wy-
mogi PIEK. Podstawową zaletę urządzenia 
stanowi fakt, że uwalnia użytkowników 
samochodów chłodniczych z silnikiem 
gazowym z konieczności tankowania dwu 
różnych paliw: gazu dla auta i oleju napę-
dowego dla agregatu. 

82 kilogramy
Jednak największą nowością fi rmy Carrier 
na ubiegłorocznej wystawie IAA był na-
czepowy agregat Vector HE 19. W porów-
naniu z Vectorem 1950 jest bardziej wydaj-
ny, a przy tym o 10% lżejszy i zużywa do 
30% mniej paliwa. Vector HE 19 ma masę 
niższą o 82 kg i jest o 3 dB cichszy. Agregat 
jest napędzany silnikiem wysokoprężnym 
zgodnym ze Stage V. Podobnie jak Vec-
tor 1950 ma napęd E-Drive, hermetyczną 
sprężarkę, ekonomizer i mikrokanałowy 
skraplacz, a udoskonalenia w obszarze 
„produkcji chłodu” przyczyniły się do jesz-
cze bardziej oszczędnego gospodarowania 
energią. Nowy Vector HE 19 ma parownik 
z pojedynczym, bardzo wydajnym wenty-
latorem. Poprawiono ponadto przepływ 

powietrza wokół skraplacza. Układ stero-
wania APX wykorzystuje sieć CAN i po-
zwala precyzyjnie i szybko wpływać na 
obroty silnika oraz pracę zaworów i czuj-
ników, co sprzyja utrzymywaniu zadanej 
temperatury przy możliwie najniższym 
wydatku energii. Obsługę agregatu uła-
twia duży wyświetlacz zastosowany przez 
Carriera po raz pierwszy w Europie. W od-
mianie wielotemperaturowej Vector HE 19 
może utrzymywać odmienną temperatu-
rę w trzech komorach. Po poprzednikach 
odziedziczył również nieskomplikowaną 
i wydajną funkcję grzania. 

Wprowadzanie nowych rodzajów na-
pędu do agregatów lub szersze wykorzy-
stywanie rozwiązań uznawanych do nie-
dawna za niszowe jest kolejnym krokiem, 
który przygotowuje transport chłodniczy 
na niejasną przyszłość. Pierwszym było 
wdrożenie czynników chłodniczych o ob-
niżonym GWP. Chłodnictwo zmaga się 
z coraz to nowymi i coraz surowszymi 
przepisami z takim samym wysiłkiem 
jak producenci samochodów. I nie jest to 
wyłącznie problem konstruktorów, ale 
również nabywców, którzy będą zmuszeni 
inwestować w nowe i bardziej kosztowne 
urządzenia. Pietruszka będzie drożeć nie 
tylko z powodu suszy. 

Elektryczny agregat Thermo King E-200 pojawił się 
w samą porę. Elektryfikacja transportu przybiera realne 

kształty w coraz to nowych miastach w Europie. 
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Duży kaliber
Na naszym rodzimym rynku największą popularnością 

cieszą się lekkie windy załadowcze. Duże urządzenia 

o największych możliwościach udźwigu znajdują 

zastosowanie rzadziej, co nie znaczy, że są mniej ważne. 

Sprawdzamy, jaki wybór mają dziś przedsiębiorcy 

poszukujący sprzętu do podnoszenia naprawdę ciężkich 

ładunków.

|  Tekst: Marcin Lewandowski  |  Zdjęcia: Bär Cargolift , Dautel, Dhollandia, Palfi nger  |

wetach, do których przewidziano inny 
rodzaj platform załadowczych. Wyjątek 
stanowi Dhollandia, która ma w swojej 
ofercie modele prawdziwie dużego kali-
bru o udźwigu nawet trzykrotnie prze-
kraczającym możliwości konkurencji.

Gdy winda nie jest używana za każdym 
razem, a stanowi jedynie dodatkową po-
moc najlepszym rozwiązaniem okazują 
się platformy chowane pod podwoziem. 
Pozwalają na podjazd bezpośrednio pod 
rampę i nie przeszkadzają w załadunku, 
spoczywając w pozycji złożonej. W razie 
konieczności użycia są łatwo dostępne. 

Dzisiejszy rynek wind załadow-
czych oferuje mocno wyspecjali-
zowaną gamę dostosowywaną do 

obecnie produkowanych samochodów 
ciężarowych, przyczep i naczep, a tak-
że przewożonych towarów. W zależno-
ści od parametrów pojazdu dobiera się 
odpowiednie windy. Główny wpływ na 
wybór rodzaju urządzenia mają takie ce-
chy, jak ładowność pojazdu, zwis tylny, 
rodzaj sprzęgu, długość platformy czy jej 
funkcja. Platforma załadunkowa może 
stanowić element dodatkowy lub pełnić 
funkcję tylnej burty, czyli po zamknięciu 
przylegać wszystkimi krawędziami, by 
szczelnie zamknąć przestrzeń ładunko-
wą. Są też rozwiązania dostosowane do 
częstotliwości użytkowania czy specyfi ki 
transportowej, do których zaliczają się 
windy wysuwane i składane, chowane 
pod nadwoziem.

Chowane, wysuwane, 
kolumnowe czy najazdowe? 
Zdecydowana większość producentów 
ogranicza swoją ofertę pod względem 
udźwigu do ok. 2,5–3 t dla klasycznych 
wind umieszczanych na tylnej burcie. 
Wynika to z faktu, że cięższe ładunki 
rzadko kiedy wymagają załadunku w ten 
sposób. Ciężkie maszyny, samochody czy 
urządzenia mogą być przewożone na la-

Rozróżniamy dwa podstawowe rodzaje 
takich wind: składane i wysuwane. Oby-
dwa występują w różnych odmianach 
dostosowanych do różnych pojazdów, np. 
o krótkim tylnym zwisie, czy posiadają-
cych dolny sprzęg. Windy składane ofe-
rowane są zazwyczaj w ograniczonej ga-
mie nośności. Windy wysuwane oferują 
większą paletę modeli, a ich maksymal-
ny udźwig jest większy i wynosi nawet 3 t.

Kolejna kategoria to windy kolumno-
we, rozwiązanie dość nowe, ale mają-
ce swoje niezaprzeczalne zalety. Przy 
udźwigu dochodzącym do 4 t pokonują 
ograniczenia wysokościowe, przez co 
doskonale sprawdzają się w naczepach 
o dwóch lub kilku poziomach podłogi. 
Są przy tym lżejsze i mniej awaryjne od 
klasycznych rozwiązań, ale mogą ule-
gać uszkodzeniom przy podjazdach pod 
rampę.

Ostatnia kategoria to nie tyle windy, co 
najazdy rozkładane w podobny sposób, 
co platformy załadowcze. Windy najaz-
dowe nie są w stanie unieść ciężkiego 

Windy załadunkowe serii S4 mają udźwig dochodzący do 3 tn. Opcjonalnie można 
zamówić różne akcesoria, choćby dodatkową boczną platformę najazdową.
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ładunku, ale umożliwiają załadunek naj-
cięższych maszyn nawet o masie prze-
kraczającej 30 t.

Szeroki wybór
Firmy Dhollandia nie trzeba specjalnie 
przedstawiać. W zeszłym roku obcho-
dziła swoje półwiecze istnienia, dziś 
jest liderem rynku wind samochodo-
wych w Europie. Wypracowana pozycja 
przekłada się na ofertę, która zwłaszcza 
w najcięższym kalibrze jest w zasadzie 
bezkonkurencyjna. Produkty o klasycz-
nej budowie potrafi ą sobie poradzić z cię-
żarem dochodzącym do 9 t. Szeroka gama 
to nie wszystko. Czasy rdzewiejących na 
potęgę wind, zwłaszcza w naszym zaso-
lonym zimą klimacie, mamy już za sobą. 
Dziś Dhollandia zabezpiecza antykoro-
zyjnie swoje produkty (głównie cynko-
wanie ogniowe), przez co są trwalsze, 
a ich eksploatacja jest tańsza.

Podstawowym modelem wind w kla-
sie powyżej 1,5 t udźwigu jest DH-LM.20 

mogąca poradzić sobie z 2-tonowym cię-
żarem. Jest ona przeznaczona do mon-
tażu na pojazdach o dmc powyżej 7,5 t, 
przyczepach i naczepach. Konstrukcja 
czterosiłownikowa porusza klinową 
platformą stalową lub aluminiową (ze 
stopów lekkich) o długości do 2,25 m. 
Dłuższe 3-metrowe podesty mogące słu-
żyć za zamknięcie przestrzeni ładun-
kowej znajdziemy w modelu DH-LM.30 
o dopuszczalnej masie do 3 ton, choć na 
życzenie klienta mogą być zastosowa-
ne jeszcze dłuższe platformy składane. 
Specjalnym wariantem jest winda DH-
-LMR z systemem szybkiego montażu 
na klamrach skręcanych do klasycznej 
dwuteownikowej ramy przyczepy bądź 
naczepy.

Seria DH-L ma szereg wariantów, jak 
winda do górnego sprzęgu ze specjalnym 
kształtem ramion (DH-LMK). Winda do 
dolnego sprzęgu (DH-LV) o udźwigu od 
1,5 do 4 t ma regulowany na wysokość 
zderzak. Największa odmiana umożliwia 
rozładunek bez konieczności odpinania 

Platformy składane firmy Bär Cargolift występują w różnych wariantach 
i pozwalają na swobodny podjazd pod rampę bez ryzyka uszkodzenia windy.

Cargolift RetFalt ma wyjeżdżającą hydraulicznie platformę 
spod ramy pojazdu. Następnie jest ręcznie rozkładana.

przyczepy. Winda do krótkiego tylnego 
zwisu (DH-LMP) ma kompaktową ramę, 
przez co potrzebuje 10 cm mniej zwisu 
od standardowego modelu. Jej maksy-
malny udźwig wynosi 2,5 t. Jest też spe-
cjalna winda do pojazdów z wywrotem 
(DH-KA). 

Do transportu samochodów oraz in-
nych lekkich pojazdów roboczych słu-
ży winda DH-LSU w wariantach 40 i 60. 
Pierwsza ma udźwig 3 t (jeśli masa ła-
dunku jest skupiona blisko ramy windy), 
ale może unieść pojazd ważący do 2 t, zaś 
większa winda o udźwigu 4 t służy do za-
ładunku pojazdów o masie do 3 t. Cięższe 
pojazdy, jak ciągniki i maszyny rolnicze 
czy wózki widłowe mogą być ładowane za 
pomocą windy DH-LSU.90 o udźwigu 9 t, 
dostosowanej do podnoszenia pojazdów 
o masie dochodzącej do 7,5 t.

Ofertę wind wysuwanych (slider) 
o średnim udźwigu otwiera model DH-
-SM.20 podnoszący towar o masie do 2 t. 
Odmiana SMR powstała z myślą o mon-
tażu w naczepach i przyczepach. Od 

Rampy najazdowe firmy Dhollandia umożliwiają załadunek pojazdów o masie nawet ponad 
30 t. Nowością jest opcja pozwalająca na zmianę szerokości ustawienia najazdów.

