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DAF XF ORAZ CF

Najwyższa forma ewolucji
z pakietem Ultimate

Najlepsze ciężarówki na rynku DAF XF oraz CF z pakietem Ultimate jeszcze podnoszą wydajność,
bezpieczeństwo i komfort kierowcy. Wejdź na najwyższy poziom doskonałości.
Ten unikatowy pakiet zawiera:
• System zarządzania energią i akumulatorem
• Przednie i tylne światła LED
• Automatyczną kontrolę klimatyzacji
• …i wiele więcej
Sprawdź co przygotowaliśmy dla Ciebie:
www.daf.com/ultimate

A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY

ŚWIEŻE POWIETRZE

Wkłady osuszacza Haldex HFC
Odpowiednie zarówno dla osuszaczy sterowanych mechanicznie jak i elektronicznie
Najnowsze wkłady osuszacza Haldex HFC dbają o
to, żeby system sprężonego powietrza był czysty
i suchy. Pierścieniowy filtr wstępny, niezwykle
wydajny filtr oleju oraz wysokiej jakości granulat
tworzą wkład osuszacza o ponad przeciętnej
skuteczności.
Zamów teraz wkład osuszacza Haldex HFC !

www.haldex.com
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Jedni tracą, inni zyskują
Pandemia wywróciła nam do góry nogami wiele spraw. Ludzie na całym świcie przestali podróżować, na skalę światową zapanował „home office”. Przestały działać hotele, restauracje, kina,
galerie handlowe, przez pewien czas fryzjerzy, kosmetyczki, a nawet fabryki. Całkowity lockdown na początku pandemii sprawił, że ludzie musieli zmienić swoje przyzwyczajenia, a ich
konsumenckie obyczaje dostosowały się do sytuacji. Co to oznacza? Gospodarka to naczynia
połączone. Jest popyt na produkt, jest zapotrzebowanie na transport.
Gdy stołujemy się w restauracji, chcąc nie chcąc, celebrujemy jedzenie. Gdy możemy sięgnąć do
lodówki w każdym momencie – możemy przesadzić. Nagła zmiana sytuacji, niepewność jutra
uruchomiły też spore pokłady stresu, a stres zajadamy, zapijamy i „zapalamy”. Podczas ostatniego, tak trudnego dla większości nas półrocza wzrósł popyt na artykuły spożywcze i to nie tylko
w pierwszym miesiącu, gdy wszyscy robili zapasy na wszelki wypadek, ale trwa on do tej pory.
Świetnie kręci się biznes farmaceutyczny, jest teraz dobry czas dla tej branży. Już na początku
pandemii suplementy znikały z aptek i drożały. Ten kto ma kontrakty na takie przewozy, w tym
okresie wygrał los na loterii.
Wygrani to również ci, co sprzedają i wożą papierosy i piwo. Siedzenie w domu sprzyja kupowaniu „sześciopaków” w promocji i łagodzi stres związany z niepewną sytuacją. Idąc dalej, wzrost
popytu na napoje w puszkach pociągnął zwiększone zapotrzebowanie na przewozy pustych puszek bezpośrednio na linię produkcyjną do rozlewni. A tutaj potrzebny jest transport specjalistyczny, dostosowany do przewozu lekkich ładunków – nie każdy
jest w stanie szybko przestawić
się na obsługę takiej branży, która w dodatku działa w systemie
just in time – czyli wymaga dużej dyscypliny od przewoźnika.
Wygrywa więc ten, kto już jest do
tego przygotowany.
Kolejny wygrany to przemysł tytoniowy. Przewozy w tej branży
są drogie i wymagają odpowiedniego sprzętu i zabezpieczenia. Jeżeli ktoś w tym siedział od dawna, dzisiaj powiększa flotę.
Oczywiście od samego początku tego dziwnego okresu prawdziwe żniwa mają przewozy kurierskie i to na różną skalę. Zarówno codzienne zakupy dostarczane z pobliskiego hipermarketu
pod same drzwi gospodarstw domowych, jak i przesyłki z zamówieniami na różne artkuły, od
książek po buty. Choć te ostatnie w ciągu minionego półrocza zanadto się nie zużyły… Ale zakupy to też dobry sposób na odreagowanie.
Wbrew temu, co głosi teraz ministerstwo finansów, przebranżowić się nie jest wcale tak prosto.
Szczególnie, gdy mamy do czynienia z nietypowymi ładunkami. W wyniku pandemii, zatrzymania produkcji w fabrykach, spowolnienia rynku i związanego z tym ograniczenia planów
produkcyjnych, nowego pojazdu nikt nie dostarczy w ciągu miesiąca. Tu potrzeba czasu… l
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Prosto
z sieci
Tegoroczne debiuty
przeniosły się częściowo
do internetu, ale wcale
nie było ich mniej niż
w ubiegłych latach.
Konkurencja w ciężarówkach na długie dystanse
znów się zaostrzyła.

| Tekst: Michał Kij |
| Zdjęcia: Daimler, Iveco, MAN, Scania, Volvo |

N

ie każda nowość zmienia układ
sił, ale każda skłania przewoźników do przemyślenia kolejnej
inwestycji. Przywiązanie do marki bywa
silne, ale jeśli rachunek bieżących korzyści przemawia na rzecz zmiany, to zmiana często się dokonuje. Rynek wymusza
elastyczność, zwłaszcza w tym roku,
w okresie narzucanych chaotycznie
„lockdownów”, gdy poziom niepewności
radykalnie wzrósł. Nabywcy poszukują
nie tylko oszczędności, ale przewidywalności kosztów. Zależnie od rozłożenia nacisków na jedno lub drugie, mogą
preferować rozwiązania tańsze, ale obarczone większym ryzykiem lub droższe,
ale gwarantujące stabilność. Systemy
telematyczne i kontrakty serwisowe łagodzą problemy związane z eksploatacją
pojazdów, ale ich nie wykluczają. Podstawą działalności transportowej pozostaje
ciężarówka z wszystkimi jej wadami i zaletami.

Wokół kierowcy
Daleki transport jest na rozdrożu, a tegoroczne premiery są tego odzwierciedleniem. Być może najbardziej wyczekiwaną był MAN TGX. Jako niemiecka
marka „środka”, popularna w różnych
segmentach, MAN gromadzi pomy-
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Iveco S-Way ma większą kabinę niż poprzednicy, a producent intensywnie promuje
wariant na LNG, choć w ofercie są również zwykłe silniki Diesla. Metan jest postrzegany
jako jedno z paliw przyszłości, i to tej najbliższej.

sły, które są niejako „średnią” z całości
oferty rynkowej w Europie. Nowy TGX
budził zaciekawienie także dlatego, że
poprzednik odstawał już nieco od czołówki. Dlatego wypatrywano „co też oni
teraz wymyślą”.
Projektanci zachowali ostrożność.
Układ napędowy jest znany i pozostał
właściwie bez zmian. Modyfikacje zarezerwowali głównie dla kabiny. Zasięgnięto przy tym opinii kierowców. TGX
jest bardziej przystępny, dopracowany
od strony praktycznej. Wsiada się wygodniej dzięki nowym stopniom z podkładką
antypoślizgową. Obsługę skrzyni biegów
przeniesiono wreszcie pod kierownicę,
uwalniając przestrzeń obok fotela kierowcy. Włącznik elektrycznego hamulca
postojowego jest na tablicy rozdzielczej.
Przełączniki pogrupowano wg obsługiwanych przez nie funkcji, pozostawiając
sześć „wolnych”, które można zaprogramować zgodnie z własnymi potrzebami
i upodobaniami. Wszystkie są dostatecznie duże i tak rozmieszczone, żeby można
było ich używać w rękawicach roboczych.
Dodatkowe przyciski dostępne z poziomu jezdni tzw. MAN EasyControl są na
drzwiach. Można pod nie podłączyć np.
sterowanie centralnym zamkiem lub
włącznik układu zasilania windy załadowczej lub wywrotki. Zakres regulacji
kierownicy jest większy, a ona sama trochę mniejsza, przyjemnie leży w dłoni.
Wygodniejszy jest przełącznik świateł.
Likwidacja
podstawy
sterownika
skrzyni biegów oraz części bocznych
okien zaprocentowała powiększeniem
liczby i wielkości schowków. Dolna leżanka ma pięciostopniową regulację podparcia głowy.

Tablica rozdzielcza jest zupełnie nowa
i podobnie jak u konkurentów „otacza”
kierowcę: prawa strona jest ku niemu
nachylona. Zamiast wskaźników jest wyświetlacz 12,3 cala, a obok drugi, tej samej
wielkości dla systemu multimedialnego.
Ekran multimediów nie jest dotykowy, do
poruszania się po menu służy wielofunkcyjne pokrętło z podpórką stabilizującą
dłoń. Projektanci uznali, że tak będzie
wygodniej i bezpieczniej, gdyż kierowca
będzie na krócej odwracał wzrok od jezdni. Wyszli z założenia, że „celowanie” palcem w ikony na ekranie bardziej angażuje
uwagę niż wybieranie poleceń pokrętłem.
Za całością kryje się nowa instalacja
elektryczna z centralnym komputerem
zawiadującym funkcjami pojazdu.

Więcej miejsca
Oprócz nowego TGX-a firma wprowadziła
korekty do innych modeli. Podobnie postąpiło Volvo, które pochwaliło się wiosną 2020 r. nową gamą ciężarówek. I tak
jak u MAN-a poważna zmiana nastąpiła
de facto w dwóch, powiązanych ze sobą
modelach FM i FMX, a pozostałe poddano
modernizacji.
Dzięki nowym kabinom FM zyskał cechy przydatne w ruchu długodystansowym, ale nie zmienia to faktu, że w tym
segmencie dominuje FH i jego mocniejszy wariant FH16. Także i Volvo konsultowało cechy nowych kabin FM/FMX
z kierowcami. Zastosowane w nich nowe
rozwiązania zaadaptowano częściowo
również do FH.
Przede wszystkim FH otrzymało cyfrową tablicę przyrządów ze wskaźnikami wyświetlanymi na ekranie
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Nowy MAN TGX to przede wszystkim prezent dla kierowcy. Z wnętrza znikły doskwierające
wcześniej rozwiązania, schowki zostały powiększone. Do obsługi multimediów służy pokrętło
z podpórką na rękę. Tak zdaniem MAN-a jest wygodnie i bezpiecznie.

12-calowym. Multimedia mają ekran
maksymalnie 9-calowy, dotykowy. Znany z aut osobowych dylemat: wybierać
dotykowo czy pokrętłem, nie znalazł
więc rozstrzygnięcia również w ciężarówkach.
Volvo wzbogaciło się również o więcej
złącz USB oraz możliwość równoczesnego
podłączenia do systemu dwóch telefonów za
pomocą Bluetootha. Przełącznik zautomatyzowanej skrzyni biegów I-Shift pozostał na
podpórce przy fotelu, choć może też przybrać postać przycisków na tablicy rozdzielczej, wówczas ma jednak mniej funkcji.
Największa z dostępnych kabin XXL
Globetrotter jest teraz o 25 cm dłuższa od
największej stosowanej poprzednio, na
czym zyskała przestrzeń wewnątrz i po
trosze schowki.
Zarówno TGX, jak i FH otrzymują
w opcji reflektory LED, przy czym Volvo
całkowicie rezygnuje z lamp ksenonowych. Obie marki podtrzymują zainteresowanie zmniejszaniem oporu powietrza
kabin ciężarówek.