Seria DH-LSU służy do załadunku 
samochodów i ciężkich pojazdów.
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2018 r. w ofercie jest model DH-SMP.20 
dla pojazdów o krótszym zwisie. Nowa 
wersja jest wyposażona w hydromotor 
i system kół zębatych zamiast centralnie 
montowanego siłownika przesuwu i po-
trzebuje 13 cm mniej miejsca. Dla bar-
dziej wymagających klientów dostępny 
jest jeszcze model DH-SM.30 o udźwigu 
3 t, także występujący w odmianie SMR. 
Dhollandia ma w swojej ofercie serię sli-
derów DH-SO o zwiększonej stabilności 
platformy w wersjach dla różnych pojaz-
dów. 

Ciekawą konstrukcję ma DH-SK(S).20.
To połączenie zalet windy kolumnowej 
i windy typu slider. Z windy kolumno-
wej pochodzi płaska pracująca w po-
ziomie platforma zabezpieczona spe-
cjalnymi rampami załadowczymi, które 
można zablokować w pozycji pionowej, 
chroniąc towar przed stoczeniem się 
z platformy. W kategorii wind składa-
nych (fold away) znajdziemy jeden mo-
del DH-RM w dwóch wariantach udźwi-
gu: 2 i 2,5 t.

Gama wind kolumnowych Dhollandia 
jest bardzo szeroka i stara się wykorzysty-
wać wszystkie zalety tej konstrukcji. Znaj-
dziemy zatem windy do naczep o więcej 
niż jednej podłodze, do załadunku samo-
chodów do naczep dwupoziomowych, do 
naczep o bardzo niskiej podłodze czy do 
załadunku i wyładunku nawet kilka me-
trów powyżej poziomu podłogi ładowni, 
co może być pomocne np. dla fi rm zajmu-
jących się przeprowadzkami.

W kategorii ramp najazdowych znaj-
dziemy trzy serie produktów, do których 
można zamówić pojedyncze lub podwój-
ne platformy podnoszone bądź dodatko-
wo jeszcze składane. Z myślą o nadwo-
ziach otwartych podwójne najazdy mają 
konstrukcję ażurową. Nowością jest 
opcja przesuwu najazdów w celu dosto-

sowania ich do rozstawu kół ładowanego 
pojazdu.

Do 3 t
Firma Gerd Bär działa dopiero od 1981 
roku, dwa lata później zaprezentowała 
swój pierwszy pomost załadunkowy. Od 
1992 roku funkcjonuje pod znaną dziś 
nazwą, od tego momentu stosuje zabez-
pieczenia antykorozyjne metodą KTL dla 
wszystkich stalowych elementów kon-
strukcji. 

Gamę wind dużego kalibru dla pojaz-
dów ciężarowych, naczep i przyczep 
otwiera seria S4 oferująca urządzenia 
o udźwigu od 1 do 3 t. Najbardziej uni-
wersalny jest model BC 2000 S4, który 
występuje w odmianie standardowej, 
dla pojazdów o krótkim tylnym zwi-
sie (S4A), z możliwością zmiennego 
pozycjonowania zderzaka przeciwna-
jazdowego (S4V), oraz dla pojazdów 
z dolnym sprzęgiem (S4U). Dwa ostat-
nie typy są dostępne też dla modelu BC 
2500 S4, zaś topowy BC 3000 S4 ofero-
wany jest wyłącznie w podstawowej 
odmianie.

Kolejną grupę stanowią ręcznie składa-
ne windy wysuwane hydraulicznie spod 
nadwozia, zwane tu RetFalt. Do radze-
nia sobie z ciężkim ładunkiem przezna-
czona jest seria BC R41 o udźwigu 2 lub 
2,5 t. Do samochodów ciężarowych z dol-
nym sprzęgiem przeznaczona jest winda 
BC R4U, do ciężkiego transportu dystry-
bucyjnego zaś windy BC R4T, a do naczep 
z kierowaną tylną osią, ze względu na 
ograniczenia w tylnym zwisie, specjalna 
winda R4C.

Trzecia grupa wind tego producenta 
nosi nazwę Ret/HydFalt. W stosunku do 
poprzedniej cechuje się możliwością cał-
kowicie hydraulicznej obsługi, automa-

tycznym mechanizmem stopu ułatwiają-
cym wjazd i wyjazd w ciemności lub przy 
złej pogodzie oraz możliwość montażu do 
nadwozi wymiennych BDF. Maksymalny 
udźwig topowego modelu BC 2000 H42 to 
2 t w odległości nie większej niż 1 m od 
końca zabudowy.

Natomiast niemiecka fi rma Dautel 
pierwsze rozwiązania dla transportu 
towarów zaprezentowała już w latach 
30. XX wieku. Od tamtej pory znana 
jest m.in. z produkcji wind załadow-
czych. Gama standardowych produktów 
o udźwigu powyżej 1,5 t dla samochodów 
ciężarowych, przyczep i naczep składa 
się z modeli serii DL o ładowności 2, 2,5 
i 3 t. Dwie pierwsze występują w stan-
dardowej odmianie L oraz w odmianie S 
cechującej się możliwością udźwigu to-
waru, którego środek masy znajduje się 
w większej odległości od końca zabudo-
wy. Topowy model DL3000S podnosi 3 t 
ładunku o masie skupionej w odległości 
do 1 m od końca zabudowy. Do pojazdów 
z dolnym sprzęgiem przeznaczone są 
modele DL2000T i DL 2500T. Wszystkie te 
windy mają aluminiowe platformy oraz 
mechanizmy podnoszące lakierowane 
katodowo na kolor czarny. 

Kolejną grupę stanowią windy wy-
suwane serii DS o identycznych ła-
downościach, co windy klasyczne serii 
DL. Producent podzielił je na modele 
przeznaczone do samochodów cięża-
rowych (VA) oraz przyczep i naczep 
(VB). Standardowo stosowane są plat-
formy dwuczęściowe składane raz, 
o konstrukcji stalowo-aluminiowej. 
Modele o ładowności do 2 ton wystę-
pują w opcjach VAL i VBL z całkowicie 
aluminiowymi platformami. Do pojaz-
dów z dolnym sprzęgiem przeznaczone 
są modele VT, z których DS2500VT ma 
największy udźwig.

Platforma typu LSU może służyć 
za pomost łączący ładownię samochodu 
z przyczepą.

Windy kolumnowe pozwalają na podniesienie platformy 
na wysokość nawet 6 m. Ta cecha czyni je szczególnie przydatnymi 
na lotniskach lub w firmach oferujących usługi przeprowadzkowe. 

Naczepy o dwóch poziomach 
podłogi wręcz wymagają zastosowania 
windy kolumnowej.
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Średniaki
Firma MBB swoje doświadczenie 
z urządzeniami załadunkowymi buduje 
od 1963 roku. W 2007 r. została przeję-
ta przez grupę Palfinger, co uczyniło 
ją jednym z największych producentów 
platform załadunkowych na świecie. 
Gama wind średniej ładowności jest 
bardzo bogata. Składają się na nią win-
dy MBB C (2000/2500/3000) w różnych 
wersjach, w tym do pojazdów z dol-
nym sprzęgiem (KK), z krótkim tylnym 
zwisem (LZ/SZ) czy przeznaczona do 
montażu na samochodach ciężarowych 
przystosowanych do ciągnięcia przy-
czepy centralno-osiowej (SK/LK). Seria 
R to windy składane wysuwane spod 
nadwozia. Klienci mają wybór pomię-
dzy platformami stalowo-aluminiowy-
mi oraz aluminiowymi. Elementy sta-
lowe zabezpieczane są antykorozyjnie 
metodą KTL.

Windy typu 2500/3000 KUZ przezna-
czone są do ciężkich ładunków: 2,5 oraz 
3 t. Składana i wsuwana hydraulicznie 
pod podwozie konstrukcja napędzana 
jest przez cztery siłowniki. Nadaje się do 
załadunku pojazdu przy rampie. Pozwala 
na swobodny dostęp do przestrzeni ła-
dunkowej podczas operacji przeładunko-
wych. Przeznaczona jest do montażu na 
samochodach ciężarowych i naczepach. 
Windy kolumnowe reprezentuje seria V 
podnosząca 4 t i radząca sobie z załadun-
kiem samochodów.

Choć rynek dla wind o dużym udźwigu 
nie jest duży, to na wybór produktów na-
rzekać nie można. Każdy znajdzie coś do-
stosowanego do swoich potrzeb, ale jeszcze 
ważniejsze jest to, że producenci wciąż pra-
cują nad nowymi rozwiązaniami, czyniąc 
swoje produkty bardziej specjalistycznymi 
i łatwiejszymi w obsłudze. 

To przykład windy przeznaczonej do pojazdów z dolnym sprzęgiem 
pozwalającej na załadunek i rozładunek bez rozpinania zestawu.

Windy kolumnowe lepiej sprawdzają się w załadunku samochodów 
o niskim prześwicie czy długim przednim i tylnym zwisie.

www.baer-cargolift.pl
info@baer-cargolift.pl
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W Europie sprzedaż nowych mo-
deli użytkowych rozpocznie się 
we wrześniu. Mają utorować 

Renault drogę na sam szczyt. Marka chce 
zwiększyć sprzedaż samochodów dostaw-
czych o ponad 40% i podwoić pokrycie te-
rytorialne na świecie z 24% do ponad 50%. 
Renault chce również utrzymać pozycję 
lidera w segmencie elektrycznych samo-
chodów dostawczych dzięki elektryfi ka-
cji wszystkich swoich furgonów. Alians 
z Nissanem i Mitsubishi ma sprawić, że 
francuska marka będzie największym 
producentem samochodów dostawczych 
ze sprzedażą ponad 2,5 mln sztuk rocznie.

Atleta
Master ma teraz bardziej wyrazisty przód. 
Zastosowano w nim nowy, pionowy grill 
oraz charakterystyczny układ świateł 
w kształcie litery C, podniesiono linię 
pokrywy silnika i wzmocniono zderzaki 
i błotniki przednie. Grill i dodatkowe po-
przeczne listwy mogą być chromowane, 
co wzmacnia efekt.

W środku pojawiły się chromowane 
elementy ozdobne nawiewów i pokręteł 
sterowania klimatyzacją oraz na kierow-
nicy, nowa gałka dźwigni zmiany biegów 

jest w kolorze czarnym z chromowanym 
obramowaniem, a na tablicy przyrządów, 
pomiędzy zegarami mamy teraz 3,5-ca-
lowy ekran. Dodatkowo można również 
zamówić ekran nawigacji wbudowany 
na konsoli środkowej. Do wyboru są dwa 
systemy multimedialne: R-LINK Evolution 
oraz MEDIA NAV Evolution (kompatybilny 
z Android Auto i Apple CarPlay), obydwa 
z dostępem do Internetu. 

Zastosowano również nową, bardziej 
odporną na zabrudzenia tapicerkę. Nowo-
ścią są też składany stolik i uchwyt na ku-
bek umieszczone przed pasażerem. 

W Masterze można łatwo rozmieścić 
sporo rzeczy potrzebnych w podróży. 
W sumie wszystkie schowki mają pojem-
ność 105 l. Przed pasażerem znajduje się 
spora, 10,5-litrowa, zamykana szufl ada. 
Pod szybą jest również otwarta płytka pół-
ka, a obok zamykana z wejściem na USB. 
Pod podwójną kanapą dla pasażerów może 
znajdować się głęboki schowek, do które-
go dostęp mamy po uniesieniu dzielonego 
siedziska. Natomiast po złożeniu oparcia 
pasażera rozkłada się ruchomy stolik np. 
pod komputer z miejscem na kubki. To 
praktyczne rozwiązania znane już od lat.

Nowością natomiast jest ładowarka 
indukcyjna umieszczona na półce w dol-

nej części konsoli środkowej. To również 
dobre miejsce do odłożenia telefonu pod-
czas podróży. W centralnej części tablicy 
rozdzielczej może znajdować się też stacja 
dokująca do tabletu.

Zaskakuje cały czas miejsce umieszcze-
nia klawisza do ustawienia tempomatu. 
Można mieć nadzieję, że przy następnej 
zmianie trafi  on na kierownicę wielofunk-
cyjną lub przynajmniej w jej okolice. Nie 
poprawiono również regulacji położenia 
koła kierowcy, nadal można to zrobić tylko 
w jednej płaszczyźnie: góra – dół, co o dzi-
wo pozwala dostosować miejsce kierowcy 
osobom drobnej postury, natomiast wyso-
kim może być mniej wygodnie. 

Więcej mocy
Kolejna zmiana dotyczy układu napędo-
wego. Zastosowano nowe silniki 2.3 dCi, 
które spełniają normy Euro 6d. Wykorzy-
stują one technologię Twin Turbo, zapew-
niając Masterowi większą mocy do 180 
KM, wyższy moment obrotowy do 400 Nm 
i niższe zużycie paliwa nawet o 1 l/100 km, 
przy tym są bardziej dynamiczne i szyb-
ciej reagują na pedał przyspieszenia. Do 
oczyszczania spalin zastosowano system 
selektywnej redukcji katalitycznej (SCR).

Zależnie od wersji silniki te mogą współ-
pracować z 6-biegową skrzynią manualną 
lub 6-biegową zautomatyzowaną Quick-
shift . Tutaj nic się nie zmieniło.

Nowe systemy wspomagania prowadze-
nia (ADAS) zwiększają bezpieczeństwo 
i komfort. Master może być wyposażony 
w system kontroli pasa ruchu, wspoma-
ganie parkowania tyłem i kamerę cofania. 
Dodatkowo na pokładzie może być Front 
Park Assist (system wspomagania parko-
wania przodem), kamera Rear View Assist 
(asystent kontroli strefy za samochodem 
z umieszczonym przy górnej krawędzi 
przedniej szyby ekranem, który zapewnia 
optymalną widoczność do tyłu na średnią 
i dużą odległość), Blind Spot Warning (sys-
tem monitorowania martwego pola), Side 
Wind Assist (asystent bocznego wiatru 
– wyposażenie standardowe furgonu) 
– włącza się przy prędkości powyżej 

Z duchem czasu
Kosmetyczne zmiany na zewnątrz i w środku, nowe silniki zgodne z normą 

Euro 6d, 6-biegowy automat i w pełni ledowe reflektory oraz pakiet systemów 

bezpieczeństwa. Czyli Master i Trafic po liftingu. 

|  Tekst i zdjęcia: Katarzyna Dziewicka  |
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70 km/h i pozwala skorygować w skraj-
nych warunkach do 50% „znoszenia” sa-
mochodu na boki, czujnik światła i desz-
czu (wyposażenie standardowe) oraz 
Active Emergency Braking System (system 
automatycznego hamowania awaryjnego 
AEBS w mieście i na autostradzie).

Dla każdego
Przedział ładunkowy ma teraz oświetlenie 
z diodami LED, co zapewnia 5 razy sil-
niejsze światło – lampki umieszczono na-
przeciwko przesuwnych drzwi i z tyłu, na 
środku dachu. Wchodzenie i wychodzenie 
z ładowni ułatwiają nowe, ergonomiczne 
uchwyty.

Master występuje w 350 kombinacjach, 
z 3 wysokościami i 4 długościami nadwozia. 
Pojemność ładowni wynosi od 8 do 22 m3, 
przy dmc od 2,8 do 4,5 t. Do dyspozycji są 
podwozia do zabudowy w wersji z napędem 
przednim i tylnym, furgon, kabina bryga-
dowa 7-miejscowa, np. do przewozu ekip 
budowlanych, skrzynia, wywrotka, konte-
ner, podwozie czy platforma do zabudowy.

W ofercie znajduje się również furgon 
w wersji elektrycznej. Jego realny zasięg 
wynosi 120 km. Master Z.E. wyposażony 
jest w litowo-jonowy akumulator nowej 
generacji o mocy 33 kWh, sterowany elek-
tronicznie. Pełne ładowanie trwa 6 godzin 
przy korzystaniu z WallBoxa 32A/7,4 kW. 
Master Z.E. ma silnik elektryczny R75 
o mocy 57 kW (76 KM). Oferowany jest 
w 6 wersjach, o 3 długościach i 2 wysoko-
ściach nadwozia. Furgon ma pojemność 
ładowni od 8 do 13 m3. Dwie wersje plat-
formy z kabiną dostępne z rozstawem osi 
L2 i L3 mogą być zabudowane kontenerem 
mieszczącym do 22 m3 ładunku.

Bez przerw
Zmiany w Trafi cu to przede wszystkim 
nowa osłona chłodnicy, która ma teraz 
bardziej wyrazisty wygląd, w pełni ledowe 
refl ektory, które o 50% silniej oświetlają 
drogę przy włączonych światłach drogo-
wych i o 34% przy światłach mijania w po-
równaniu do refl ektorów halogenowych 

Tablica rozdzielcza w Masterze uległa małym 
modyfikacjom. Między zegarami pojawił się 3,5-calowy 
ekran, a na kierownicy chromowane ozdobniki. Inny jest 
też kształt wywietrzników oraz gałki drążka do zmiany 
biegów. Niestety nadal kierownica regulowana jest 
tylko w jednej płaszczyźnie. 

Przed pasażerem znajduje się 
10,5-litorwy zamykany schowek 

oraz wysuwany stolik i uchwyt na 
kubek. Praktyczne rozwiązania, 
które ułatwiają codzienną pracę 

w tym samochodzie. 

Na środkowej konsuli umieszczono ładowarkę indukcyjną do smartfonów. 
Ekran do obsługi multimediów pozostał bez zmian.

Nowe oświetlenie z diodami LED zapewnia 5 razy  więcej światła w ładowni. 
Wchodzenie i wychodzenie ułatwiają nowe, ergonomiczne uchwyty.

oraz światła do jazdy dziennej w kształcie 
litery C. 

We wnętrzu trudno znaleźć wyraźne 
zmiany, na pierwszy rzut oka są one prak-
tycznie niewidoczne. Nawiewy, listwa 

okalająca konsolę centralną, pokrętła kli-
matyzacji, dźwignia zmiany biegów i ze-
gary są teraz wykończone matowym chro-
mem. Zmieniła się gałka dźwigni zmiany 
biegów i zastosowano nową tapicerkę. Tra-
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fi c podobnie jak Master dostępny jest teraz 
z nowoczesnym system multimedialnym, 
w skład którego może wchodzić nowe ra-
dio R&Go i nowy mikrofon zapewniający 
lepszą jakość połączeń.

Nie zmieniła się w Trafi cu pojemność 
schowków – 90 litrów, w tym 54-litrowy 
pod kanapą pasażerów. Tak jak poprzed-
nio składane oparcie kanapy tworzy po 
złożeniu stolik pod laptopa, może stano-
wić schowek i pulpit do pisania z uchwy-
tem na notatnik. Bez zmian pozostał rów-
nież uchwyt na smartfona lub tablet.

Podobnie jak w Masterze pojawiły się 
nowe silniki, w tym wypadku 2.0 dCi, 
które spełniają normę Euro 6d. Zastoso-
wano w nich turbosprężarkę o zmiennej 
geometrii łopat. Zwiększyła się ich moc 
i są teraz dostępne w wersji: 120, 145 i 170 
KM. Zwiększył się również moment ob-
rotowy do 380 Nm. Równocześnie uda-
ło się obniżyć zużycie paliwa – nawet 
o 0,6 l/100 km w wersji o mocy 145 KM. 
Podobnie jak w Masterze zastosowano 

system selektywnej redukcji katalitycz-
nej (SCR).

Nowością jest automatyczna, dwusprzę-
głowa skrzynia biegów EDC opracowana 
przez fi rmę Getrag, dostępna w dwóch 
najmocniejszych wersjach nowych silni-
ków. Zapewnia szybką i płynną zmianę 
przełożeń. Bardzo dobrze sprawdza się 
w praktyce.

Bezpieczniej
Prostopadłościenny kształt przedzia-
łu ładunkowego pozwala optymalnie 
wykorzystać jego pojemność użytkową 
wynoszącą od 3,2 do 8,6 m3. Zastosowa-
no w nim teraz silniejsze oświetlenie 
z diodami LED (500 lumenów). Dodatko-
wo można zamówić wzmocnione zamki 
Extra Security Lock zapewniające wyższy 
poziom bezpieczeństwa. W ładowni może 
zostać zastosowany nowy rodzaj wykła-
dzin z polipropylenu ułatwiający utrzy-
manie czystości.

Dzięki klapie w przedziale ładunkowym 
w Trafi cu można przewozić ładunki o dłu-
gości dochodzącej do 4,15 m. Drzwi tylne 
otwierają się pod kątem 255°, w ładowni 
znajduje się 18 punktów mocowania ła-
dunku, natomiast blokada lewego skrzydła 
drzwi tylnych umożliwia jazdę z otwartym 
prawym skrzydłem pod kątem 90°.

Oczywiście jazdę ułatwiają systemy bez-
pieczeństwa (ADAS). Są wśród nich Wide 
View Mirror, który poszerza ponad dwu-
krotnie kąt widzenia do tyłu z prawego 
boku pojazdu, wspomaganie parkowania 
przodem i tyłem z kamerą cofania, asy-
stent parkowania przodem i tyłem oraz 
system zapobiegający wężykowaniu przy-
czepy (Trailer Swing Assist).

Renault Trafi c dostępny jest ogółem 
w 275 wersjach, w tym jako furgon o 2 dłu-
gościach, 2 wysokościach dachu, z dużą 
liczbą wariantów nadwozia zamkniętego, 
przeszklenia, ścian działowych, typów 
drzwi czy kabin brygadowych itd. Platfor-
ma z kabiną umożliwia zabudowę kontene-
rem, chłodnią czy nawet wywrotką. W wer-
sji do przewozu osób może podróżować do 
9 pasażerów przy jednoczesnym zachowa-
niu pojemności bagażnika do 1,8 m3.