Widzą przyszłość
Gdy MAN i Volvo sumiennie polerują to,
co można dotknąć, nacisnąć i przestawić,
Scania i Iveco dyskutują o przyszłości
transportu na twarde argumenty.
Iveco zaprezentowało nową rodzinę
S-Way w połowie 2019 i w rok 2020 weszło
z samochodami gotowymi do sprzedaży. Firma stawia na napęd gazowy, co
oznacza, że w ruchu długodystansowym
promuje LNG. Oprócz samochodów ma
dopasowaną do nich ofertę serwisu i telematyki. Zapewnia również dostęp do
popularyzującego się, ale wciąż jeszcze

11/2020 | www.truck-van.pl

Mariusz Skrzeszewski
Mariusz Skrzeszewski

Firma Usługi Transportowe Mariusz Skrzeszewski działa na rynku od 11 lat. Zajmujemy się
transportem
międzynarodowym.
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nietypowego paliwa. Najprostszym z oferowanych źródeł skroplonego gazu jest
mobilny tank-kontener z dystrybutorem.
Iveco S-Way współbrzmi z młodszymi o kilka miesięcy nowościami Volvo
i MAN-a o tyle, że i w nim układ napędowy pozostawiono nie tknięty. Składają się
na niego silniki gazowe NP400 z rodziny Cursor 9 i NP460 Cursor 13. Oczywiście nadal w sprzedaży są zwykłe diesle
o mocy od 330 do 570 KM. Do wyboru
są skrzynie manualne i automatyczna,
ale w ruchu dalekobieżnym normą jest
zautomatyzowana, 12-biegowa Hi-Tronix
dostarczana przez ZF.
Nowa kabina S-Way jest bardziej opływowa i można ją wyposażyć w reflektory
Full LED. Wnętrze największej odmiany
AS jest wyraźnie obszerniejsze niż poprzednio, głównie dzięki wyżej prowadzonemu dachowi. Tablica rozdzielcza
zmieniła się w niewielkim zakresie. Znalazły się na niej nowe multimedia w zmodyfikowanej oprawie. Zwiększono zakres
regulacji fotela kierowcy. Kierownica
może być na życzenie podcięta u dołu.
Modyfikując otoczenie kierowcy w duchu komfortu i dostępu do informacji,
Iveco nie zdecydowało się jeszcze na cyfrowe wskaźniki. Wyróżnikiem nowej
gamy są przede wszystkim wersje na gaz
oznakowane NP. Scania także oferuje gazowe ciężarówki, w tym na LNG, ale można odnieść wrażenie, że dopiero jej klienci, w tym polscy przewoźnicy przekonują
Szwedów, że takie samochody jak najbardziej sprawdzą się w ruchu długodystansowym. Fabryka widzi je raczej w ruchu
regionalnym, najwyżej krajowym.
Zarazem Scania jest w tym roku
jedynym producentem, który zostawił w spokoju kabinę, a zajął się silnikami. Nie powinno to dziwić, gdyż
gama kabin jest nowa, a w chwili debiutu w 2016 r. stała się wzorem dla
innych. Dla dystrybucji i innych zastosowań miejskich i lokalnych firma przedstawiła w tym roku nowe
hybrydy i model elektryczny. Dla dalekiego transportu (i nie tylko) jest
nowy, najmocniejszy silnik w gamie:
V8 o mocy 770 KM. Volvo ze swoimi 750
końmi spadło na drugie miejsce.
Tak jak Iveco buduje wokół silników na
LNG przyszłość transportu, tak i Scania
powołuje się na szczytne cele, prezentując prawdopodobnie najbardziej ekscytującą premierę 2020 roku. Wysoką moc
wiąże nie tylko z ciężkim transportem
budowlanym, leśnym czy ładunków ponadnormatywnych, ale z wyczekiwanymi
zestawami o powiększonych gabarytach
i ładowności, które po Szwecji krążą od
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Mercedes-Benz Actros Editon 2 ma bogate wyposażenie standardowe i komplet nowoczesnych systemów
wspomagających jazdę, oferowanych przez firmę, w tym cyfrowy kokpit i lusterka MirrorCam.

dawna, a w pozostałej części Europy są
obiektem niekończących się od dobrych
20 lat dyskusji. Logika jest prosta: większy
zestaw, więcej ładunku na raz, mniej pojazdów, mniej kursów, mniej zużytej energii.

Więcej znaczy… więcej?
770-konna Scania ma również wymiar
prestiżowy, a w tym aspekcie jej poważnym konkurentem jest tradycyjnie
Mercedes-Benz. Niemcy powstrzymują
się od uczestnictwa w wyścigu na najwyższą moc, być może tylko dlatego, że
nie widzą możliwości sprzedania dostatecznie dużej liczby tak „mocarnych”
ciężarówek, aby zarobić. Lecz kąsają
z innej strony. Actros regularnie pojawia
się w ciekawych, limitowanych wersjach
i w tym roku nie jest inaczej.
Actros Edition 2 jest wyposażona
w Active Brake Assist piątej generacji

(ABA 5), opcjonalny Active Drive Assist
(ADA) do częściowo zautomatyzowanej
jazdy (na poziomie 2), MirrorCam, która
zastępuje lusterka wsteczne, a także asystenta ochrony bocznej wykrywającego
pieszych i rowerzystów. Ukoronowaniem
zastosowanych systemów jest tempomat
Predictive Powertrain Control (PPC).
Ogółem w Edition 2 mieści się sześć pakietów: bezpieczeństwa ze wspomnianymi aktywnymi systemami wspomagania
kierowcy, komfortowy z nastrojowym
oświetleniem LED, lusterkiem do golenia, lodówką i innymi udogodnieniami,
pakiet kierowcy ze skórzaną kierownicą,
elektryczną roletą przeciwsłoneczną i innymi dodatkami, pakiet widoczność zawierający m.in. reflektory biksenonowe,
czujnik deszczu oraz tylne lampy LED,
pakiet multimedialny z wysokiej jakości
głośnikami, uchwytem na notebooka
i dodatkowym gniazdem 12/15 V oraz

Transport ładunków ponadnormatywnych to będzie zapewne jedno z głównych zadań Scanii z nowym
silnikiem V8 o mocy 770 KM. Jednak producent podkreśla potencjał takich jednostek w zestawach typu
EuroCombi i pokrewnych, o zwiększonej długości i masie całkowitej. To prosta, choć od lat dyskutowana
recepta na podniesienie wydajności, a zatem redukcję energochłonności transportu drogowego.
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Równocześnie z Edition 2 pojawił się Actros F, na wskroś tradycyjny, ze zwykłymi wskaźnikami i lusterkami. Jego odbiorcą mają być głównie
floty, ale może zachęcić również tych, którzy są nieufni wobec nadmiaru elektronicznych pomocników.

Extra Line ze światłami pozycyjnymi
LED w obudowach MirrorCam, kierunkowskazami LED i oświetleniem powitalnym.
Actros Edition 2 obejmuje też umowę
serwisową Mercedes-Benz CompleteMile
z terminami przeglądów określonymi
na podstawie przebiegu i rzeczywistych
potrzeb pojazdu, a także dopasowane
rozwiązania w zakresie leasingu, finansowania i ubezpieczeń.
Limitowana seria Actrosa dostępna jest
jako dwu- i trzyosiowy wariant samochodu z kabinami GigaSpace i BigSpace. Można wybrać dowolny kolor kabiny, dopasowując go np. do barw swojej floty. Jednak
przód jest zawsze pomalowany w metalicznym odcieniu „kamienia księżycowego” (ang. moonstone grey metallic),
charakterystycznym dla Acrosa Editon 2.
Samochody z limitowanej serii będzie
można zamawiać od stycznia 2021 r.

Wraca znane
Przeciwieństwem Edition 2 jest Actros F
przeznaczony dla użytkowników, którzy
chcą mieć po prostu praktyczny pojazd
flotowy. Nabywcy mogą wybierać spośród
17 odmian. Dopuszczalna masa całkowita najlżejszych ciągników wynosi 18 t.
Może być wyposażony w kabinę StreamSpace lub BigSpace o szerokości 2,5 m
z tunelem 120 mm. Oznacza to, że kabiny są stosunkowo nisko położone, a do
wnętrza prowadzą zawsze tylko 3 stopnie, co ułatwia wsiadanie i wysiadanie.
Producent przewiduje, że Actros F będzie
najczęściej pracował na trasach o zasięgu
krajowym i regionalnym, z naczepami
samowyładowczymi, silosami oraz jako
transporter nadwozi wymiennych.
Actros F jest standardowo wyposażony w zwykłą tablicę rozdzielczą oraz
konwencjonalne lusterka boczne. Do-

Volvo FH także uległo cyfryzacji i ma ekran zamiast tradycyjnych „zegarów”.
Drugi, do multimediów jest dotykowy, czyli inaczej niż w MAN-ie. Firma ostrożnie
wprowadza nowinki, być może z obawy, aby nie zrazić nabywców ceniących
markę od lat i przyzwyczajonych do pewnego typu rozwiązań.
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datkowo może mieć wielofunkcyjną kierownicę i 10-calowy ekran multimediów
z najnowszej generacji Actrosa, fabryczną nawigację oraz klimatyzację. Opcją
jest również tempomat Predictive Powertrain Control (PPC).
Do standardowego asystenta hamowania ABA 5 oraz systemu utrzymania
pasa ruchu, na życzenie dodawany jest
asystent martwego pola. Actros F wejdzie na rynek 24 państw Unii Europejskiej i w wybranych krajach spoza Unii
w styczniu 2021 r.
Rok 2020 zaznaczył się wybuchem wielkiej niepewności, ale skradała się ona do
nas od dawna. Nowe ciężarówki długodystansowe różnych producentów mają kilka punktów stycznych. Redukcja oporów
ruchu, wzrost komfortu kabin, indywidualizacja wyposażenia i wystroju są znane
od dawna. Daleko posunięta cyfryzacja
i integracja danych w ramach systemów
telematycznych skupiających się teraz
również na ocenie potrzeb serwisowych
to tendencje świeże. Spotykają się one ze
sobą w ramach pojazdów ulepszanych
wedle dawnych prawideł sztuki, takich
jak MAN czy Volvo oraz w ciężarówkach
próbujących na własną rękę odgadywać
i kreować przyszłość jak gazowe Iveco
czy „najmocniejsza na świecie” Scania.
W tle odbywa się odwieczny pojedynek
między oschle praktycznym i oswojonym,
a wydajnym, emocjonującym i nowoczesnym obrazowany przez dwa premierowe
i skrajnie odmienne Actrosy.
Nabywcy mają różne potrzeby i każdy
pojazd znajdzie uszczęśliwionego amatora. Lecz różnorodność nowych propozycji można odczytywać również jako niepewność producentów, co do tego, jaką
postać przybierze popyt. l
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Prostsza droga?
LNG, a w uzasadnionych przypadkach CNG, wydaje się najłatwiejszym
sposobem pogodzenia praktyki firmy transportowej z postulowaną „ochroną
klimatu”. Lecz najlepszym argumentem „za” pozostają niższe stawki
niemieckiego myta.
| Tekst: Michał Kij | Zdjęcia: Cryogas, Daimler, Iveco, Scania, Volvo |

M

ało kto zaprzeczy, że o środowisko trzeba dbać i to we
własnym dobrze pojętym interesie. Są głosy, do których przyłącza
się Wojciech Eichelberger, że pandemia
koronawirusa to w dużej mierze pandemia osłabienia odporności. Podatność na
choroby wzrasta m.in. na skutek zatrucia
atmosfery oraz obecności licznych czynników wywołujących stres, do których
zalicza się również hałas. Pojazdy gazowe to krok w stronę otoczenia, które
stwarza mniejsze obciążenie dla naszych
organizmów.
Gaz ziemny jako paliwo emitujące podczas spalania mniej toksycznych składników, stwarza także mniejsze obciążenie
dla systemów utylizacji spalin niż olej napędowy. Zbędny jest filtr cząstek stałych
i układ SCR. To upraszcza konstrukcję
pojazdów, ogranicza ryzyko awarii i potrzeby serwisowe, przynajmniej w tym
zakresie. Wprawdzie wzrastają one gdzie
indziej, ale na tle innych alternatyw, gaz
i tak wypada nader korzystnie.

częstsze wymiany, choć obserwuje się postęp w tej dziedzinie. W najnowszych wariantach gazowych silników Scanii przebieg między wymianą świec dochodzi
do 45 000 km, gdy poprzednio było to
30 000 km. Równocześnie dokonywana
jest wymiana oleju. Odważniej postępuje Iveco, które przewiduje wymianę
świec i oleju maksymalnie co 90 000
km w zależności od wersji silnikowej
i typu eksploatacji. Pośrodku lokuje się
Mercedes-Benz Econic NGT (czyli CNG),
w którym wymiana jest konieczna co
60 000 km.
Przewagę ma tu dwupaliwowe Volvo,
które używa oleju napędowego jako „płynnej świecy zapłonowej” dla gazu i jako jedyne w związku z tym ma silnik gazowy
o zapłonie samoczynnym. Tutaj przebieg
między wymianami oleju (świec zapłonowych nie ma) dochodzi do 100 000 km.
Niemniej wobec przebiegów między
przeglądami dochodzących w długo-

dystansowych ciężarówkach z silnikami Diesla do 150 000 km jest to wyraźnie mniej.
W większości ciężarówek gazowych
szybciej zużywają się również hamulce.
Hamowanie silnikiem w wypadku jednostek o zapłonie iskrowym nie jest tak
wydajne, jak w silnikach o zapłonie samoczynnym. Warto więc dodać do wyposażenia retarder. Wyjątkiem znów jest
Volvo, którego silnik ma analogiczne zalety, jak zwykły diesel i równie skutecznie
spowalnia pojazd.
Dodatkowy koszt to przeglądy instalacji gazowej i ewentualnie konieczność
przystosowania firmowego warsztatu do
obsługi pojazdów gazowych oraz przeszkolenie mechaników. Tu jednak naprzeciw wychodzą dostawcy pojazdów,
oferując kontrakty obsługowo-naprawcze dostosowane do specyfiki napędu
gazowego i obsługę w swoich punktach
serwisowych.