Nowe Renault Trafi c w wersji osobowej 
można zamawiać już od czerwca. Pierw-
sze pojazdy zostaną dostarczone w lipcu. 
Zamówienia na Trafi ca w wersji dostaw-
czej oraz Mastera można składać od lipca, 
a pierwsze samochody mają trafi ć do od-
biorów we wrześniu. Ceny nowego Trafi -
ca w wersji osobowej rozpoczynają się od 
110 350 zł brutto (Business dCi 120), nato-
miast wersji dostawczej – od 76 600 zł netto 
(furgon L1H1 1.6 dCi 95 Euro 6). Za nowego 
Mastera trzeba będzie zapłacić co najmniej 
87 400 zł netto (platforma Business FWD 
3,5T L2H1 2.3 dCi 135 Euro 6). Najtańszy 
furgon kosztuje 93 300 zł netto (Business 
FWD 2,8T L1H1 2.3 dCi 135 Euro 6). 

Tablica rozdzielcza w Traficu praktycznie się nie zmieniła. Ozdobne chromy są teraz matowe. 
Poprawiono rozmieszczenie klawiszy do obsługi ekranu systemu multimedialnego oraz znajdujących 
się poniżej pokręteł do ustawiania nawiewów i klimatyzacji. 

Bardziej nowoczesny wygląd drążka zmiany 
biegów to tylko wstęp. Trafic ma teraz
nową 6-biegową, dwusprzęgłową 
zautomatyzowaną skrzynię EDC, która bardzo 
dobrze sprawdza się zarówno w mieście, 
jak i w trasie. 

Ładownia Trafica jest bardzo funkcjonalna. Dzięki otworowi w ściance działowej można przewozić ładunki o długości 
4,15 m. Dodatkowym ułatwieniem jest możliwość zablokowania lewego skrzydła drzwi pod kątem 90°, co pozwala przewozić 
towary z otwartą ładownią. Nowością są światła ledowe, które lepiej oświetlają wnętrze.
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Główną cechą stylistyczną Du-
cato jest podział karoserii na 
dwie, wyraźnie oddzielone czę-

ści: górną i dolną. Charakterystycz-
ne są słupki przednie, które łączą się 
ze sobą poprzez muskularną maskę 
silnika. Wygląd Ducato jest teraz bar-
dziej masywny, aczkolwiek zmiany są 
tak kosmetyczne, że trzeba ich bardzo 
wypatrywać. Najbardziej narażone na 
uszkodzenia elementy pojazdu zosta-
ły zabezpieczone przez rozbudowane, 
trzyczęściowe zderzaki, co miało na 
celu zminimalizowanie ewentualnego 
kosztu napraw. Korzystne z tego punktu 
widzenia są również wysoko położone 
reflektory. 

Sprawna jazda 
Wszystkie modele Ducato z najnowszej 
oferty są wyposażone w 2,3-litrowe silni-
ki MultiJet 2 spełniające Euro 6d. Zasto-
sowano w nich turbosprężarką o zmien-
nej geometrii. Zapewniają bardziej 
płynną jazdę i większą elastyczność przy 
najniższych prędkościach, a co za tym 
idzie niższe zużycie paliwa. Nowa tur-
bosprężarka z regulowanymi łopatkami 
turbiny jest sterowana elektronicznie, co 
zapewnia płynny, niezakłócony przyrost 
mocy i momentu obrotowego niezależnie 
od obrotów silnika. 

MultiJet 2 o mocy 120 KM i prędkości 
obrotowej 2750 obr/min oraz maksymal-

nym momencie obrotowym 320 Nm przy 
1400 obr/min, połączony z manualną 
skrzynią biegów ma o 10% większą moc 
i moment obrotowy w porównaniu z po-
przednim silnikiem 2-litrowym. Silnik 
o mocy 140 KM przy prędkości obroto-
wej 3500 obr/min ma moment obrotowy 
350 Nm (+ 9% w porównaniu z 130 Mul-
tiJet) przy zaledwie 1400 obr/min. Silnik 
ten jest proponowany zarówno z manu-
alną skrzynią biegów, jak i z dziewię-
ciostopniowym automatem. Doskonałe 
osiągi zapewnia sinik o mocy 160 KM
przy 3500 obr/min, dostarczający 
400 Nm przy 1500 obr/min w wersji z au-
tomatyczną skrzynią biegów. Wał kor-
bowy tej jednostki wsparty jest na po-

Nowocześniej
W związku z nową normą emisji spalin Euro 6d, mamy obecnie wysyp 

nowości. Kolejną z nich jest odświeżony Fiat Ducato. Zmiany dotyczą przede 

wszystkim silników. Jest też niespodzianka: nowoczesna dziewięciostopniowa, 

automatyczna skrzynia biegów oraz prototyp elektrycznego Ducato.

|  Tekst: Katarzyna Dziewicka  |  Zdjęcia: K. Dziewicka, Fiat  |
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Miejsce kierowcy w Ducato zmieniło się w bardzo niewielkim stopniu, nadal jest więc dość wygodnie. Ilość miejsca 
w schowkach została bez zmian, ale trzeba przyznać, że jest ich sporo i można wygodnie odstawić i napój, i telefon, 
a nawet przypiąć kartkę ze zleceniem. 

Konsola środkowa na razie wygląda 
tak samo, zmieni się nieco po 
wymianie ekranu do obsługi nowego 
systemu info-rozrywki. 

Już niebawem dostępny będzie nowy 
system multimedialny z takim 7-calowym 
wyświetlaczem i możliwością podłączenia 

smartfona za pomocą złącza USB.

Nowa 9-stopniowa automatyczna skrzynia biegów 
ma 3 tryby: normalny, Eco i Power. W zależności od warunków 
i temperamentu kierowcy można wybrać najodpowiedniejszy. 
Trzeba przyznać, że ten automat sprawdza się bardzo dobrze.  

i długą żywotność. Do wyboru są trzy 
tryby jazdy: normalny, Eco – zapewnia 
płynniejsze przyspieszenie i specjalną 
strategię zmiany biegów umożliwiającą 
zmniejszenie zużycia paliwa, oraz Power, 
który umożliwia korzystanie z maksy-
malnych osiągów silnika i szybką reakcję 
podczas przyspieszenia i zmiany biegów, 
zapewniając przyjemną, dynamiczną 
jazdę nawet w trudnych warunkach. 
Trzeba przyznać, że w praktyce sprawdza 
się bardzo dobrze. Skrzynia oprócz trybu 

elektronicznie sterowaną pompę paliwa, 
która gwarantuje oszczędność energii 
i większą wydajność spalania oraz prze-
łącznik ECO, który pomaga kierowcy 
oszczędzać paliwo. W opcji dostępny jest 
system ADAS. Nowy Ducato może być 
wyposażony w system monitorowania 
martwego pola (Blind spot assist) wyko-
rzystujący czujniki zainstalowane w tyl-
nym zderzaku w celu zlokalizowania 
zbliżających się pojazdów, gdy znajdują 
się w martwym polu lusterka wstecznego 

większonych łożyskach, co w połączeniu 
z nowymi tłokami i dopracowaną turbo-
sprężarką zapewnia nie tylko lepsze osią-
gi, ale i większą trwałość.

Topową jednostką w gamie jest silnik 
o mocy 180 KM przy 3500 obr/min. Mo-
ment obrotowy wersji z manualną skrzynią 
biegów wynosi 400 Nm, a z „automatem” 450 
Nm, czyli o 12% więcej w porównaniu z po-
przednim modelem. Jest również wersja 
Natural Power z silnikiem 3 l zasilanym me-
tanem, o mocy 136 KM przy 2730 obr/min

oraz systemem wykrywania obiektów na 
drodze podczas cofania (Rear Cross Path 
detection), który wykorzystuje czujniki 
do zlokalizowania pojazdów zbliżających 
się z boku, gdy pojazd cofa. Full brake 
control (FBC) lokalizuje przeszkody, a gdy 
pojawi się ryzyko kolizji, ostrzega kie-
rowcę i automatycznie włącza hamulce 

automatycznego ma również możliwość 
ręcznej zmiany biegów.

360°
Ducato MY2020 jest wyposażony w stan-
dardzie w pakiet Eco, który obejmuje sys-
tem Start & Stop, inteligentny alternator, 

i maksymalnym momencie obrotowy 
350 Nm przy 1500 obr/min.

Nowa, dziewięciostopniowa, automa-
tyczna skrzynia biegów umożliwia opty-
malne wykorzystanie momentu obroto-
wego. Typowa dla tego typu konstrukcji 
przekładnia hydrokinetyczna w miejscu 
sprzęgła zapewnia jej niezawodność 
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Elektryczne Ducato na razie jako prototyp, ale już w przyszłym roku ma trafić do seryjnej produkcji. Jego zasięg ma 
wynosić od 220 (baterie o pojemności 47 kWh) do 360 km (79 kWh). Ładowanie ma trwać od godziny do 30 min. 

awaryjne. Możemy też skorzystać z asy-
stenta pasa ruchu, który działa również 
przy słabej widoczności. Do dyspozycji 
jest też system rozpoznawania znaków 
drogowych, inteligentny system oświe-
tlenia, który steruje włączeniem i wyłą-
czaniem świateł drogowych, zwiększając 
widoczność i zmniejszając ryzyko ośle-
pienia podczas jazdy nocą oraz czujnik 
deszczu i zmierzchu. O dobry stan opon 
w Ducato dba system monitorowania ci-
śnienia w ogumieniu.

Dodatkową pomocą jest Engine Idle 
Preset, który zwiększa minimalne obro-
ty silnika, by zasilać dodatkowy sprzęt 
elektryczny zainstalowany w samocho-
dzie. W ładowni pojawiły się światła LED, 
w trzech wariantach dostosowanych do 
jej wielkości . 

Integracja 
Dopiero od października ma być monto-
wany w Ducato nowy system informa-
cyjno-rozrywkowych. I to będzie główna 
zmiana widoczna we wnętrzu. Dostępny 
będzie z nowym, 7-calowym ekranem do-
tykowy fi rmowanym przez Mopar z por-
tem USB i radiem DAB. Nowy system bę-
dzie można połączyć ze smartfonem za 
pomocą aplikacji Apple CarPlay i Andro-
id Auto. Umożliwi wyświetlenie optymal-
nych wskazówek jazdy, uzależnionych od 
ruchu, wykonywanie połączeń, wysyła-
nie i odbieranie wiadomości tekstowych 
oraz słuchanie muzyki, audiobooków lub 

Nowość to oświetlenie ledowe w przestrzeni 
ładunkowej, dostosowane do jej wielkości. 

Ducato przede wszystkim zyskał nowe, 2,3-litrowe silniki MultiJet 2 o mocy od 120 do 180 KM. 
Nadal oferowany jest również silnik o zapłonie iskrowym, 3-litrowy Natural Power zasilany gazem ziemnym.

podcastów. Dodatkową funkcją CarPlay 
jest system sterowania głosem Siri. Kie-
rowca będzie mógł korzystać z Google 
Maps lub Waze. 

Na tablicy rozdzielczej w środkowej 
części nadal mamy możliwość umocowa-
nia tabletu lub notatnika. Głębokie kie-
szenie w drzwiach mieszczą duże butelki 

To będzie pierwszy w pełni elektrycz-
ny użytkowy model Fiata. Na rynek ma 
trafi ć w przyszłym roku. Będzie dostęp-
ny w różnych wariantach, w tym jako 
furgon, podwozie pod zabudowę i mini-
bus. Pojemność przestrzeni ładunkowej 
w elektryku ma wynosić od 10 do 17 m3, 
a ładowność dochodzić do 1950 kg. Duca-

ny, który komunikuje się z kierowcą czy 
wreszcie dobry automat, który nie dener-
wuje podczas jazdy, a poprawia komfort 
prowadzenia i osiągi pojazdu. Szczegól-
nie ta ostatnia zmiana może przypaść do 
gustu zwolennikom beztroskich podróży 
kamperem, którzy często decydują się 
właśnie na ten model. 

z napojem, a zamykany schowek pod szy-
bą przed kierowcą może podczas jazdy 
schładzać pozostawione tam przekąski 
i napoje. Delikatnie zmieniono wygląd 
zegarów na tablicy rozdzielczej. 

Również elektryk
Ducato ma 6 długości i 3 wysokości da-
chu, co daje dużo możliwości adaptacji. 
Oferowany jest zarówno w wersji furgon, 
jak i podwozia czy platformy do zabudo-
wy. Pojemność ładowni wynosi od 8 do 
17 m3, a ładowność dochodzi do 2,1 t.

Od tego roku, w przedsprzedaży można 
będzie zamawiać elektrycznego Ducato. 

to Electric ma mieć szeroki wybór opcji 
akumulatorów, zapewniający zasięg od 
220 (47 kWh) do 360 km (79 kWh) – we-
dług procedury NEDC. Ma zużywać od 
220 do 320 Wh/km. Czas ładowania w za-
leżności od pojemności akumulatorów 
i typu ładowarki ma trwać od godziny do 
30 min. Maksymalna moc ma wynosić 
90 kW, a moment obrotowy 280 Nm. Mak-
symalna prędkość zostanie ograniczona 
do 100 km/h. W 5 s ma osiągać prędkość 
50 km/h, w 20 – 100 km/h.

Zmiany w Ducato to przede wszystkim 
dostosowanie pojazdu do aktualnych 
potrzeb użytkowników. Wspomaganie 
bezpiecznej jazdy, system multimedial-
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SpaceTourer jest osobową wersją do-
stawczego Jumpy. Zgodnie z obowią-
zującą regułą Citroën wymienia go 

jako osobny model i wkłada do „innej prze-
gródki”. Lecz z samochodami tego typu 
nierzadko jest problem. Niby osobowy, 
a hałasuje i blacha mu ze słupków wyłazi. 

SpaceTourer jest inny. Ma pełną tapicer-
kę i gołym lakierem wewnątrz nie świe-
ci. Jeśli hałasuje, to dopiero powyżej 100 
km/h. Zważywszy gabaryty i „gatunek” 
auta, układ napędowy jest więcej niż za-
dowalający. 

Misiaczek
Poprzednicy obecnej generacji Jumpy nie 
grzeszyli urodą. Także w wersjach osobo-
wych dryfujących stylistycznie w obszary 
między autokarem a karawanem. Teraz 
się to zmieniło. Rezygnując z pozorów 
elegancji, której wyrazem były „płynące” 
linie i duże okna, projektanci uzyskali 
ciekawy efekt, używając środków zgoła 
przeciwnych. Dużo blachy, mało szkła, 
prostopadłościenna sylwetka z zaokrą-
gleniami na krawędziach i „wałeczkami” 
wokół kół oraz przód a’la nos mopsa to go-
towa recepta na zmotoryzowaną kluchę. 
Styliści wznieśli się jednak na wyżyny 
sztuki i z ciastowatych, „mordoklejnych” 
elementów utoczyli bryłę zgrabną i bu-
dzącą sympatię. Biały SpaceTourer z czar-

Ekspres reporterów
Jest jednym z najmłodszych i najciekawiej 

stylizowanych samochodów w swojej klasie. W wersji 

z najbogatszym wyposażeniem i najmocniejszym 

silnikiem nie budzi zastrzeżeń. Ideał? 

|  Tekst i zdjęcia: Michał Kij  |

nymi wstawkami na zderzakach wygląda 
jak miś panda. Zarazem karoseria nie jest 
przesłodzona i infantylna, a na wskroś no-
woczesna. Godna prawdziwego Citroëna. 

Oraz aż nazbyt oryginalna dla Peugeota 
i Toyoty. Ta bowiem generacja średnich 
dostawczaków i pokrewnych im odmian 
osobowych grupy PSA powstała na fran-
cuskiej platformie EMP2 i jest produkowa-
na we współpracy z Japończykami. Wielo-
letni związek z Fiatem rozpadł się. 

Do samego końca
Na tablicy rozdzielczej kształty korespon-
dujące z zewnętrzną powłoką auta. Mię-
siste, krągłe, ale nie zanadto, wypraco-
wane. Obudowy zegarów „haute couture” 
w formie rozpływających się pięciokątów. 
Wokół są wszystkie niezbędne oraz nieko-
niecznie konieczne przyciski i pokrętła, 
ale roztapiają się w tle. Elektroniczne za-
bawki nie zagłuszają udanej, „zwyczajnie 
niezwyczajnej” stylizacji. 

Regulacja kierownicy i fotela jest sze-
roka, a konsola środkowa zajmuje mało 
miejsca. Kierowcom o wzroście niskim 
i średnim jest bardzo wygodnie, wysocy 
też raczej nie będą obijać o nic kolanem. 
W tej wersji wszyscy jadący mają indy-
widualne fotele, dające miłe podparcie 
żebrom. Zręcznie stąpając, można prze-
mieszczać się w miarę wygodnie po nad-

woziu, np. przejść z przedniego fotela do 
drugiego rzędu. Dalszą wędrówkę blokuje 
rozdzielający tylne fotele składany stolik 
ze schowkiem. Na końcu są trzy miejsca: 
jedno pojedyncze i dwa połączone wspól-
ną podstawą. Pasażerowie tylnych rzędów 
mają własne miejsca na kubki i mogą na-
stawiać sobie nawiew i temperaturę – auto 
miało klimatyzację. Jest i gniazdo 12 V. 
Poziom wykończenia do samego końca Ci-
troëna jest taki sam, jak na jego początku, 
w okolicach tablicy rozdzielczej. Czyli co 
najmniej zadowalający. 

Dwa ruchy
Schowków jest sporo, ten przed pasaże-
rem obok kierowcy jest nawet chłodzony. 
Nie ma najmniejszego problemy z uloko-
waniem gdzieś butelki z wodą, przekąski 
czy drobnych urządzeń elektronicznych. 
Wsiadanie do drugiego i trzeciego rzędu 
ułatwiają przesuwane drzwi znajdujące 
się po obu stronach nadwozia. Są otwie-
rane i zamykane elektrycznie. Siedząc na 
miejscu pasażera, wystarczy pociągnąć 
klamkę lub wcisnąć przycisk. Kierowca 
ma własne przyciski sterujące drzwiami 
na konsoli środkowej. 

Fotele tylnych rzędów z zagłówkami, 
pasami bezpieczeństwa i mocowaniem 
fotelików dziecięcych wyglądają bardzo 
solidnie. Nie tylko z powodu wielkości, ale 
i zastosowanych „gabinetowych” materia-
łów wykończeniowych. Mimo to można 
je całkiem łatwo wyjąć i to w komplecie, 
wraz ze wspomnianym stoliko-schow-
kiem. Pierwszy krok to złożenie oparcia, 
drugi odblokowanie z prowadnic w podło-
dze. Wystarczą dwa, zręczne ruchy i fotel 
można zabrać. Tylko do wyniesienia po-
dwójnej kanapy z ostatniego rzędu przy-
dają się dwie osoby, jedna poradzi sobie, 
ale z trudem. 

Samochód na zdjęciach jest w wersji M, 
czyli o średniej długości. Jest jeszcze krót-

Citroën jest czytelny i prosty w obsłudze, choć 
nieprzyzwyczajeni mogą strawić trochę czasu, próbując 
znaleźć mniej oczywiste funkcje za pierwszym razem. 

ZESKANUJ 
KOD 
I ZOBACZ 
FILM
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ka XS i długa XL. Opróżniwszy auto z sie-
dzeń otrzymujemy ładownię o wielkości 
ponad 4,5 m3. Jest ustawna, a w podłodze są 
uchwyty do mocowania ładunku. Składa-
jąc oparcie fotela pasażera z przodu zysku-

jemy przestrzeń na przedmioty o długości 
przekraczającej 3 m. Próg załadunkowy 
jest na wysokości niespełna 60 cm, zatem 
dość nisko. Można włożyć i ciężkie, i duże, 
i nieforemne. I tylko wykładziny na podło-
dze żal, ale pamiętajmy, że SpaceTourer to 
samochód osobowy, a nie jakieś usmolone, 
szlauchem myte Jumpy. 

Się nie czuje
Przestronność SpaceTourera jest między 
innymi wynikiem zastosowania przednie-
go napędu. Wersja o mocy 180, a dokład-
nie 177 KM porusza się na kołach „siedem-
nastkach”, które znakomicie wyglądają 
i zwiększają komfort jazdy. Auto ma wy-
łącznie diesle. Najmocniejszy w gamie 
wystarcza dla SpaceTourera z zapasem. 
Citroën „uwodzi” osiągami, jak niektóre 
auta sportowe. Prowadzi się lekko i z dużą 
precyzją przy każdej z dozwolonych pręd-
kości. 8-biegowa, automatyczna skrzy-
nia nie przeszkadza ani w szybkiej, ani 
w oszczędnej jeździe, wręcz przeciwnie. 
I zawsze „trafi a” w odpowiedni bieg, przy-
najmniej nam nie udało się jej przyłapać 
w chwili zagubienia. 

Zawieszenie nie temperuje tempera-
mentu układu napędowego, choć jest ra-
czej komfortowe niż sportowo sztywne. 
Z przodu wykorzystano rozwiązanie na-

śladujące kolumny MacPhersona, z tyłu 
są wahacze wleczone ustawione skośnie. 
Wraz z tarczowymi hamulcami przy 
obu osiach zwiększa u kierowcy pewność 
siebie. Być może nadmiernie. 180-kon-
ny SpaceTourer naprawdę może jeździć 
szybko i nie pokazuje po sobie, jak szybko 
jedzie. 

Jedną z nielicznych wskazówek (po-
za wskazówką prędkościomierza) jest 
hałas, nasilający się po przekroczeniu 
100–110 km/h. Zdaje się, że jest to rów-
nież punkt, za którym Citroën rezygnuje 
ze wstrzemięźliwości. Gdy przy prędkości 
podróżnej 110–120 km/h średnie spalanie 
pozostaje w granicach 6,5–6,7 l/100 km, to 
utrzymując polskie, autostradowe maksi-
mum musimy liczyć się z wynikiem o litr 
gorszym. 

W tył zwrot
Do standardu we wszystkich wersjach 
SpaceTourera należą m.in. elektryczne 
szyby w przednich drzwiach oraz auto-
matyczne światła i wycieraczki. Business 
Lounge ma ponadto przezierny wyświe-
tlacz (head-up display). Opcją we wszyst-
kich jest kamera cofania z widokiem 
„z lotu ptaka”, czujniki z przodu i z tyłu 
oraz system ostrzegania o obiektach znaj-
dujących się w martwym polu lusterek. 
Zgromadzone są w pakiecie VisioPark 1, 
obejmującym również elektrycznie skła-
dane lusterka, który w najbogatszej wersji 
Business Lounge kosztuje 3600 zł brutto. 
Warto ponieść ten wydatek. SpaceTourer 
nie zajmuje więcej miejsca niż przecięt-
ny sedan wyższej klasy, ale używając 
„pomocników” można dokonywać cudów 
zręczności na osiedlowym parkingu, a na 
koniec jednym palcem złożyć lusterka, 
żeby nie przeszkadzały parkującym obok. 