O połowę lub 2/3
Silniki gazowe mają najczęściej zapłon
iskrowy, a świece zapłonowe narażone
są na przyspieszone zużycie ze względu
na wyższe napięcie i temperaturę pracy,
co skraca ich żywotność. Konieczne są

Przykład rozwiązania „skrojonego na
miarę”. Roma, niemiecki producent
wyposażenia domu, m.in. rolet, zasłon
i bram garażowych, zdecydował się na
ciągnik Mercedes-Benz Econic NGT, który
służy mu do transportu wewnętrznego.
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Gazowy, a ściślej dwupaliwowowy silnik Volvo o zapłonie
samoczynnym: niewielka porcja oleju napędowego
służy do zapalania gazu. Na czerwono zaznaczono instalację
podającą gaz, na żółto olej napędowy.

Co kto leje
Podobnie ma się rzecz z tankowaniem. Zastosowanie skroplonego metanu (LNG) zwiększyło zasięg pojazdów
gazowych, lecz nadal nie przekracza on
około 1500–1600 km, co stanowi od 1/3
do 1/4 dystansu, jaki można pokonać na

460-konne, Volvo FH LNG ma zasięg do 1000 km. To mniej niż konkurencyjne marki
z silnikami iskrowymi wyłącznie na gaz, ale przebieg między przeglądami jest wyższy.
Utrudnieniem jest konieczność tankowania dwóch paliw i AdBlue, ale dzięki
wskaźnikowi na tablicy rozdzielczej, można szybko się zorientować w ich ilości.

oleju napędowym przy założeniu, że ciężarówka ma zbiorniki o maksymalnej,
przewidzianej w przepisach pojemności
1500 l.
Oznacza to częstsze postoje na tankowanie. Trzeba je również uważnie planować ze względu na nierównomiernie rozwiniętą sieć stacji LNG w Europie, a także

WA
DARMO A
K
WYSYŁ X
GO-BO

różnice cen w poszczególnych krajach.
Prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości sytuacja ulegnie poprawie, choć napęd gazowy ma konkurenta pod postacią
elektrycznego wspomaganego wodorowymi ogniwami paliwowymi. Obecnie pojazdy elektryczne, zwłaszcza z ogniwami
są znacznie droższe od gazowych, zatem
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Zastosowanie gazu nie ogranicza możliwości montażu
na podwoziu specjalistycznego nadwozia.
340-konna Scania G na CNG ma nawet podpory
na wysokości zbiorników.

w praktyce bez wielkiego znaczenia, ale
napęd elektryczny jest postrzegany jako
najbardziej przyszłościowy, poniekąd
„cel ostateczny” w rozwoju transportu
sprzyjającego ochronie środowiska.
Zważywszy na częstotliwość i czas
trwania obowiązkowych przerw kierowcy, częstsze tankowanie wydaje się nie
stanowić problemu, ale w istocie oznacza, że kierowca jest obciążony dodatkowym zadaniem. Przed tankowaniem
musi osłonić twarz i dłonie, żeby zabezpieczyć się przed ewentualnym wyciekiem zmrożonego gazu. Niby drobiazg,
wielu kierowców wkłada rękawice tak-

410-konna, gazowa Scania w wersji na LNG (biała) oraz CNG (szara).
Silnikowi wszystko jedno jak przechowywany jest gaz. Sprężonego jest mniej
i zapewnia krótszy zasięg, ale w ruchu regionalnym może okazać się
wystarczający.

że przy tankowaniu oleju napędowego,
ale zabiera czas. Gdy kierowca gazowca
„nalewa” paliwo, jego kolega z auta z dieslem przeważnie nalewa sobie kawę, bo
zatankował w bazie, a następne tankowanie ma zaplanowane po powrocie.

Czysta cisza?
Osiągi najnowszych siników gazowych są
bliskie tym, jakimi wykazują się silniki
Diesla o analogicznej pojemności. Powszechnie chwali się cichszą pracę, wynikającą z zastosowania zapłonu iskrowego. Komfort jazdy jest więc wyższy.

Sieć stacji tankowania gazu systematycznie się powiększa. Na początku listopada 2020 r. Cryogas uruchomił
nową w pobliżu trasy S8 w Warszawie. Jest to stacja typu LCNG. Obecnie możliwe jest tylko szybkie tankowanie
CNG, ale w przyszłości będzie możliwość tankowania także LNG.

Na potrzeby porównań zużycia paliwa, przyjmuje się, że 1 l oleju napędowego odpowiada 1 kg LNG. To wygodny choć uproszczony przelicznik.
W porównaniu z innymi paliwami gazowymi, LNG wyróżnia się czystością
i wysoką liczbą metanową, co należy
do jego zalet. Więcej jest „gazu w gazie”
niż w CNG. Wielokrotnie podkreślana
redukcja emisji dwutlenku węgla rzędu 90% przy zastosowaniu biogazu nie
obywa się bez kosztów. Biogaz wymaga oczyszczenia i podniesienia liczby
metanowej, aby mógł być stosowany
w pojazdach, a zatem sam proces przygotowania go konsumuje dodatkową
energię, pomijając sprężenie czy skroplenie. Podwyższa też jego cenę, o ile
nie wkroczy państwo i nie zrezygnuje
z części opłat należnych mu z tytułu obrotu paliwami.
Ogólnie rzecz biorąc, ciężarówki gazowe są równie oszczędne lub rozrzutne jak te z silnikami Diesla. Zaleca się
wobec nich te same metody redukcji
zużycia paliwa. Montuje się analogiczne systemy wspomagające ekonomiczną
i bezpieczną jazdę. Przystosowano do
nich również systemy oceniające styl
jazdy kierowcy oraz telematykę, zbierającą dane o zachowaniu kierowcy i pojazdu.

Zwrot wkalkulowany
Zalety LNG w transporcie drogowym
wynikają z jego podobieństwa, jako paliwa, do oleju napędowego. Gaz pracuje
w silnikach o wewnętrznym spalaniu
i dobrze znanej użytkownikom charakterystyce. Układ przeniesienia napędu
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Iveco regularnie informuje o dostarczeniu mniejszych i większych
partii ciągników siodłowych na LNG do polskich (i nie tylko)
przewoźników. Uzasadniając inwestycję szefowie firm mówią
o ochronie środowiska i korzystnym całkowitym koszcie użytkowania.

jest skonstruowany typowo, podobnie
jak większość pozostałych zespołów.
Zmiany w układzie paliwowym nie naruszają głębiej konstrukcji pojazdu,
a główną ich konsekwencją jest podniesienie masy własnej, związane z wysoką
masą zbiorników kriogenicznych. Nie
musi to koniecznie wpływać na wydajność pracy i może zostać zrekompensowane redukcją kosztów związaną ze stosowaniem gazu.
W czerwcu 2020 r. Niemcy przedłużyły zwolnienie z opłat drogowych dla pojazdów napędzanych gazem ziemnym
do 31 grudnia 2023 r. W Tyrolu w Austrii
zwolniono jednopaliwowe ciężarówki
na gaz ziemny z ograniczeń ruchu wynikających z lokalnej ustawy o ochronie powietrza przed zanieczyszczeniem. Takie kroki wraz z korzystnym

stosunkiem cen gazu do oleju napędowego, czynią eksploatację pojazdów
gazowych opłacalną. Często na tyle,
że wyższy koszt zakupu (raty leasingowej), ubezpieczenia i serwisu zwraca
się, a ostatecznie rośnie również zysk
użytkownika. Niekiedy zleceniodawcy
transportu preferują dostawców korzystających ze „zrównoważonych” rozwiązań, co może stanowić o przewadze
konkurencyjnej przewoźnika z gazowym taborem.
Nawiasem mówiąc, ciekawe jest, że
choć Niemcy jako kraj wspierają stosowanie gazu ziemnego w transporcie,
to tamtejsi producenci pozostają w tyle
za Scanią, Volvo i Iveco. Łatwiej w ich
ofercie znaleźć gazowe autobusy oraz
samochody dostawcze i osobowe niż ciężarówki.

Wraz z pojazdami, Iveco oferuje
chętnym kontrakty serwisowe,
opiekę systemu telematycznego
oraz dostęp do paliwa.

W warunkach miasta czy regionu gaz,
także w postaci CNG, jest wygodnym
i względnie tanim sposobem przejścia
na paliwo, które podczas spalania emituje mniej toksycznych składników.
Szczególnie, że na podwoziach gazowców możliwy jest montaż specjalistycznych zabudów, na ogół bez dotkliwych
ustępstw dla praktycznej strony samochodu.
Stosowanie gazu ziemnego stwarza
okazję do oszczędności i jest sposobem
dostosowania się do bieżącej sytuacji
w transporcie tak, jak wówczas, gdy opłacało się inwestować w „wyższe Euro”,
czyli pojazdy zgodne z najostrzejszymi
spośród bieżących lub mających wejść
w życie norm emisji spalin. Mechanizm
jest ten sam, choć pojazdy i tankowanie
wprowadzają „nową jakość”. l

Rynek | F i rma |

Po kryzysie
muszą nadejść
lepsze dni
Nowatorskie rozwiązania i odważne decyzje. To może być klucz do sukcesu.
Marathon nie boi się wyzwań i już dziś zapowiada, że za 2 lata zainwestuje
w wodorowe ciężarówki.

Dwusetny DAF we flocie Marathon
International to wynik dobrych doświadczeń
firmy z pojazdami tej marki.

| Tekst i zdjęcia: Katarzyna Dziewicka |

W

e wrześniu firma Marathon
International odebrała 200. pojazd marki DAF. Obecnie flota
firmy składa się prawie wyłącznie z pojazdów holenderskiej marki, w przeważającej
większości są to modele CF, ale również
XF. Dwusetny DAF został dostarczony
w ramach zamówienia na 100 zestawów
objętościowych, odebrano 20 z zabudową
Gniotpol i 10 z zabudową Redos.

DAF na 5
Marathon International to działająca
17 lat firma specjalizująca się w transporcie międzynarodowym ładunków
przestrzennych i wielkogabarytowych.
Marathon obsługuje transporty międzynarodowe, od małych klientów po
duże koncerny. Oczywiście firma korzysta z narzędzi, które oferuje DAF,
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od nowoczesnej telematyki po szkolenia dla kierowców. – Wiemy, ile szkód
może wyrządzić kierowca, który nie ma
pojęcia, jak działa samochód, dlatego
przykładamy wagę do szkoleń. Wszystkie nasze pojazdy są wyposażone m.in.
w aktywne tempomaty, asystenta zmiany pasa ruchu, systemy zapobiegające
najechaniu na przeszkodę oraz czujniki
cofania. Obecnie plasujemy się w czołówce najbezpieczniejszych flot na świecie. Od wielu lat nie mieliśmy żadnego
zdarzenia drogowego, w którym nasz
pojazd najechałby na kogoś – podkreśla
Emil Lisowski, prezes Marathon International.
Dostarczone pojazdy zostały wyposażone w największe kabiny dostępne w serii
CF – Space Cab. Układ napędowy został
specjalnie dobrany do przewozów długodystansowych. Zastosowano 11-litrowe

silniki o mocy 370 KM i 12-biegowe zautomatyzowane skrzynie TraXon.
Zamawiając pojazdy, Marathon szczególną uwagę przykłada do komfortu pracy
kierowcy. Auta mają bogate wyposażenie,
w każdym jest m.in. lodówka, pełna elektryka, komfortowe fotele dla kierowców,
ale też światła ledowe, które wg prezesa
firmy znacznie polepszają widoczność,
zwiększając bezpieczeństwo.
Łącznie z dostarczonymi pojazdami we
flocie Marathon znajduje się obecnie 230
zestawów. Do tej pory pojazdy były wymieniane po 4 latach, ale DAF-y tak dobrze się
sprawują, że firma postanowiła wydłużyć
okres eksploatacji swoich pojazdów do 5 lat.
– Mamy na tyle dobre doświadczenia z pojazdami marki DAF, że w tym roku zaryzykowaliśmy eksploatację pięcioletnią. W efekcie
wydaję więcej na części, ale za to mniej na
nowe pojazdy – śmieje się prezes firmy.
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Od lewej: Marusz Piszczek – dyrektor
zarządzający DAF Polska, Emil Lisowski – prezes
Marathon International i Jarosław Szymkowiak
– dyrektor zarządzający ESA Truck Polska
podczas przekazania jubileuszowego pojazdu.