Citroën SpaceTourer jest świetny na 
długie trasy i zwinny w mieście. Kto pro-
wadzi, ten się cieszy, kto siedzi z tyłu 
może podjeść, popracować lub wypocząć. 
W tym samochodzie nie traci się czasu na 
darmo. Nie tylko reporterzy to docenią. 

Przesuwane drzwi boczne są uruchamiane elektrycznie 
szarpnięciem za klamkę lub przyciskiem. Szkoda, że 

podobnie nie działa tylna klapa, elegancka, ale ciężka. 

Indywidualne fotele dla „siedmiu wspaniałych”. Tylko dwa z tyłu są połączone wspólną podstawą, 
co nie umniejsza komfortu, jaki oferują. W drugim rzędzie jest schowek ze składanym stolikiem. 

Dodatkowe, mniejsze, „autokarowe” stoliczki są w oparciach przednich foteli. 

Przy komplecie pasażerów bagażnik mieści bagaż wielkości dopuszczanej przez tanie linie 
lotnicze. Można go jednak stopniowo powiększać, wyjmując kolejne rzędy siedzeń. 
Dokona tego jedna osoba, o ile poradzi sobie z połączonymi dwoma fotelami z trzeciego rzędu. 

Citroën SpaceTourer Business Lounge 
2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8 długość M

Dmc (kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2810
Masa własna (kg)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1959
Liczba miejsc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Obj. bagażnika min./maks.* (m3) . . . . . . . . . . . . . . 1,7/4,55
Maksymalna długość bagażnika (mm) . . . . . . . . . . 2413**
Maks. szer. bagaż./między nadkol. (mm) . . . . .1618/1228
Maksymalna wysokość bagażnika (mm) . . . . . . . . . . 1337
Wysokość podłogi bagażnika nad jezdnią (mm) . . . . . 584
Wymiary drzwi w świetle: szer. × wys. (mm)
Tylnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1212 × 1181
Bocznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 933 × 1181
Rozstaw osi (mm)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3275
Dł./szer./wys. (mm)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 4956/1920/1890
Średnica zawracania (m)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12,4
Silnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BlueHDi 180
Liczba cylindrów  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Pojemność (cm3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1997
Moc maksymalna (KM/kW/obr/min) . . . . . 177/130/3750
Maks. mom. obrot. (Nm/obr/min) . . . . . . . . . . . 400/2000
Skrzynia biegów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8/automatyczna
Prędkość maksymalna*** (km/h) . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Średnie zużycie paliwa*** (l/100 km) . . . . . . . . . . . . . . .5,9
Cena wersji podstawowej (zł brutto) . . . . . . . . . . . 200 500
Cena wersji testowej (zł brutto) . . . . . . . . . . . . . . . 215 900

* minimalna: przy komplecie pasażerów, do wysokości siedzeń/maksymalna: 
 przy wyjętych dwóch rzędach foteli do dachu
** 3161 mm po złożeniu oparcia prawego, przedniego fotela
*** według danych producenta
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Szybki i lekki
Pojazdy wyposażone w system hakowy zwane popularnie hakowacami w wielu 

przypadkach są najbardziej racjonalnym wyposażeniem firm transportowych. 

Samochody hakowe mogą łączyć w sobie funkcję hakowca i wywrotki jednocześnie 

oraz nośnika różnych zabudów.

W Polsce nadal dominuje trans-
port kontenerów komunal-
nych, ale coraz częściej poja-

wiają się zabudowy w postaci śmieciarki, 
wozu asenizacyjnego, beczkowozu czy 
klasycznej skrzyni ładunkowej. Z tego po-
wodu urządzenia hakowe muszą być wy-
trzymałe i solidnie wykonane, ponieważ 
ich eksploatacja bywa intensywniejsza niż 
w przypadku innych samochodów używa-
nych w transporcie. 

Lepsze wrogiem dobrego
Od wielu lat w ofercie fi rmy Meiller do-
stępne jest urządzenie hakowe serii RK. 

System dobrze znany i ceniony przez użyt-
kowników. Jednak walka z masą, trwa-
łością i nowe możliwości technologiczne 
wymuszają zmiany. Nowymi produktami 
w ofercie fi rmy są system hakowe serii RL 
18 i RS 21. Zastosowano w nich nowy profi l 
zamkniętej ramy, który pozwolił na obni-
żenie o 20 mm osadzenia urządzenia RS na 
pojeździe i o 40 mm w przypadku modelu 
RL. Uzyskano także większą wytrzyma-
łość ramy na skręcanie. 

Jednocześnie w nowej ramie zmienio-
no technologię połączeń. W poprzedniej 
generacji większość mocowań była wy-
konywana metodą spawania, natomiast 
w hakowcach nowych serii zastosowano 

śruby. Skręcanie daje dużo większe pole 
manewru przy montażu, umożliwiając 
w miarę swobodne przesuwanie punktów 
mocowania wsporników pod urządzenia 
dodatkowe i skrzynki. Nie bez znaczenia 
jest także większa odporność na korozję, 
która w pierwszej kolejności wychodzi na 
spawach. Doświadczenie fi rmy Meiller 
wskazuje, że nie rzadko odpowiednio użyt-
kowane urządzenie hakowe wytrzymuje 
dużo dłuższy okres eksploatacji niż pod-
wozie. Dlatego też technologia skręcania 
w przyszłości pozwoli na szybką adaptację 
systemu hakowego do nowego podwozia. 

Nowa technologia wpłynęła także na 
obniżenie masy urządzeń. W przypadku 
RS 21 to zysk 200 kg, a urządzenia RL 18 to 
300 kg w porównaniu ze starszymi mode-
lami. Konstrukcja urządzenia pozwala na 
dwa razy szybsze działanie haka poprzez 
odłączenie jednego z siłowników w czasie 
pracy bez obciążenia. Dodatkowo system 
hydrauliczny zabezpieczony jest systemem 
wyhamowującym i zwalniającym działanie 
przed osiągnięciem skrajnych położeń. 

Co wybrać 
Urządzenia serii RL 18 i RS 21 mają dużo 
wariantów i konfi guracji. Model RL, czyli 
lekki o masie własnej 2090 kg przeznaczo-
ny jest do transportu kontenerów z ładun-
kiem o masie 18 t. Jest to też urządzenie 
zajmujące mało miejsca, gdyż wysokość 
konstrukcyjna tego modelu to zaledwie 

Opracowany w ostatnim czasie przez 
inżynierów firmy Meiller profil ramy hakowca 
pozwolił obniżyć masę pojazdu, podwyższył 
sztywność ramy i skrócił czas montażu, 
eliminując spawanie na rzecz skręcania.

Już niedługo 
sterowanie 

urządzeniami 
Meillera będzie 

jeszcze prostsze 
dzięki nowemu 

pilotowi 
i.s.a.r.-control.

10 MAN-ów TGX 26.460 6×2 z urządzeniami 
hakowymi Meiller RS21.70 trafiło w połowie 
czerwca do firmy Usługi Transportowe Elżbieta 
Rybacka. Pojazdy będą przewozić odpady 
produkcyjne z ubojni.

|  Tekst  zdjęcia: Jarosław Dynek  |
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190 mm. RL 18 z wysięgnikiem normal-
nym przeznaczony jest do zabudowy na 
trójosiowych podwoziach o dmc do 28 t 
i umożliwia zabieranie kontenerów o dłu-
gości od 5,5 do 7 m. 

Dużo większy model RS 21 o udźwigu 
21 t również przewidziany jest do montażu 
na trójosiowym podwoziu o dmc 28 ton. Ten 
model hakowca umożliwia przewóz konte-
nerów o długości od 5,25 do 7,50 m i może 
być wyposażony w jeden z dwóch typów wy-
sięgnika. Do wyboru jest wysięgnik telesko-

powy łamany lub normalny ze stałą ramą. 
Oba urządzenia fi rmy Meiller mogą być 
wyposażone w hydrauliczną blokadę kon-
tenera, trzpienie blokujące stałe lub wkrę-
cane oraz blokadę do żurawia. Dodatkowo 
systemy te mogą być doposażone w pakiety 
wydajnościowe przyspieszające wychylenie 
i opuszczenie ramy ramienia podnoszą-
cego. Dużym ułatwieniem i przyspiesze-
niem pracy za- i wyładunkowej jest możli-
wość zaprogramowania kolejnych sekwen-
cji w pilocie sterującym i.s.a.r.-control, 

dając możliwość uruchomienia haka jedną 
komendą. 

Dziesięć nowych urządzeń hakowych 
RS 21.70 Meiller przekazano w połowie 
czerwca fi rmie Usługi Transportowe Elż-
bieta Rybacka przewożącej odpady po-
produkcyjne z ubojni. Systemy hakowe 
zamontowano na podwoziach MAN TGX 
26.460 6×2. Odebrane zestawy zostały 
wyposażone w haki o udźwigu 21 ton 
przystosowane do przewozu kontenerów 
7-metrowych. 

Rama poprzedniej wersji hakowca RK. Widać 
wspawane elementy mocowań osprzętu.

Model RS ze wspornikami i urządzeniami dodatkowymi 
przykręconymi do ramy podnośnika.

Lżejszy.
Niższy.
Wydajniejszy.

Innowacyjne rozwiązania  

i funkcjonalny design.  

Hakowiec MEILLER RS21.  

Dowiedz się więcej na:  

www.meiller.com/pl
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Ofi cjalną premierę będzie miał 
w październiku 2019 r. na targach 
Busworld w Brukseli. Zapowiada-

ny od dawna, przybrał postać gotowego 
trolejbusu, który w Gdyni przeszedł testy. 
Rozpoczęły się w czerwcu i trwały około 
6 tygodni. Ich celem było sprawdzenie 
i skorygowanie zastosowanych rozwiązań 
oraz uzyskanie dopuszczenia do ruchu 
z pasażerami i homologacji od jednostek 
certyfi kujących. 

Wybrano Gdynię, ponieważ oferuje naj-
lepsze warunki do prób. Nie tylko z powo-
du urozmaiconego ukształtowania terenu 
i dobrze rozwiniętej infrastruktury. Tutej-
sze Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolej-
busowej skorzystało z szansy stworzonej 
przez fundusze europejskie i opracowało 
system komunikacyjny wykorzystujący 
w pełni zalety nowoczesnych pojazdów. 
Największą z nich jest możliwość „oderwa-
nia od sieci” i poruszania się na odcinkach 
pozbawionych trakcji zasilającej. Jest i po-
wód sentymentalny: Gdynia była odbiorcą 
pierwszego trolejbusu Solarisa, wyprodu-
kowanego w 2001 roku. Pojazd z numerem 
taborowym 3001 jeździ do dziś. 

Maksymalna 
użyteczność
Prototypowy Solaris Trollino 24 ma dłu-
gość 24,7 m, a jego dmc to 38 t. Powstał 
z myślą o stworzeniu platformy dla przy-
szłych, seryjnych pojazdów 24-metrowych 
z napędem hybrydowym, elektrycznym 
oraz trolejbusów. Tak duże pojazdy są na 
ogół osią systemów szybkiej komunikacji 
autobusowej (BRT), traktowanej jako tań-

sza alternatywa wobec tramwajów, ale nie 
jest to jedyne ich zastosowanie. 

Trollino 24 ma dwa silniki elektryczne, 
z których każdy napędza jedną oś, kon-
kretnie drugą i trzecią. Czwarta ma poje-
dyncze ogumienie i jest skrętna, co uła-
twia poruszanie się w ciasnej zabudowie 
i gęstym ruchu. Pakiet baterii jest ładowa-
ny podczas jazdy z trakcji trolejbusowej 
poprzez pantograf dwupolowy stosowany 
tradycyjnie w trolejbusach. Pojemność ba-
terii wynosi 58 kWh. Zgromadzona w nich 
energia jest wykorzystywana do zasilania 
układu napędowego, gdy trolejbus znajdu-
je się poza zasięgiem trakcji. Solaris prze-
widuje, że w wersji seryjnej, podobnie jak 
w spokrewnionych modelach o długości 
12 i 18 m, akumulatory będą wyposaże-
niem opcjonalnym. Trolejbus bez baterii 
jest lżejszy i może zabrać nieco więcej pa-
sażerów, co dla niektórych organizatorów 
transportu publicznego może być czynni-
kiem najważniejszym. 

Trollino 24 jest elektryczny w pełni, tzn. 
ma klimatyzację z elektryczną sprężarką, 
elektryczne ogrzewanie oraz elektryczne 

|  Tekst i zdjęcia: Michał Kij  |

Warunki brzegowe

Jeszcze niedawno sensację na ulicach Gdyni wywoływał 

24-metrowy, dwuprzegubowy trolejbus Solaris Trollino 24,

poruszający się bez pasażerów w asyście pilota. 

Czy pojawi się wkrótce na regularnych liniach? 

ZOBACZ 
FILM

Prototyp Solarisa Trollino 24 w zajezdni trolejbusowej 
w Gdyni. W czerwcu 2019 r. miasto zostało dla niego 
„torem testowym”. 

Pantograf umieszczony 
jest na ostatnim członie, 
silniki i osie napędowe
są w pierwszym i drugim. 

Platforma na końcu to bezpieczne miejsce na wózek 
lub rower, który można unieruchomić paskami na poręczach. 

Ponadto wózek dziecięcy lub inwalidzki można postawić 
w okolicy drugich drzwi, przy których jest rozkładana platforma. 
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wspomaganie kierownicy. Nie potrzebuje 
innych źródeł energii, co jest znacznym 
ułatwieniem dla użytkownika. 

Jako długi, dwuprzegubowy pojazd, 
nowy Solaris ma rzadko spotykany układ 
drzwi 2-2-2-2-2. Wielkość wnętrza osza-
łamia i nie jest to tylko iluzja wynikająca 
z rozmiarów trolejbusu. Nie ma dokuczli-
wych zakamarków czy kilkustopniowych 
podestów, na które trudno się dostać. 
„Najgęściej” jest oczywiście w pobliżu osi 
napędzanych, ale i tu panuje ład z podwój-
nymi siedzeniami i umieszczonymi za 
ich plecami półkami na bagaż. Jeśli sze-
rokość przejścia odbiega od przeciętnej, 
to raczej nieznacznie „na plus”. Ostatni 
człon to „spełnienie marzeń” projektan-
ta i przewoźnika o idealnym autobusie. 
Jedynym „zakłóceniem” są obudowy kół. 
W prostopadłościennej przestrzeni do-
minują szerokie połacie płaskiej podłogi, 
a na tylnym zwisie jest miejsce na wózek 
lub rowery wraz z paskami do ich umoco-
wania. W zwykłej okolicy pomiędzy osia-
mi pierwszego członu jest przestrzeń na 
wózek dziecięcy lub inwalidzki. Można 
się tam dostać wprost przez drugie drzwi 
wyposażone w rozkładaną rampę. 

Problem przewożenia rowerów, tudzież 
hulajnóg i innych „podręcznych” środków 
lokomocji będzie się zapewne nasilał. Kon-
struktorzy Solarisa skorzystali ze swobody 
jaką daje ostatni, „pusty” człon nadwozia 
i na rowery przeznaczyli miejsce najmniej 
uciążliwe z punktu widzenia innych pa-
sażerów, stosunkowo najbezpieczniejsze 
dla wszystkich. Uchwyty rowerowe na 
zewnątrz zwiększyłyby i tak znaczne ga-
baryty trolejbusu. Zresztą taki sposób 
przewozu także może budzić zastrzeżenia 
nie tylko w związku z bezpieczeństwem 
ruchu, ale i estetyką pojazdu. 

Bezsprzecznie dobrym pomysłem jest 
umieszczenie dwóch obudów na tabli-
ce z oznaczeniem linii na prawym boku 
Trollino 24. Ta w pierwszym członie jest 
obrócona do przodu, ta w ostatnim ku ty-

łowi, co ułatwia pasażerom dostrzeżenie, 
jaki „numer” przyjechał, niezależnie od 
miejsca, w którym stoją. 

Przedstawiciele Solarisa podają, że 
Trollino 24 może zabrać na pokład oko-
ło 200 osób. W przypadku wersji seryjnej 
dokładna liczba pasażerów będzie zależeć 
od zamówionego wyposażenia i aranżacji 
wnętrza, a także lokalnych przepisów np. 
o naciskach na osie. 

Dopuszczalna różnorodność
Na razie prawo wielu krajów, także Polski 
traktuje Trollino 24 jako „nadgabaryt”, 
stąd obecność pilota podczas gdyńskich 
testów. Nie przeszkadza to, aby takie po-
jazdy uzyskiwały warunkowe dopusz-
czenie do ruchu, jak to ma miejsce np. 
w Luksemburgu, gdzie trzyczłonowe auto-
busy są zwyczajnym widokiem. Inny przy-
kład: w Polsce nie można przewozić ludzi 
w przyczepie, chyba że holuje ją ciągnik 
rolniczy. Lecz w Niemczech i Szwajcarii 
spotyka się pojazdy złożone z autobusu 
i przyczepy. Przyczepy są zwykle używane 
w godzinach szczytu, a poza nimi na linii 
kursuje sam autobus. Od 2013 r. Solaris 
dostarcza 12-metrowe autobusy Urbino 
przystosowane do ciągnięcia przyczep do 
Monachium. 

Przewaga zindywidualizowanych roz-
wiązań w komunikacji miejskiej jest 
oczywista. Dotyczy również trolejbusów. 
W Gdyni w 2009 r. wszedł do użytku pierw-
szy trolejbus z zestawem akumulatorów 
pozwalającym na jazdę bez połączenia 
z siecią. Uzupełnienie taboru o pojaz-
dy tego typu w kolejnych latach, głównie 
Solarisy, umożliwiło korektę siatki linii 
i doprowadzenie cichej, „czystej” komuni-
kacji do nowych miejsc. 

W ostatnich latach trolejbusy „o wydłu-
żonym zasięgu” oraz elektryczne autobusy 
Solarisa z możliwością doładowania zbli-
żyły się do siebie konstrukcyjnie. Uprasz-
czając, trolejbus z pakietem baterii to nic 

innego jak elektrobus z pantografem. 
Układ napędowy jest ten sam, a pewne 
różnice tkwią w układzie zasilania. 

Użyteczność pojazdów elektrycznych 
zwiększają różne typy baterii, dostosowa-
ne do wymagań użytkownika. Niedaw-
no zostały wprowadzone przez Solarisa 
akumulatory litowo-jonowe typu NMC 
w wersji High Energy+. Przy tych samych 
gabarytach oferują większą pojemność 
i gęstość energii niż High Energy, można 
je szybciej ładować i rozładowywać, choć 
jednocześnie wyższa jest ich masa. Ich 
zastosowanie zwiększa zasięg pojazdu, 
a przy tym podobnie jak High Energy na-
dają się najlepiej do pracy w trybie ładowa-
nia do pełna – jazda – ładowanie do pełna. 

Do trolejbusów i autobusów elektrycz-
nych (także z wodorowymi ogniwami 
paliwowymi), które doładowuje się „po 
drodze” Solaris poleca akumulatory High 
Power typu LTO (litowo-tytanowe). W po-
równaniu z High Energy mają mniejszą 
pojemność, ale można stosować duże war-
tości prądów ładowania i rozładowania. 
Nie szkodzi im ani szybkie rozładowanie, 
ani naładowanie. 

Przewaga Solarisa polega na dużych 
zdolnościach przystosowawczych. Firma 
proponuje nie tylko zróżnicowane pojaz-
dy, które można precyzyjnie dopasować 
do przewidywanych warunków eksploata-
cji, ma w zanadrzu również metody oceny 
przydatności poszczególnych rozwiązań 
w danym mieście czy regionie. Nie przy-
padkiem jego trolejbusy dominują w euro-
pejskich miastach. Od chwili wprowadza-
nia do produkcji dostarczono ich blisko 
1500, co czyni fi rmę z Bolechowa niekwe-
stionowanym liderem rynku w XXI wieku. 

Gdynia jest jednym z interesujących 
przykładów harmonijnego rozwoju taboru 
i infrastruktury trolejbusowej, w którym 
ważną rolę odegrały pojazdy Solarisa. 
W następnym wydaniu przyjrzymy się 
bliżej gdyńskiemu systemowi komunikacji 
trolejbusowej. 

Widok z wysokości 
drugich drzwi na tył 
Trollino 24. Długość pojazdu 
robi wrażenie! 

Solaris Urbino 12 z przyczepą Göppel w Monachium.
 W typowych dla danego miasta warunkach, mogą sprawdzać 

się nietypowe pojazdy. Dlatego powstało Trollino 24, które 
ma dać początek całej rodzinie pojazdów dwuprzegubowych. 

Newralgiczne miejsce: pierwszy przegub łączący człony 
wyposażone w osie napędowe. Choć przestrzeń zabierają 
silniki i koła z bliźniaczym ogumieniem, miejsca jest 
sporo. Wykorzystano je częściowo na półki na bagaż. 
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W testach brały udział dwu-
osiowe autobusy Tourliner 
i Cityliner oraz trzyosiowy, 

piętrowy Skyliner. Wszystkie komforto-
wo wyposażone i uzbrojone w systemy 
bezpieczeństwa. Do ich napędu służą 
dwie 6-cylindrowe, rzędowe jednostki: 
D0836 o pojemności 6,9 l i mocy 290 KM 
oraz D2676 o pojemności 12,4 l i mocy 430, 
470 lub 510 KM. Mogą one współpracować 
z manualną bądź automatyczną lub zauto-
matyzowaną skrzynią biegów.