Lekko i przyjemnie
Początki firmy nie były łatwe.
– Moja firma narodziła się z pasji do transportu. W 2001 roku postanowiłem zostać
kierowcą zawodowym i zdobyłem konieczne uprawnienia. W 2003 r. rozpoczęła swoją
działalność firma TRANS-MAR. Na początku w firmie były dwa pojazdy ciężarowe,
w 2004 r. już cztery. Absolutnie nikt wówczas
nie chciał udzielić mi leasingu. To był trudny okres, po kryzysie – wspomina prezes.
Ale udało się powiększyć flotę. Kolejnym istotnym momentem był rok
2012. Wówczas Emil Lisowski zamówił
20 ciężarówek.
– Uważałem, że po kryzysie muszą nadejść lepsze dni. Gdy kryzys się skończył
i wzrósł popyt na przewozy, my już mieliśmy samochody, a konkurencja dopiero je
zamawiała.
Kolejne lata to niesamowity przyrost floty, którego sam prezes się nie spodziewał.
Już teraz wiadomo, że w przyszłym roku do
firmy trafi 70 kolejnych zestawów.
Na początku Marathon woził meble tapicerowane. Jeszcze cztery lata temu w firmie przeważały lekkie zestawy 12-tonowe,
które do 2016 r. były całkowicie zwolnione
z niemieckiego mautu. Gdy Niemcy wprowadzili opłaty dla samochodów o dmc od
7,5 tony, lekkie zestawy przestały być opłacalne. Wysokość mautu zaczęła być też zależna od liczby osi w pojeździe.
Obecnie we flocie tej firmy przeważają
zestawy 3-osiowe. Pojawiły się też 4-osiowe, ale po zmianach zasad pobierania
opłat drogowych w Niemczech zrównujących opłatę dla pojazdów 4- i 5-osiowych,
te 4-osiowe straciły sens.

– W związku z tym, że wozimy dużo ładunków bardzo lekkich, w naszej flocie
najwięcej jest 3-osiowych zestawów, stąd
u nas tak duża liczba DAF-ów CF. Znaleźliśmy produkt, który spełnia nasze oczekiwania i dlatego znowu zamawiamy właśnie
ten model. Planujemy jednak powiększać
liczbę zestawów 5-osiowych. Natomiast
nie widzę żadnej wyraźniej korzyści wynikającej z zakupu zestawu 4-osiowego, może
poza niższą ceną zakupu z racji braku osi
podwieszanej – dodaje prezes.
Wśród dostarczonych 30 zestawów,
20 powstało przy współpracy firmy Gniotpol. W przyczepach zastosowano ramę
stalową ocynkowaną ogniowo. Zarówno
w zabudowie, jak i w przyczepie jest system
wielopunktowego mocowania ładunku safety lock zgodny z EN 12640 oraz przykręcany (niespawany) zderzak paletowy z możliwością regulacji wysokości +/– 20 mm.
Podłogę wykonano ze sklejki wodoodpornej. Dopuszczalny nacisk na podłogę wózka widłowego wynosi 5500 kg.
Przesuwny dach podnoszony firmy
Edscha pozwala wykorzystać maksymalną
wysokość wewnętrzną zabudowy. Stelaż
ma aluminiowe listwy o wysokości 150 mm.
Dodatkowo za tylną osią na profilu obwodowym zamontowano 2 halogeny robocze LED.
Zabudowa ma certyfikat XL. Warto również
podkreślić, że przyczepy zostały na życzenie
firmy Marathon wyposażone w aktywny
system zarządzania ciśnieniem w oponach
SAF Tire Pilot Plus. Dzięki utrzymywaniu
prawidłowego ciśnienia w oponach rozwiązanie to ma chronić opony przed uszkodzeniami i nadmiernym zużyciem i tym samym
poprawić wydajność paliwową, optymalizując koszty transportu i sprawność pojazdów.

www.gniotpol-trailers.com

– Po raz pierwszy zamówiliśmy system
automatycznego dopompowywania kół
w przyczepach. Chcemy sprawdzić, czy
rzeczywiście i w jakim stopniu wpłynie
na obniżenie zużycia paliwa oraz częstotliwość wymiany ogumienia – podkreśla
Emil Lisowski.

KOZAK dla kozaka
Marathon dysponuje również podwieszanymi wózkami widłowymi, które są
szczególnie cenione w branży budowlanej.
Obecnie jest ich we flocie 21 szt. Jednak
Marathon zamierza zwiększyć ich liczbę.
Do ich przewozu przystosowanych jest
70 pojazdów. Wszyscy kierowcy zatrudnie-
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ni w Marathon International mają uprawnienia do obsługi wózków widłowych.
Marathon nie cierpi na brak kierowców. Obecnie firma zatrudnia ich 280. We
wrześniu na pracę w firmie czekało około
60 chętnych. Kierowcy cenią firmę za przejrzyste zasady wynagrodzenia i terminowe
wypłaty. Prezes nie kryje, że w większości
zatrudnia kierowców z Ukrainy. O tym jak
pracuje się w Marathon świadczy też staż
pracy szoferów. Niektórzy z nich są związani z firmą od początku istnienia, wielu
pracuje od 10 lat.
– Jesteśmy bardzo wymagającym pracodawcą. Ze względu na to, że auta pojawiają
się regularnie na bazie, są sprawdzane pod

w nagrodę przez rok jeździ wyjątkowym
pojazdem. To DAF XF 480 z bogatym wyposażeniem, ma m.in. alufelgi i skórzaną
tapicerkę. Wyróżnia go też kolor. W przeci-

„Znaleźliśmy produkt, który spełnia nasze oczekiwania
i dlatego znowu zamawiamy właśnie ten model”
wieństwie do całej floty Marathon jest żółty
z czarnymi elementami. Ma również nietuzinkową rejestrację: P4KOZAK.
W 2015 roku firma wybudowała stację
paliwową, uniezależniając się w ten sposób
od operatorów kart paliwowych.
– Mamy też swój serwis. Naszą ogromną satysfakcją jest to, jak wyglądają nasze

Marathon International wybrał dwóch dostawców zabudów. Wśród dostarczonych
we wrześniu zestawów 10 szt. było przygotowanych przez firmę Redos.

Zabudowę przestrzenną wraz z przyczepą 20 dostarczonych zestawów, w tym 200.
DAF-a przygotowała firma Gniotpol. Funkcjonalność zabudowy zwiększa unoszony dach
i przykręcany zderzak paletowy.

kątem uszkodzeń, zużycia paliwa. Bardzo
dbamy o nasz tabor. Do tego stopnia, że
czasami wolimy, żeby auta nie wyjeżdżały,
niż gdybyśmy mieli je powierzyć nieodpowiedzialnym pracownikom.
Marathon skutecznie też motywuje do
ekonomicznej jazdy. Najlepszy kierowca
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liczebności foty. Wówczas wg ostrożnych
prognoz flota ma liczyć 400 zestawów.
– Stoi więc przed nami ogromne wyzwanie związane z działem sprzedaży po-

ciężarówki. Dbamy o nie. Gdy pojawia się
kupiec zainteresowany naszym pojazdem,
nie musimy nic inwestować. Samochód jest
od razu gotowy do sprzedaży.
W 2022 roku firma planuje kupić 200 pojazdów wodorowych, z czego 100 będzie
stanowić wymiana, a 100 kolejny wzrost

jazdów używanych i zakupem nowej floty
– podkreśla Emil Lisowski.

Nie do przerobienia
Ale Marathon International to nie tylko
usługi transportowe.
– Chcieliśmy być samodzielni i niezależni. Realizowaliśmy transport i pomyśleliśmy, że klienci docenią nas za kompleksową ofertę i dlatego powstał magazyn
wysokiego składu. Mamy już wydaną zgodę i obok, w marcu rozpoczniemy budowę centrum e-commerce o powierzchni
20 tys. m2.
Firma ma również farmę fotowoltaniczną, która zasila halę. Obecnie dysponuje
50 kW, a w przyszłym roku zostanie rozbudowana o kolejne 200.
Na terenie siedziby stoi największy
FoodTruck w Europie. Oczywiście na
bazie DAF-a, tym razem XF. Równocześnie może w nim pracować 12 kucharzy, a w ciągu dnia może nakarmić do
3 tys. osób.
Marathon ma też klub piłkarski Koziołek
Poznań, w którym gra 280 piłkarzy. Firma
współpracuje również z Wyższą Szkołą
Logistyki, umożliwiając studentom zdobycie doświadczenia zawodowego.
W rozwoju firmy nie przeszkodziła pandemia. W ubiegłym roku Marathon z usługi transportowej wygenerował 98 mln
przychodu, w tym roku ma to być ok.
140 mln.
– Nasze pojazdy wysyłamy wszędzie,
gdzie sobie tego życzy klient. Zdarzały się
nawet kursy na Sardynię, Ibizę, do Irlandii
i Norwegii. Najczęściej wozimy materiały
budowlane, ale też puszki napojowe. Są to
ładunki lekkie i przestrzenne, ale w systemie just in time, np. puszka jedzie bezpośrednio na rozlew, a na rozładunkach
materiałów budowlanych czekają dźwigi
itd. Jeżeli spóźnimy się chociaż godzinę,
kary zaczynają się od 5 tys. euro. To narzuca ogromną dyscyplinę. Wypadnięcie chociażby jednego samochodu powoduje dużą
liczbę zmian w planowaniu. Gdybyśmy
dzisiaj odbierali 100 aut, to wszystkie byłyby od razu w trasie. Ilość pracy, jaka się
pojawiła w tej chwili na rynku w tych obszarach, w których działamy, jest w naszej
ocenie nie do przerobienia – podsumowuje
Emilian Lisowski. l
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TGS w nowej rodzinie pojazdów MAN
zapewnia największy wybór możliwych
opcji, jeśli chodzi o układ osi, napędu,
zawieszenia czy elementów dodatkowych.
Ciągniki i podwozia tej serii znajdują
zastosowanie głównie w sektorze
budowlanym, specjalistycznym,
ale i ciężkiej dystrybucji.

S jak specjalista
Pojazdy MAN nowej generacji zjeżdżają z utwardzonych
dróg. To domena modelu TGS, czyli ciężarówki o wysokim
tonażu, przeznaczonej do zastosowań budowlanych,
specjalistycznych czy ciężkiej dystrybucji lokalnej.
| Tekst i zdjęcia: Mirosław Ganiec |

N

owa odsłona modelu TGS bazuje
oczywiście na zaprezentowanym
wiosną modelu TGX i czerpie
z niego najnowsze rozwiązania, jednocześnie pozostając najbardziej zróżnicowanym modelem z całej gamy monachijskiego producenta. TGS to bowiem specjalista,
którego szeroki zakres dostępnych opcji
i konfiguracji pozwala na odpowiednie dopasowanie do bardzo specjalistycznych zastosowań. Nowy model dostępny jest jako
2- i 3-osiowe ciągniki z wszystkimi kombinacjami napędu osi (od 4×2 do 6×6) oraz
jako 2-, 3- i 4-osiowe podwozia z napędami
od 4×2 do 8×8. Do bardzo specjalistycznych zastosowań prosto z fabryki mogą
wyjechać również podwozia pięcioosiowe z dodatkową, sterowaną i podnoszoną
osią wleczoną. Zarówno w ciągnikach,
jak i podwoziach dostępny jest również
hydrauliczny napęd przedniej osi Hydrodrive. Podwozia występują w wersjach
o dmc od 18 do 51 t, zaś ciągniki mogą tworzyć zestawy o dmc nawet do 120 t.