Dwupokładowiec 
Jeżeli zależy nam na dużej pojemności, to 
świetnie sprawdzi się nowy Skyliner. Ma on 
4 m wysokości, dzięki czemu można prze-
wozić pasażerów na dwóch poziomach. 
W wersji do obsługi regularnych linii po-
mieści nawet 90 osób. Prezentowany eg-
zemplarz miał zamontowanych na dwóch 
poziomach w sumie 76 foteli. Dwupiętro-

wy autokar jest wyposażony we wszystkie 
systemy wspomagania kierowcy, dostępne 
w aktualnej ofercie MAN-a: EBS (elektro-
niczny układ hamulcowy) i ABS oraz BA 
(asystent hamowania), do dyspozycji jest 
również ASR (Anti-Slip Regulator) oraz 

ESP (Electronic Stability Program) ze zin-
tegrowanym systemem ROP (Roll-Over-
-Prevention), który poprzez hamowanie 
pojedynczymi kołami lub automatyczną 
redukcję momentu obrotowego silnika 
zapewnia utrzymanie autobusu w torze 

Potrójne premium
Na początku czerwca zawitała do Polski kampania Neoplan Push, 

czyli dynamiczna prezentacja autobusów klasy premium. 

Na Autodromie Pomorze niedaleko Gdańska można było nie tylko przekonać się 

o komforcie, jaki zapewniają podróżnym, ale również, jak są bezpieczne. 

|  Tekst i zdjęcia: Katarzyna Dziewicka  |

Oryginalny wygląd autokarów Neplana potęguje zastosowana grafika. 
Wszystkie trzy pokazowe modele zostały przyozdobione przez berlińskich 

artystów Klebebande, którzy zamienili je w dzieła sztuki. 

Neoplan  Tourliner nie tylko 
robi dobre wrażenie, ale jest 

też ceniony za komfort 
i bezpieczeństwo. 

ZOBACZ 
FILM
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jazdy nawet w krytycznych sytuacjach. 
Systemy MSC (Maximum Speed Control), 
ACC (AdaptivCruise Control) i LGS (Lane 
Guard System) mogą znacznie zmniej-
szyć ryzyko wypadku. Duża wysokość 
autobusu sprawia, że również wysoko 
znajduje się środek ciężkości. Dzięki sys-
temowi CDS (Comfort Drive Suspension), 
który usztywnia amortyzatory, nawet na 
ostrych zakrętach pojazd nie przechyla się 
zbyt silnie na boki. W autobusie zainsta-
lowano również system monitorowania 
ciśnienia w oponach. 

Nowe autobusy turystyczne Neoplan Sky-
liner kupiła w zeszłym roku fi rma Bomatur. 
„Sprawdziły się na turystycznych szlakach 
i dlatego w tym roku zdecydowaliśmy się 
na zakup pięciu kolejnych – mówi Marcin 
Matlak, współwłaściciel fi rmy. – Pojazdy te 
są nowoczesne, wygodne, bezpieczne, a co 
najważniejsze bardzo dobrze się prowa-
dzą. Do tego dochodzi niskie zużycie pali-
wa. Podczas zimowych testów demonstra-
cyjnego modelu odnotowaliśmy 28 l/100 
km”. Łącznie śląski przewoźnik posiada 
teraz siedem takich autobusów. Autobusy 
Neoplan Skyliner zakupiły również fi rmy: 
Limes, Limes-Tour i Delta operatorzy sieci 
FlixBus, a trzy dwupokładowce trafi ą do 
Funclubu z Poznania. W sumie od 2018 
roku we fl otach polskich przewoźników 
jeździ już 11 Skylinerów.

Doceniony design
Neoplan Tourliner to klasyczny autokar, 
którego wygląd doceniono w konkursie 
IF Award 2017. Od 2016 r. Tourliner ma 
ledowe światła do jazdy dziennej w kształ-
cie pierścieni, niższy o 20% współczyn-
nik aerodynamiczny oraz płaską pod-
łogę ułatwiającą aranżację wnętrza do 
różnych zastosowań. Pojazd prezento-

W Skylinerze i Citylinerze zastosowano 
system MAN OptiView, czyli elektroniczne 

lusterka. Dzięki zastosowaniu kamer 
bliskiego zasięgu i kamery szerokokątnej 

takie rozwiązanie zapewnia kierowcy większe 
pole widzenia, niż ma to miejsce w przypadku 

konwencjonalnych luster. Dodatkowym atutem 
jest wyeliminowanie takich zakłóceń jak krople 

deszczu, zabrudzenia czy drżenie luster. System 
automatycznie odfiltrowuje zakłócenia i opty-

malizuje jasność i kontrast. Nawet podczas 
jazdy nocą obraz na wyświetlaczu jest wyraźny 

i nie oślepiają kierowcy pojazdy jadące z tyłu.

W nowym Skylinerze po raz pierwszy zastosowa-
no w standardzie system CDS, czyli elektroniczne 
sterowanie zawieszeniem, które zwiększa zarów-
no komfort, jak i bezpieczeństwo. Dostosowuje 
twardość i intensywność tłumienia amortyza-
torów do zmieniającego się obciążenia i sytuacji 
na drodze. Pojazd jest dzięki temu stabilniejszy 
podczas pokonywania zakrętów.

Dwupokładowe wnętrze daje dużo 
możliwości. W wersji międzymiastowej 

Skyliner może zabrać nawet 90 osób. 

Można było też sprawdzić, jak w prak-
tyce sprawują się elektroniczne lusterka, 
czyli MAN OptiView. Dzięki większemu 
polu widzenia ograniczają martwe pole, 
poprawiając bezpieczeństwo. Kolejnym 
plusem korzystania z kamer jest bar-
dzo dobra widoczność również w słońcu 
– w tradycyjnych lusterkach słońce może 
się odbijać i oślepiać kierowcę – tutaj nie 
ma takiego efektu, czy w nocy. Oczywiście 
jak do każdej nowości, również do widoku 
na takich „lusterkach” trzeba się przyzwy-
czaić.

ZESKANUJ 
KOD 
I ZOBACZ 
FILM

W zależności od długości 
Tourliner może przewieźć maksy-

malnie od 53 do 63 pasażerów.

Przestronne i ergonomiczne miejsce kierowcy sprawia, że mniej 
się on męczy podczas pracy. Nad jego kondycją czuwa 

również MAN AttentionGuard, monitorujący koncentrację kierującego.
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wany podczas Neoplan Push był wypo-
sażony w nowy silnik D2676 LOH o mocy 
470 KM ze zoptymalizowanym układem 
przeniesienia napędu i nowym tempoma-
tem adaptacyjnym MAN Effi  cientCruise 
z Effi  cientRoll. Współpracowała z nim au-
tomatyczna 6-biegowa skrzynia ZF 6 AP 
2300 EcoLife z retarderem. Podobnie jak 
we wszystkich autobusach turystycznych 
Neoplan, również w tym modelu dostęp-
ny jest szereg systemów bezpieczeństwa, 
w tym asystent hamowania awaryjnego 
EBA, wyposażony w funkcję utrzymywa-
nia bezpiecznej odległości od poprzedza-
jącego pojazdu tempomat ACC, system 
kontroli ciśnienia w oponach TPM oraz 
asystent sprawdzający koncentrację kie-
rowcy MAN AttentionGuard. 

Prezentowany pojazd miał długość 13,1 m,
co pozwala zamontować do 59 foteli pa-
sażerskich. Ten konkretny egzemplarz 
był przystosowany do przewozu 48 osób. 
W ofercie znajdują się jeszcze wersje 
2-osiowa o długości 12,1 m, która mieści 
maksymalnie 53 miejsca siedzące oraz 
3-osiowe: o długości 13,3 m – do 57 foteli 
i 13,9 m – do 63 foteli. 

VIP w podróży
Propozycją na trasy długodystansowe 
jest Neoplan Cityliner. Testowany na 

autodromie egzemplarz miał długość 
12,2 m, co pozwala zamontować do 
51 foteli. Wnętrze zaaranżowano zgod-
nie z wersją VIP z konferencyjnym 
układem siedzeń w tylnej części, co 
ograniczyło liczbę miejsc do 44. W ofer-
cie znajduje się również wersja 3-osio-
wa, o długości 12,9 oraz 13,9 m. Mogą 
one przewozić odpowiednio do 59 lub 
63 pasażerów. 

Citylinera napędzał silnik o mocy 
420 KM, który współpracował ze zauto-
matyzowaną, 12-biegową skrzynią Tip-
Matic z możliwością manualnej zmiany 
biegów, wyposażoną w MAN EasyStart, 
co jest częścią energooszczędnego Effi  -
ciency Pack. 

Oczywiście na pokładzie znalazły się 
nowoczesne systemy bezpieczeństwa 
oraz nowość, podobnie jak w Skylinerze 
– system kamer i ekranów zastępujący 
tradycyjne lusterka wsteczne. 

„Polska zasługuje na Neoplana. Ta 
marka jest bardzo dobrze znana nad 
Wisłą i wielu przewoźnikom pozytyw-
nie się kojarzy. Od pierwszej prezentacji 
z cyklu Neoplan Push w 2017 r. sprzeda-
no 20 pojazdów tej marki, w tym aż 15 
autobusów w tym roku, co jest dla nas 
dużym sukcesem” – podkreśla Marc 
Martinez, prezes zarządu MAN. Truck & 
Bus Polska. 

Oryginalna forma i innowacyjne 
wzornictwo Citylinera przyciągają 
wzrok. Jednak nie mniej ciekawie jest 
w środku, szczególnie gdy mamy do 
czynienia z wersją VIP.

Karsan zaprezentował w Monachium auto-
bus Atak Electric. Jego elektryczny silnik ma 
moc 230 kW i moment 2400 Nm. Na łączną 
moc 220 kWh składa się pięć akumulatorów po 
44 kWh opracowanych przez BMW. Autobus 
może przejechać na jednym tankowaniu do 
300 km. Pojazd można w pełni naładować 
w ciągu 5 godzin za pomocą ładowarki prądu 
zmiennego lub w 3 godzin za pomocą szybkiego 
ładowania. Dzięki regeneracyjnemu układowi 
hamulcowemu, który zapewnia odzysk energii, 
akumulatory mogą się samoładować do 25%. 
Akumulatory BMW mają gwarancję na 4 lata 
i 200 000 km.

Od sierpnia Atak Electric będzie prezentowa-
ny we Francji, Niemczech, Rumunii, Włoszech, 
Portugalii i Bułgarii. Cykl pokazów potrwa do 
końca roku. Masowa produkcja tego modelu ma 
wystartować w sierpniu. 

Atak Electric ma całkowicie odnowiony przód 
i tył. Uwagę przyciągają diody świateł do jazdy 
dziennej. Wyposażony w 10,1-calowy multime-
dialny ekran dotykowy, w pełni cyfrowy pa-
nel przyrządów o przekątnej 12,3 cala, zapłon 
bezkluczykowy, gniazda USB i infrastrukturę 
kompatybilną z Wi-Fi wyróżnia się nowocze-

sną technologią, komfortem, zasięgiem i po-
jemnością. Dzięki elektrycznie sterowanemu 
zawieszeniu pneumatycznemu, Atak Elektrik 
pod względem komfortu jazdy nie ustępuje sa-
mochodom osobowym. Autobus może prze-
wieźć 52 pasażerów. Dostępne są dwie róż-
ne konfi guracje miejsc siedzących 18+4 i 21+4 
składane. 

Karsan
Atak Electric 
w Monachium

ZOBACZ 
FILM
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