Sprawdzona podstawa
Pod względem samej konstrukcji czy układów napędowych, w nowym TGS nie zaszły
większe zmiany. Źródłem napędu mogą
być znane już silniki D15 o pojemności 9 l
i mocach 330, 360 i 400 KM oraz D26, który z 12,4 l pojemności osiąga moc 430, 470
i 510 KM. Współpracują one głównie ze
skrzynią zautomatyzowaną MAN TipMatic
(skrzynia manualna w TGS proponowana
jest do specjalistycznych zastosowań), któ-

ra otrzymuje oprogramowanie z trybami
pracy dopasowanymi do danego zastosowania. Może to być np. tryb offroadowy,
tryb profi z możliwością pełnej ingerencji
manualnej, ale też tryb „collect” do pojazdów komunalnych czy tryb „emergency”
dla pojazdów ratowniczych.
TGS niezmiennie oferowany jest w bardzo szerokim spektrum rozwiązań. Poza
wspomnianymi już silnikami i konfiguracjami napędu, użytkownik może wybrać
choćby rodzaj ramy (podstawowa z 8 mm
stali albo wzmocniona 9,5 mm) zawieszenie paraboliczne lub pneumatyczne,
tarczowy lub bębnowy układ hamulcowy. MAN oferuje też kilka rodzajów osi
planetarnych i hypoidalnych, ostatnimi
czasy dodatkowo wzmocnionych i odchudzonych. Tu szczególny nacisk w nowym
modelu kładzie się na dostępną opcjonalnie, 10-tonową oś przednią, bowiem
w segmencie pojazdów specjalistycznych,
np. wyposażonych w żuraw za kabiną, to
właśnie przednia oś bywa tą narażoną na
przeciążenie.
Nowy TGS w jeszcze większym stopniu
wypełniać ma ideę „Simplifying Busi-
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Nawet przy zastosowaniu najmniejszej
z dostępnych w TGS kabiny NN kierowca może
mieć do dyspozycji np. lodówkę na konsoli
środkowej. Podobnie jak w dużym TGX mamy tu
nowy fotel kierowcy oraz kierownicę z bardzo
szerokim zakresem regulacji.
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ness” również na etapie wyboru i tworzenia pojazdu. Dlatego dużo uwagi kładzie
się na lepszą i wydajniejszą współpracę
z producentami zabudów specjalistycznych, którzy akurat w tym segmencie
pojazdów mają sporo do powiedzenia.
Modele nowej generacji mają być w jeszcze większym stopniu fabrycznie przygotowywane do konkretnych potrzeb
zabudowców, poprzez rozbudowaną platformę współpracy ABBI (Advanced Body
Builder Info), która docelowo dostępna będzie online w ramach MAN Body
Builder Management. Poza wstępnym
przygotowaniem
samej
konstrukcji
ramy, przystawek mocy i innych aspektów mechanicznych, z pomocą idzie również nowa infrastruktura układu elektrycznego pojazdów z rodziny TG. Oparta
jest ona o jedną centralną jednostką sterującą, w którą łatwiej „wpiąć się” także
producentowi zabudów. Bardziej otwarte interfejsy elektryczne i elektroniczne
sprawiają, że producent zabudowy nie
musi już ingerować w okablowanie pojazdu, bowiem wszystkie niezbędne złącza
czy przełączniki sterujące (zintegrowane

w kokpicie kierowcy) zostaną przygotowane już w fabryce.

W gumowcach,
ale komfortowo
Cała nowa gama pojazdów MAN budowana
jest w oparciu o filozofię dużej jednolitości
i modułowości. Najbardziej rzucającym
się w oczy elementem tej polityki jest kabina – główna nowość w TGS. Opiera się
ona na rozwiązaniach znanych już z TGX,
ale z racji na zakres zastosowań jest przede
wszystkim węższa o 20 cm (2,24 m szerokości). Może ona występować w TGS w trzech
wariantach, jako kabina FM – długa z wysokim dachem, która może mieć we wnętrzu
dwie leżanki, kabina FN – również długa,
ale o standardowej wysokości dachu z jedną leżanką. Podstawową kabinę stanowi
opcja NN, czyli średnia długość i standardowa wysokość dachu, bez leżanki.
Z zewnątrz wizualnie kabina nie różni
się znacząco od zaprezentowanej wiosną
kabiny TGX, choć oczywiście jest bardziej
dostosowana do charakteru pracy. Pojawiła się m.in. opcja montażu stalowego,

trzyczęściowego zderzaka, odpornego na
uszkodzenia i łatwiejszego w ewentualnej
naprawie i wymianie. W jego środkowej
części znalazło się miejsce na sprzęg, a dodatkowo zderzak może mieć też fabrycznie
zamontowane szekle, jak również płyty
czołowe do mocowania osprzętu dodatkowego. W kabinie NN, która stanowi podstawowy wybór w sektorze budowlanym,
można zastosować również stopień-pomost na błotniku i poręcz na dachu.
Do wnętrza kabiny prowadzi nowy
układ stopni, przysuniętych nieco bliżej
koła. W połączeniu z szeroko otwieranymi
drzwiami ułatwia to sprawne wchodzenie
i wysiadanie. Najniższy stopień standardowo montowany jest elastycznie, z funkcją łatwego odginania się do przodu i tyłu,
chroniącą go przed wyłamaniem w przypadku uderzenia. Pozostałe stopnie wykonano z wytrzymałego tworzywa sztucznego i wyposażono w bardziej agresywny
„bieżnik” ze specjalnymi krawędziami do
wygodnego oskrobania podeszw buta przy
wsiadaniu.
We wnętrzu wita nas stonowana kolorystyka standardu „moon gray”, czyli łatwych
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Dołączanie napędów
i załączanie blokad mostów
realizowane jest teraz
poprzez przełączniki
zgrupowane w zespole
funkcji odpowiedzialnych
za trakcję pojazdu.

Nowość w całej gamie TG to
prosty, a funkcjonalny panel
przycisków umieszczony
na drzwiach, które można
obsługiwać z poziomu jezdni
bez wsiadania do auta. Ich
funkcje dopasowane są do
konkretnego charakteru
pojazdu i mogą np. obsługiwać
przystawkę odbioru mocy czy
pompę hydrauliczną, włączać
oświetlenie zewnętrzne czy
nawet uruchamiać i gasić silnik.

do czyszczenia powierzchni plastikowych
wykonanych w odcieniach szarości. Opcjonalnie dostępna jest też stylistyka „desert
beige”, w której część elementów wnętrza
jest w odcieniu piaskowym.
Podobnie jak w TGX, komfort pracy
kierowcy znacznie się poprawił, w dużej
mierze za sprawą większego zakresu regulacji fotela. Przesuwa się on teraz o 5 cm
do przodu i o 23 do tyłu względem pozycji wyjściowej. Dodatkowo jego wysokość
można teraz regulować w zakresie 12 cm.
Także i kierownica zyskała zdecydowanie
większy zakres regulacji – 11 cm w płaszczyźnie pionowej i bezapelacyjnie większy
zakres kąta ustawienia do pracy: od 20 do
55 stopni. Podobnie jak w długodystansowcu sterowanie skrzynią biegów powędrowało do dźwigni przy kierownicy.
W standardowym wyposażeniu znalazł
się też elektrycznie sterowany hamulec
parkingowy, który załącza się automatycznie po wyłączeniu silnika – jednocześnie
po jego aktywacji skrzynia biegów sama
włączy przełożenie neutralne, by uniknąć
problemów np. z późniejszym rozruchem
pojazdu.

Szyty według potrzeb
Dopasowanie kabiny do specyfiki transportu specjalistycznego czy budowlanego
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widać choćby w układzie przełączników
na tablicy rozdzielczej. W nowej gamie TG
wszystkie włączniki odpowiedzialne za
dany obszar funkcjonalny pogrupowano
w odpowiednie bloki. Również sterowanie
napędami i blokadami mostów oraz międzyosiowymi realizowane jest teraz w formie przełączników (a nie pokrętła, jak było
to wcześniej). Daje to więcej możliwości
włączania wybranych blokad i opcji. Jedynie przy napędzie HydroDrive pozostawiono przełącznik obrotowy.
W segmencie TGS jeszcze bardziej niż
w TGX sprawdzi się kolejna nowość, czyli panel EasyControl. To układ czterech
włączników na drzwiach kierowcy, które możemy łatwo obsługiwać z poziomu
podłoża, bez potrzeby wspinania się do
pojazdu. Poza standardowym włącznikiem
świateł awaryjnych pozostałe trzy przyciski można skonfigurować w zależności od
potrzeb. I tak np. w hakowcu czy wywrotce jeden z wyłączników może uruchamiać
pompy do napędu osprzętu. Kolejnym
włącznikiem można uruchomić przystawki odbioru mocy, a jeszcze innym zdalnie
włączać i wyłączać silnik.
Pojazdy segmentu TGS to oczywiście nie
tylko sektor budowlany i specjalistyczny,
ale również lokalna dystrybucja ciężka.
W podwoziach dystrybucyjnych czy ciągnikach szosowych TGS może otrzymać

Tablica rozdzielcza to układ znany już z TGX-a. Jednak wciąż dostępny jest zestaw analogowych
zegarów z małym ekranem komputera pokładowego. Nawigacja i infotainment realizowany jest bądź
to poprzez 7-calowy ekran, bądź dwufunkcyjny ekran 12-calowy. W samochodach z ręczną skrzynią
biegów miejsce pokrętła SmartSelect zajmuje tradycyjne sterowanie przyciskami.
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również niemal wszystkie systemy elektroniczne, znane z TGX, choć charakterystyką dopasowane bardziej do ruchu dystrybucyjnego, miejskiego czy regionalnego.
Znajdziemy tu zatem tempomat EfficientCruise, wspierający się danymi z GPS (a na
niektórych rynkach również informacjami
o natężeniu ruchu dla optymalizacji nawigacji). Rozpoznaje on nie tylko topografię
terenu, ale również ostre zakręty czy ronda, by odpowiednio dopasować prędkość
jazdy również na drogach regionalnych.
Jest też oczywiście tempomat adaptacyjny
ACC z funkcją Stop+Go. Nowym rozwiązaniem jest układ aktywnej, elektronicznej
regulacji stopnia tłumienia amortyzatorów, który w sposób ciągły dostosowuje
charakterystykę tłumienia w zależności
od aktualnej sytuacji i zmieniającego się
obciążenia pojazdu, przez co zwiększa bezpieczeństwo jazdy.
Pojazdy do zastosowań regionalnych
i miejskich mogą być też wyposażone
w szereg funkcji poprawiających bezpieczeństwo, jak choćby aktywny system
utrzymania pasa ruchu czy asystent skrętu z radarami wykrywającymi pojazdy
i obiekty znajdujące się obok. Oprócz standardowych kamer cofania czy obserwacji
prawego naroża pojazdu, w TGS można
też zamontować pełen układ kamer panoramicznych, tzw. „bird view”, które
łącząc informacje z czterech kamer, tworzą 360-stopniowy obraz otoczenia wokół
pojazdu, obejmując nawet do 4 m z każdej
strony.
Jednym słowem nowy TGS to dalej niezliczona kombinacja możliwych rozwiązań technicznych, z wieloma opcjami napędu, układu osi, rodzajów zawieszenia
czy osprzętu dodatkowego. Jednocześnie
modularna budowa całej nowej gamy TG
pozwala na przeniesienie do transportu
budowlanego, specjalistycznego i dystrybucyjnego większości nowych rozwiązań
z dalekobieżnego TGX-a, jednocześnie
wzbogacając je o funkcje typowe dla poszczególnych sektorów, w których pracują
pojazdy TGS. l
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Jeszcze mniejszy
i lżejszy
Nowy siłownik Nummi SDC to zaktualizowany
model, który zastępuje niektóre poprzednie cylindry
Nummi z serii TT50.

| Tekst i zdjęcia: Nummi |

J

est w pełni kompatybilny z firmowymi aplikacjami Nummi do zdalnego
sterowania i monitorowania pochylenia. Zarówno mniejszy, jak i lżejszy
od swoich poprzedników, przeznaczony jest dla lekkich podwozi i przyczep dwu- lub trzyosiowych. Opracowanie tego cylindra zajęło Nummi około
dwa lata. Po wykonaniu licznych testów
w różnych warunkach, ze szczególnym
uwzględnieniem bezpieczeństwa i ciężkiej pracy, można go już zamawiać i stosować.

Po solidnych testach
Cylinder SDC, zanim został wprowadzony
do sprzedaży, był testowany 10 miesięcy
w wymagającym klimacie Skandynawii.
Jest to produkt trwały i łatwy w utrzymaniu, oszczędza wagę i przestrzeń
w zabudowie, a jednocześnie daje duże
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bezpieczeństwo w wykonywanej pracy.
Cechy te uzyskano dzięki rozwiązaniom
stosowanym w Nummi, jak twarde chromowanie, wysokiej jakości uszczelnienia
i znane już z modeli TT i SUT wykonane
z brązu prowadzenia stopni siłownika
(standard Nummi).
W nowym siłowniku SDC można zastosować zintegrowany ogranicznik wychyłu, który jest łatwy w konserwacji
i montażu, ponieważ montowany jest wyłącznie na kołysce siłownika. Można wybrać ogranicznik pneumatyczny, hydrauliczny lub elektryczny w zależności od
potrzeb klienta. Elektryczny ogranicznik
wyposażony jest w czujnik indukcyjny.
W przyczepach najpopularniejszym
rozwiązaniem jest ogranicznik hydrauliczny, jednak pneumatyka jest tańszą
i wciąż przydatną alternatywą. Ograniczniki elektryczne to nowe rozwiązania, które pojawiają się coraz częściej

w różnego rodzaju aplikacjach. Można
je łatwo podłączyć do istniejących systemów sterowania wywrotki. Ogranicznik
hydrauliczny został zmodernizowany
i zastosowano w nim zupełnie nowy, zaprojektowany przez Nummi zawór, który
jest również znacznie mniejszy niż dotychczas.
Nummi oferuje wykonanie indywidualnych wersji cylindrów, w zależności od
zapotrzebowania firmy zabudowującej.
Cylinder SDC jest kompatybilny z aplikacją Nummi BT-Control, która umożliwia
sterowanie wywrotką za pomocą smartfonu lub tabletu. Jest to bardzo przydatna funkcja, zwłaszcza gdy kierowca np.
musi obserwować proces wywrotu poza
kabiną pojazdu. Cylinder może być również skonfigurowany razem z elektronicznym systemem monitorowania przechyłu NUMMI-IRMA.
SDC został w pierwszej fazie wprowadzony na rynek skandynawski, ale
od marca 2020 roku można go już kupić
w Polsce u autoryzowanego przedstawiciela Nummi w firmie NummiPro.
Obecnie dostępne jest 8 podstawowych
modeli cylindrów SDC, o różnych skokach, średnicach oraz udźwigach wywrotek od 13 do 22 ton.
Siłowniki Nummi bezustannie od 1953 r.
produkowane są w Finlandii. W Polsce
stosują je tacy producenci jak: ISTRAIL,
KH-KIPPER, MEGA, NTB – NORDIC
TRUCK BODIES, SOMMER, CONTAINER
MODUL, BODEX, FEBER, CMT-CHOJNICE,
SKIBICKI, SIGMA PROJECT, SLT-GROUP
i ELBO. Decydując się na zakup nowej wywrotki, zawsze zapytaj producenta nadwozia o dostępność siłownika
Nummi. l

→
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Właściwy wybór
Branża transportowa musi się obecnie mierzyć z trzema głównymi wyzwaniami:
pakietem mobilności, brexitem i redukcją CO2. Jednak najtrudniejsza może okazać się
pandemia, której przebiegu nie da się przewidzieć. Nawet 20% polskich przewoźników
świadczących usługi na rynku europejskim może nie przejść tej próby.

Cena i przebieg

| Tekst: Katarzyna Dziewicka | Zdjęcia: Continental |

Z

daniem ekspertów firmy Continental, popyt na usługi transportowe
w najbliższych kilku latach nie
spadnie, nasili się jednak zainteresowanie
zrównoważonym rozwojem, dzięki wykorzystaniu paliw alternatywnych, technologii cyfrowych do optymalizacji przebiegów oraz zaawansowanego ogumienia
zapewniającego dłuższe przebiegi i niższe
koszty eksploatacji, poprzez mniejsze opory toczenia i w efekcie niższe spalanie.

Jakość i bezpieczeństwo
Polskie firmy transportowe są liderem
na rynku przewozów drogowych w Europie, jednak utrzymanie silnej pozycji nie
jest teraz łatwe. Głównym zagrożeniem
oprócz tzw. pakietu mobilności jest pandemia. Z badania ICAN Research opracowanego na zlecenie Continental Opony
Polska wynika, że zaledwie co dziesiąta
badana firma postrzega pakiet mobilności
jako dużą trudność. Niektóre firmy pracują obecnie nad strategią dostosowania się
do nowych wymagań unijnych, inne obserwują postępy prac nad regulacją.
Polskie firmy przewozowe są bardzo
elastyczne i potrafią w krótkim czasie do-
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stosować się do zachodzących na rynku
zmian wywołanych pandemią. Zdecydowana większość (73%) firm zweryfikowała własną dojrzałość biznesową w sytuacji
kryzysowej i wdrożyła plan działań (73%).
Nieco mniej firm przeprowadziło analizę różnych scenariuszy rozwoju kryzysu (65%), a w co trzeciej (36%) powołano
zespół do zarządzania trudną sytuacją.
Wielu przewoźników szuka nowych rozwiązań, pozwalających zwiększyć uzyskiwaną marżę, np. poprzez poszerzenie
oferty i jej dywersyfikację.
Według uczestników badania głównym
trendem, który powinien się utrzymać
w branży transportowej w perspektywie
kolejnych 5 lat, jest wzrost popytu na usługi transportowe (97%). Powinny też wzrosnąć wymagania w zakresie jakości obsługi klientów korzystających z usług branży
transportowej (78%) i bezpieczeństwa na
drodze (83% wskazań firm transportowych oraz 87% firm produkcyjnych).
Według badanych, w kolejnych pięciu latach będzie nasilać się dążenie do
redukcji spalania oraz emisji CO2. Nowe
rozwiązania w tym zakresie oferują nie
tylko producenci pojazdów ciężarowych,
ale także opon.

Według analiz Continentala, opony mają
wpływ nawet na 40% kosztów operacyjnych floty, na które składa się zużycie paliwa (30%), koszty napraw i konserwacji
(5%) oraz cena samego ogumienia (5%).
Opony są elementem, który najłatwiej
poddaje się optymalizacji, a właściwy dobór ogumienia pozwala obniżyć poziom
zużycia paliwa nawet o 10%. Natomiast
wydatki związane z oponami odgrywają
istotną rolę w zarządzaniu kosztami floty. Takie wnioski płyną z badania ICAN
Research.
Zdaniem właścicieli największych polskich firm transportowych, biorących
udział w badaniu, w ciągu ostatnich pięciu
lat ceny ogumienia wzrosły o ok. 10–15%,
ale również polepszyła się ich jakość oraz
zwiększyła wydajność i ekologiczność
– mniejsza ścieralność i niższa emisja zanieczyszczeń. Dwie trzecie przedstawicieli firm (67%) uważa, że opony mają teraz
dłuższe przebiegi i są bardziej wytrzymałe. Według 61% ankietowanych poprawił
się także wpływ opon na poziom zużycia
paliwa, co oznacza, że ogumienie lepszej
jakości pozwala zaoszczędzić na paliwie.
Optymalizacja kosztów związanych
z oponami jest możliwa dzięki serwisowi.
Najczęściej (98%) przeglądy opon dotyczą
monitorowania ciśnienia, które przyczynia się do zmniejszenia oporów toczenia,
co pozytywnie wpływa na poziom zużycia paliwa i minimalizuje awaryjność
ogumienia. Ważny jest też odpowiedni
wybór. Wszyscy ankietowani biorą pod
uwagę cenę zakupu opon, a zdecydowana większość respondentów uwzględnia
także liczbę kilometrów możliwych do
przejechania (95%) i wpływ opon na spalanie (95%).

Bez kompromisów
W potrzeby firm transportowych wpisuje
się nowa gama opon Continental. Conti
EcoRegional zapewnia niższe zużycie pa-

www.truck-van.pl | 11/2020

| Ogum i en i e | Produkt

ryzują się zoptymalizowanym wzorem
bieżnika, który zapewnia doskonałą
przyczepność w każdych warunkach
pogodowych i duży przebieg na drogach
regionalnych.
Nowy przekrój rowka w kształcie litery
„W” w strefie barkowej zmniejsza ryzyko
pęknięć na skutek sił działających na oponę, a lamele kieszeniowe o pełnej głębokości na połowie szerokości żebra opony
minimalizują nierównomierne zużycie,
poprawiają właściwości trakcyjne oraz
zapewniają lepsze osiągi na mokrej nawierzchni.
W oponie Conti EcoRegional HD3 zastosowano wzór bieżnika z Conti Hybrid
HD3, zapewniający maksymalne osiągi
na pagórkowatych, krętych drogach. Dzię-

VECTO
Nowa gama opon Conti EcoRegional nie tylko jest wytrzymała i ma dłuższe przebiegi,
ale również niższe opory toczenia, co sprzyja obniżeniu zużycia paliwa.

liwa i opory toczenia przy większej wydajności i dłuższych przebiegach w transporcie regionalnym. Nowy proces produkcji,
innowacyjna konstrukcja bieżnika opon
dla osi prowadzącej oraz mieszanka gumowa zoptymalizowana pod kątem oporów toczenia opon dla osi napędowej,
sprawiają, że opony Conti EcoRegional
przyczyniają się do redukcji emisji CO2.

W oponach na oś prowadzącą Conti
EcoRegional HS3 zastosowano nową
technologię Conti Diamond. Polega ona
na dłuższym procesie wulkanizowania
opony w stosunkowo niskich temperaturach, dzięki czemu składniki mieszanki
mają więcej czasu na połączenie się ze
sobą i skuteczniejsze, trwałe związanie.
Opony Conti EcoRegional HS3 charakte-

Stanisław Rosół,

dyrektor handlowy Działu Opon Użytkowych w Continental Opony Polska

„

W naszej opinii w perspektywie najbliższych 10 lat polska branża transportu drogowego będzie dalej rosnąć ze względu na konsolidację biznesu – duże firmy będą łączyć się z mniejszymi przedsiębiorstwami, które najbardziej odczują negatywny wpływ pakietu
mobilności. Konsolidacja oznacza także większą kompleksowość
przedsiębiorstw i bogatszą ofertę ich usług, co pozytywnie wpłynie
na poziom obsługi klientów. Ponadto, polskie firmy będą prekursorami cyfrowych rozwiązań, które pozwolą im jeszcze bardziej zoptymalizować koszty flotowe. Obecnie na rynku wzmacnia się trend
wyboru dostawcy kompleksowych rozwiązań, a nie tylko dostawcy usługi czy jednego komponentu.
Duże firmy mają szersze spojrzenie na sytuację na rynku, dlatego wybierają dostawców, opierając się
nie tylko o cenę, ale także o inne ważne czynniki, takie jak obniżenie emisji CO2. Brexit, pakiet mobilności,
koronawirus, konieczność ograniczenia emisji spalin – to trudności, z którymi polski transport będzie się
zmagał. Po rozmowach z liderami branży jesteśmy przekonani, że wyjdzie z tej walki zwycięsko i będzie
w 2030 roku wciąż dominował na europejskim rynku.
Polskie firmy transportowe pozostaną liderami europejskich autostrad, ponieważ są w stanie stawić
czoło wyzwaniom digitalizacji swojego biznesu. Rodzimi przewoźnicy są niezwykle elastyczni i potrafią
się szybko dopasowywać do zmieniających się warunków gospodarczych. Widać to m.in. po działaniach
optymalizacyjnych, podejmowanych jeszcze w niełatwym poprzednim roku oraz szczególnie wiosną
2020, już w trakcie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Muszą teraz wykorzystać swoją elastyczność,
aby szybciej wdrożyć nowe modele biznesowe bazujące na narzędziach cyfrowych.
Jestem przekonany, że z aktualnej sytuacji branża wyjdzie wzmocniona, a w przyszłości nasi klienci
flotowi będą radzić sobie jeszcze lepiej niż dotychczas.
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(skrót z ang. Vehicle Energy
Consumption Calculation Tool)
Zgodnie z Porozumieniem Paryskim, w celu ograniczenia globalnego ocieplenia Komisja Europejska wprowadziła w 2019 r.
pierwsze przepisy (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2019/1242 z dnia 20 czerwca 2019 r.) dotyczące
norm emisji dwutlenku węgla dla nowych pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (ang. HDV – Heavy-duty vehicles).
Oznacza to, że średnia emisja CO2 przez nowe ciężarówki ma
być zmniejszona o 15% do 2025 r. i o 30% do 2030 r., w porównaniu z okresem referencyjnym trwającym od lipca 2019 r. do
czerwca 2020 r. Obecnie rozporządzenie UE 2019/1242 dotyczy
samochodów ciężarowych z układem napędowym 4×2 i 6×2
o dmc powyżej 16 ton, natomiast Komisja Europejska rozważa
rozszerzenie tego dokumentu.
Parlament Europejski stwierdza, że 25% CO2 z transportu jest
emitowanych przez pojazdy ciężarowe o dużej ładowności
(HDV). Jeśli producenci samochodów ciężarowych nie zastosują się do nowych przepisów unijnych, będą ponosić kary pieniężne za każdy nowy pojazd.

ki nowej mieszance Conti InterLock, opona Conti EcoRegional HD3 charakteryzuje
się niskimi oporami toczenia przy takim
samym przebiegu na drogach regionalnych i autostradach. Mieszanka Conti InterLock zawiera nowy polimer o lepszych
właściwościach wiążących, które pomagają mu skuteczniej łączyć się z materiałami
wypełniającymi. Optymalne połączenie
między składnikami mieszanki zapewnia
mniejsze tarcie wewnętrzne i niższe opory toczenia.
Opony Conti EcoRegional są dostosowane do nowych regulacji unijnych dotyczących norm emisji dwutlenku węgla dla
producentów samochodów ciężarowych.
Tym samym zapewnia też niższe koszty
utrzymania floty, poprzez oszczędności,
które wynikają z niższego zużycia paliwa
i dłuższego życia opony. l
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Monitoring pojazdów stał się dzisiaj
koniecznością. Dzięki rozwiązaniu Goodyear Fleet
Tracker zarządzający flotą mają cały czas
swój tabor pod kontrolą.

Trójstronne zabezpieczenie
Goodyear Total Mobility, czyli kompleksowa oferta zawierająca nie tylko opony
premium, ale również usługi umożliwiające wykorzystanie do maksimum ich potencjału,
pozwala zaoszczędzić czas, ale też pieniądze przewoźników.
| Tekst i zdjęcia: Goodyear |

G

oodyear Total Mobility ma na celu
ułatwienie codziennej obsługi
opon oraz zapobieganie nagłym
awariom, które unieruchamiają pojazdy
i generują wysokie koszty naprawy. Podstawą tej oferty są trzy filary: ogumienie premium, proaktywne rozwiązania w zakresie
zarządzania oponami (Proactive Solutions,
FleetOnlineSolutions, ServiceLine24h i koncepcja wielu żyć opony) oraz ogólnoeuropejska sieć serwisową TruckForce.

Zawczasu
Monitorowanie opon umożliwia nadajnik
RFID wbudowany w ogumienie w celu
łatwej identyfikacji i podłączenia do
systemów zarządzania i śledzenia opon.
Pozwala to na komunikację z systemem
w chmurze, a to z kolei umożliwia efektywne zarządzanie ciśnieniem powietrza
w oponach. Żeby zaoszczędzić czas potrzebny na monitorowanie stanu opon,
Goodyear proponuje również czytnik
najazdowy. Mierzy on ciśnienie w oponach, głębokość bieżnika, obciążenie osi
i całkowitą masę pojazdu. Za każdym razem, gdy pojazd wraca na plac i przejeżdża przez specjalną płytę, w ciągu kilku
sekund zarządzający flotą otrzymuje obszerny przegląd wszystkich kluczowych
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parametrów. Rozwiązanie to przyczynia
się do zmniejszenia śladu węglowego flot
i całkowitego kosztu posiadania. Prawidłowe ciśnienie w oponach pozwala
zaoszczędzić paliwo i ogranicza liczbę
awarii ogumienia, częstotliwość jego wymiany i obniża koszty konserwacji oraz
zapobiega potencjalnym karom związanym z przeciążeniem pojazdów i opóźnieniami dostaw.
Gdy system monitorowania opon odnotuje np. nagły spadek ciśnienia albo
wzrost temperatury w ogumieniu, wysyła
sygnał, a zespół techników natychmiast
przystępuje do analizy sytuacji i rozwiązuje potencjalne problemy, zanim jeszcze
do nich dojdzie.
Zespół techników ma pełny wgląd do
historii alertów, wiedzę pozwalającą ocenić stopień aktualnego problemu i informację, gdzie znajduje się pojazd. W razie
potrzeby kierowca może liczyć na pomoc
najbliższego serwisu, zrzeszonego w sieci
producenta opon. Na zakończenie procesu zarządzający flotą jest informowany, że
ciężarówka może kontynuować pracę.

Zawsze na oku
Najnowszym dodatkiem do kompleksowej
oferty Goodyear Total Mobility jest Fleet

Tracker. Rozwiązanie to ma wspierać floty
i serwisy w sprawniejszym i skuteczniejszym zarządzaniu wszystkimi zasobami,
w tym naczepami. Umożliwia szczegółowe monitorowanie przebiegu w celu
ustalenia właściwego czasu na wymianę,
pogłębianie lub regenerację opon i wydłużenie ich całkowitego okresu eksploatacji.
Zamontowane w samochodach urządzenie umożliwia śledzenie pojazdów na drodze nawet w odległych lokalizacjach oraz
zapewnia pełny przegląd historii podróży
każdej wyposażonej w nie naczepy.
Konsekwentne monitorowanie bieżnika
umożliwia flotom i serwisom określenie
właściwego czasu na wymianę opon i aktywne planowanie ich konserwacji, aby
uniknąć przestojów w pracy. Inteligentne
urządzenie wspiera również zarządzanie,
poprzez wydłużenie żywotności opon
i utrzymanie karkasu w optymalnym stanie do bieżnikowania.
Zasilane bateryjnie urządzenie wysyła
sygnał z danymi GPS, który pozwala menedżerowi floty i serwisowi na sprawne
monitorowania pojazdów. Wewnętrzna
pamięć może przechowywać ponad 55 000
rekordów. Zebrane dane przesyłane są do
chmury za pomocą sieci komórkowej. Pojemność pamięci jest wystarczająco duża,
aby zabezpieczyć wszystkie dane przed

www.truck-van.pl | 11/2020

| Ogum i en i e | Produkt

utratą, gdy pojazd znajduje się poza zasięgiem sieci komórkowej.
Wbudowany trójosiowy akcelerometr
pozwala na przejście systemu w „tryb
uśpienia” i stan bardzo niskiego poboru
mocy. Zostanie on aktywowany po wykryciu ruchu pojazdu.
Domyślnie urządzenie wysyła sygnał
GPS co piętnaście minut. Następnie, co
dwie godziny lub gdy pojazd zatrzymuje
się albo zaczyna jechać. Interwał przesyłania danych może być skonfigurowany tak,
aby odpowiadał specyficznym potrzebom
floty i rodzajom transportu. Zarządzający
flotą ma dostęp do szczegółowych danych
dotyczących przebiegu i tras wszystkich
pojazdów w formie raportu i może śledzić
całą historię floty za pomocą przyjaznego dla użytkownika panelu kontrolnego
w aplikacjach mobilnych i w komputerze.

Jeszcze ulepszone
Ofertę Goodyear Total Mobility w zeszłym roku uzupełniły dwie flagowe linie
opon KMAX GEN-2 i FUELMAX GEN-2.
Dłuższe przebiegi i wydajność paliwowa
to kluczowe zalety nowych opon dla flot
obsługujących międzyregionalne i długodystansowe trasy. Nowe opony zapewniają doskonałą trakcję przez cały okres
eksploatacji i we wszystkich warunkach
pogodowych, a przy tym radzą sobie ze
zmiennym obciążeniem. Nowe generacje
zastąpiły opony KMAX i FUELMAX.
Opony Goodyear KMAX GEN-2 na oś
prowadzącą i napędową, przeznaczone
dla flot regionalnych, zapewniają wysokie
przebiegi, umożliwiając optymalizację
żywotności ogumienia. KMAX D GEN-2
mają o 25% lepszą trakcję we wszelkich
warunkach atmosferycznych, o 15% wyższą odporność na uszkodzenia i zapewniają o 5% lepszą efektywność paliwową
przy jednoczesnym utrzymaniu długich
przebiegów, charakterystycznych dla poprzedniej generacji KMAX.
Opony Goodyear FUELMAX GEN-2 na
oś prowadzącą i napędową opracowano z myślą o przewozach regionalnych
i dalekobieżnych. Zapewniają one wysoką efektywność paliwową w połączeniu
ze zwiększonymi przebiegami, doskonałą trakcję i obniżoną emisję hałasu.
Ogumienie FUELMAX GEN-2 to do 10%
dłuższe przebiegi, do 30% lepsza trakcja w każdych warunkach pogodowych
i niższy poziom hałasu, przy jednoczesnym utrzymaniu tej samej wydajności
paliwowej co poprzednia generacja opon
FUELMAX.
Wszystkie nowe opony mają identyfikację radiową (RFID). Spełniają one również
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rygorystyczne wymagania przepisów dotyczących opon zimowych, w tym z oznaczeniem 3PMSF. Ze względu na najlepsze
w swojej klasie niskie opory toczenia,
nowe serie opon KMAX GEN-2 i FUELMAX
GEN-2 przyczyniają się do zmniejszenia
emisji CO2 przez samochody ciężarowe
i tym samym wspierają spełnienie przyszłych, ambitnych wymogów prawnych
w tym zakresie.
Nowe opony wyposażone są w żebra
IntelliMax z lamelami Flexomatic, dzięki
czemu zapewniają precyzyjne prowadzenie i długie przebiegi. Inne zalety to krótka droga hamowania przez cały okres eksploatacji oraz niskie opory toczenia, które
pozwalają zaoszczędzić paliwo. Dobra
efektywność paliwowa to także zasługa
unikalnej receptury chemicznej mieszanki gumy i sieci polimerów, które wspólnie
ze zoptymalizowanym kształtem ogumienia odpowiadają również za lepsze
parametry zużycia bieżnika i dłuższe
Czytnik najazdowy znacznie usprawnia
obsługę opon. Wystarczy, że pojazd po
powrocie z trasy przejedzie przez specjalną
płytę wbudowaną w podłoże, żeby informacje
o ciśnieniu w oponach, głębokości bieżnika,
obciążeniu osi i całkowitej masie pojazdu
trafiły do dyspozytora.

przebiegi. Oferując lepszą efektywność
paliwową, wyróżniają się wysoką odpornością na ścieranie.
Opony te mają krótszą drogę hamowania na mokrej nawierzchni, skuteczniejszą trakcję dzięki wyraźnie widocznym
lamelom, nawet gdy opona jest zużyta
w 75% oraz równomiernie zużywający się
bieżnik.

2000 punktów
Dopełnieniem Goodyear Total Mobility
jest sieć serwisów TruckForce, która specjalizuje się w kompleksowym zarządzaniu cyklem życia ogumienia do samochodów ciężarowych. Zakres prac serwisów
TruckForce obejmuje m.in. konserwację
prewencyjną, wymianę, rowkowanie,
bieżnikowanie i pomoc drogową. Przewoźnicy mogą skorzystać z usług ponad 2000
warsztatów zlokalizowanych w 32 krajach, które zapewniają również całodobową pomoc drogową – w typowych sytuacjach pojazd wraca na drogę w ciągu
120 minut.
Przeprowadzony niedawno audyt 70
punktów serwisowych wykazał wysoki poziom obsługi – średnia zgodności z najwyższymi standardami Goodyeara wyniosła ponad 80%. Sieć zapewnia
profesjonalny personel przeszkolony
przez Goodyeara, wyposażony w najnowocześniejsze technologie, pomoc
drogową ServiceLine24h w nagłych
przypadkach, FleetOnlineSolutions oraz
internetowy system zarządzania flotą
Goodyear.
Żeby podkreślić oszczędności czasu
i kosztów, jakie daje kompleksowa oferta
Goodyear Total Mobility w codziennym
działaniu, niedawno Goodyear uruchomił
kampanię pod nazwą Drive Results, która
odpowiada na bieżące potrzeby i problemy firm transportowych i logistycznych.
Kampania ta opiera się na danych terenowych i zasadniczych oszczędnościach
w zakresie efektywności paliwowej,
zwiększenia czasu sprawności, zarządzania kosztami i redukcji kosztów administracyjnych.
Według niektórych rekomendacji flot
zamieszczonych na portalu zastosowanie
inteligentnych rozwiązań proaktywnego
monitorowania, takich jak czytnik najazdowy Goodyear Drive-Over-Reader i system monitorowania ciśnienia w oponach
Goodyear TPMS, pozwala zaoszczędzić
w skali roku nawet do 15 godzin i do 100 000
euro w przypadku kontroli specjalistycznej
floty 50 samochodów ciężarowych. l

→
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Po Włoszech Polska

Sieć SuperTruck właśnie dotarła do Polski. Na razie zrzesza 96 członków i dysponuje
122 punktami we Włoszech, ale jej zasięg w niedługim czasie ma objąć całą Europę.

| Tekst: Katarzyna Dziewicka | Zdjęcia: Prometeon |

S

uperTruck należy do grupy Prometeon Tyre Group, producenta opon do
pojazdów ciężarowych, autobusów,
maszyn i pojazdów rolniczych oraz OTR.
W ofercie grupy znajdują się produkty marek: Pirelli, Formula, Anteo, Tegrys oraz
Eracle. Sieć SuperTruck łączy niezależnych dilerów, specjalizujących się w produktach i usługach dla branży transportu
drogowego z zakresu serwisu i obsługi
ogumienia.

Razem łatwiej
Przynależność do sieci pozwala jej członkom prowadzić działalność zarówno
w charakterze podmiotów niezależnych,
jak i przedstawicieli SuperTruck, oferując pakiety usług i produktów dostępnych
wyłącznie dla swoich partnerów. Jednym
z takich produktów jest przeznaczona dla
SuperTruck linia opon. SuperTruck wspiera swoich członków w rozwoju, zapewniając im dostęp do najnowszych technologii
i specjalistycznej wiedzy, jak również do
wielu usług Prometeon.
W pierwszej kolejności po rynku rodzimym rozwój sieci zaplanowano w Polsce.
Dla sieci SuperTruck oznacza to przedłu-
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żenie ważnego węzła logistycznego, co
jest sygnałem silnej ekspansji w branży
samochodów ciężarowych. A Polska, ze
względu na udziały naszych firm transportowych w przewozach na terenie całej Europy, stała się bardzo atrakcyjnym
rynkiem.
– Strategia handlowa Prometeon Tyre
Group w Europie zmierza właśnie w tym
kierunku. Celem Grupy jest uzyskanie
dzięki SuperTruck globalnego zasięgu
usług, które zapewnią lepsze wsparcie
europejskim firmom transportowym
poprzez wzmocnienie niezależnych podmiotów, czerpiących korzyści z obecności
w sieci i ze specjalistycznej wiedzy technologicznej Prometeon. Sieć to idealne
rozwiązanie, gwarantujące niezależność,
koordynację i wsparcie działań jej członków. SuperTruck to przejrzystość, jasne
zasady i wspólne plany działania z poszanowaniem indywidualności każdego
z członków – mówi Marco Solari, dyrektor
generalny Prometeon Tyre Group Europe.

Spore wsparcie
SuperTruck w Polsce wytypowało do
współpracy dilerów posiadających naj-

większe doświadczenie w obsłudze firm
transportowych w zakresie ogumienia.
Brano pod uwagę również lokalizację.
SuperTruck ma zapewnić swoim partnerom szkolenia oraz pomoc w komunikacji
z klientami za pomocą mediów społecznościowych i odpowiednim oznakowaniu budynków. W przypadku podjęcia
współpracy, dilerzy mogą też liczyć na
wsparcie finansowe i techniczne oraz
pomoc w zakresie sprzedaży produktów
i usług.
– Wspólnie ze wszystkimi członkami
sieci, z dumą inaugurujemy dziś nowy
kierunek rozwoju SuperTruck. Jestem
przekonany, że w kontekście scenariusza
gospodarczego, realizowanego obecnie
przez nasz sektor, możliwość wspólnego
działania zwiększy nasz potencjał, pozwalając nam lepiej sprostać wyzwaniom
rynkowym przy jednoczesnym poszanowaniu dla niezależności każdego z członków – dodaje Jarosław Krzempek, dyrektor generalny Prometeon Tyre Group East
Europe.
– Entuzjastyczna reakcja polskich dilerów na inaugurację sieci SuperTruck napa-

wa nas dumą. To dla nas kolejny dowód,
że współpraca i działanie zespołowe mają
ogromne znaczenie w kontekście zaspokajania indywidualnych potrzeb biznesowych – dodaje Francesco Antonacci, prezes SuperTruck Consortium Italy.
Sieć ma być rozwijana w innych krajach
poprzez dostosowanie standardów i modeli działania do potrzeb poszczególnych
rynków. l

www.truck-van.pl | 11/2020

| zabud o w y | Produkt

Duży może więcej,
solidny może lepiej

Redos Trailers od samego początku istnienia stawia na dostarczanie
rozwiązań najbardziej użytecznych, co bezpośrednio
przekłada się na sukcesywne zwiększanie efektywności i stałe
budowanie przewagi konkurencyjnej.

Ramy w całości zabezpieczone są
antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe,
dzięki czemu są odporne na działanie
niekorzystnych warunków atmosferycznych.

N

astały czasy zwiększonego zapotrzebowania na produkty ściśle
dopasowane do indywidualnych
preferencji klientów – Redos doskonale odnajduje się w tej rzeczywistości,
oferując szerokie spektrum rozwiązań
transportowych, które idealnie odzwierciedlają ich rzeczywiste potrzeby
i rozwiązują dotychczasowe problemy
logistyczne.
Nie jest zaskoczeniem, że jednym
z podstawowych kryteriów, jakimi dziś
kierują się klienci przy wyborze dostawcy nadwozia i przyczepy jest niska masa
własna całego zestawu. Tutaj Redos ma
się czym pochwalić, bowiem jego produkty należą obecnie do najlżejszych na
rynku! Gdy do niskiej wagi dołożymy
bardzo wysoką jakość wykonania, okazuje się, że wybór tego dostawcy staje się
niemal oczywisty.
Z tego faktu powinni być szczególnie
zadowoleni użytkownicy, którzy często
wymieniają flotę. Na rynku wtórnym
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Redos bazuje na sprawdzonych podzespołach
czołowych światowych producentów, co w połączeniu
z autorskimi projektami konstrukcji, gwarantuje
długie i bezproblemowe użytkowanie.

produkty Redos uzyskują zauważalnie
wyższe ceny niż produkty konkurencji. Znakiem rozpoznawczym firmy są
zestawy przestrzenne w różnych konfiguracjach, jednak w ofercie znajdują się
również wszelkiego rodzaju systemy nadwozi wymiennych oraz pełne spektrum
przyczep typu tandem lub w wersji z obrotnicą (więcej na ten temat w wydaniu
grudniowym).
Wszystkie produkty oferowane przez
firmę, posiadają ramy w całości zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie
ogniowe, dzięki czemu uzyskują one ponadprzeciętną odporność na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.
W kwestii stosowanych rozwiązań technologicznych, Redos Trailers bazuje na
sprawdzonych podzespołach czołowych
światowych producentów, co w połączeniu z autorskimi projektami konstrukcji,
gwarantuje długie i bezproblemowe użytkowanie oraz zapewnia swobodny dostęp
do szerokiej bazy serwisowej.

Produkty Redos Trailers polecane są
w szczególności klientom wymagającym,
dla których istotne jest doskonałe dopasowanie do profilu przewożonego ładunku oraz wysoka niezawodność, gwarantująca spokojny sen. l

→

www.redos.pl
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Zmieniając dostawcę
na partnera
biznesowego
Jak Gniotpol Trailers współpracuje z najlepszymi

W 2015 roku firma Gniotpol Trailers postawiła na rozwój systemów
wymiennych i od tego czasu wybiła się na lidera rynku w tym segmencie,
oferując nie tylko autorskie rozwiązania w postaci najbardziej dopracowanych
nadwozi i przyczep BDF, ale również oferując swoim klientom niepowtarzalną
możliwość korzystania z najlepszych rozwiązań producentów takich jak SDG
i XBond, którzy w segmencie BDF są niekwestionowanymi autorytetami na
rynku europejskim.
| Zdjęcia: SDG, XBond, GT |

– Filozofia naszego rozwoju opiera się
o autorskie rozwiązania, które gwarantują klientom najwyższą jakość i wartość użytkową. Są jednak takie obszary,
w których nie ma możliwości zrobić coś
lepiej, a kopiowanie cudzych pomysłów
nie wpisuje się w nasz system wartości
– mówi Grzegorz Karbowski, Key Account Manager odpowiedzialny za współpracę z rynkami zachodnimi. – Przykła-

dami takich produktów są uzbrojenia
BDF firmy SDG i stalowe nadwozia wymienne firmy XBond.

W kooperacji
Gniotpol Trailers już od ponad dwóch lat
ściśle współpracuje z renomowaną niemiecką firmą SDG i jako jedyna firma
w Polsce oferuje systemy wymienne tego

Kontener stalowy marki XBond – nowość w firmie GT. Wyróżnia się
nowoczesnym designem i wieloma opcjami wyposażenia.
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wiodącego producenta, rozwijając współpracę w kierunku wyłączności na rynek
polski i rynki wschodnie. Jednocześnie,
firma SDG została wyłącznym dystrybutorem przyczep wymiennych GT na rynku
niemieckim, co jest dowodem na uznanie
jakości i wysokiej kultury technicznej polskiego producenta. Dzięki tej współpracy
obie firmy planują znacząco zwiększyć
swoje udziały rynkowe w segmencie BDF,
Wnętrze kontenera w jednej z opcji
wyposażenia.
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Opatentowane rozwiązanie nowej belki SDG KHV.

a wymiana doświadczeń, współpraca na
zasadach partnerstwa, oparta o wyznawanie tych samych wartości jeszcze bardziej motywuje do jej rozwijania.
Najnowszym, opatentowanym rozwiązaniem firmy SDG, wprowadzonym do
oferty GT jest przednia belka podkontenerowa w wersji SDG KHV, przeznaczona dla
wysokości odstawczych 1120–1320 mm,
która dzięki swojej konstrukcji, daje możliwość zamówienia dowolnego osprzętu
w podwoziu samochodu ciężarowego,
w tym największe dostępne zbiorniki paliwa, co zwykle było bardzo dużym ograniczeniem, na które skarżyli się klienci.
Tym samym, przy zastosowaniu takiego
rozwiązania nie ma znaczenia, czy poniżej krawędzi ramy podwozia znajduje się
zbiornik paliwa czy inny element osprzętu, nowa belka nośna jest przystosowana
do NW C745 i C782 przy wysokości odstawczej 1120 mm i do NW C745 dla wysokości odstawczej 1320 mm. Recenzje
i informacje zwrotne od klientów i dealerów samochodów ciężarowych, jakie
spływają po prezentacji tego rozwiązania
na targach wewnętrznych w Bielefeld we
wrześniu tego roku są niezwykle pozytywne i wskazują, że to rozwiązanie stanie się wkrótce najbardziej pożądanym
systemem dostępnym na rynku, dlatego tak ważny jest fakt, że SDG uzyskało na niego ochronę patentową. GT ma
już zakontraktowane pierwsze zlecenia
uwzględniające to rozwiązanie, dzięki
czemu niedługo pojawią się pierwsze recenzje od klientów użytkujących ten system na rynku polskim.

Lżej o 700 kg
Poza nowościami w zakresie uzbrojeń
pojazdów, w mijającym roku GT rozsze-
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Przykładowe zastosowanie belki KHV dla wysokości odstawczych 1120–1320 mm.

rzyło swoje portfolio nadwozi wymiennych o nowy typ, którym są stalowe kontenery wymienne marki XBond. Pierwsze
nadwozia zostały zaprezentowane na targach 4Poland, gdzie na firmowym stoisku
GT klienci z całej Polski mogli podziwiać
zarówno uzbrojenie podwozia Volvo LNG
z systemem firmy SDG, jak również kontenery stalowe w różnych wersjach wyposażenia.
– Podobnie jak w poprzednim przypadku, zamiast wymyślać na nowo
coś, co już wcześniej zostało zrobione
rewelacyjnie przez firmę XBond, postanowiliśmy nawiązać współpracę z tym
niemieckim producentem, ubiegając się
o wyłączność sprzedaży tego produktu
na rynku polskim – podkreśla Grzegorz
Karbowski.
XBond jest rodzinną firmą bazującą
na bogatym, wieloletnim doświadczeniu
w produkcji nadwozi stalowych. W ostatnim czasie wprowadziła na rynek nadwozie, które poza wysoką jakością użytkową, charakteryzuje się masą własną
niższą o ponad 350 kg względem dotychczas stosowanych rozwiązań. Zważywszy, że nadwozia zwykle są podejmowane
parami, daje to ogromną, bo aż 700-kilogramową przewagę w uzyskiwanej ładowności klientom decydującym się na
ten produkt.
W rozwoju tej współpracy również
ważną rolę odgrywają wspólnie wyznawane wartości. Podobnie jak GT, XBond
jest firmą rodzinną, którą cechuje chęć
tworzenia rozwiązań innowacyjnych, obniżających masę własną przy zachowaniu wszelkich parametrów wytrzymałościowych i wysokiej kultury technicznej
oferowanych produktów. Podobnie ważny jest atrakcyjny design i wysoka jakość
wykonania.

Istotne szczegóły
Wspomniane kontenery dostępne są z wieloma opcjami wyposażenia, od standardowych „skrzynek” z gładkimi ścianami
po wersje ze ścianami ażurowymi i systemem podwójnej podłogi. Konstrukcja dachu zapewnia z kolei szybkie odprowadzanie wody, co zapobiega tworzeniu się tafli
lodu w okresie zimowym, ponadto dach
może być wyposażony w świetliki, które
znakomicie doświetlają wnętrze kontenera. Całość posiada wszystkie certyfikaty,
łącznie z certyfikatem do przewozu koleją, co przy obniżonej masie własnej jest
doskonałą propozycją zarówno dla dynamicznie rozwijającego się rynku e-commerce, jak również dla firm produkcyjnych. Te ostatnie coraz częściej decydują
się na wdrożenie u siebie systemów logistycznych na bazie rozwiązań segmentu
BDF, wykorzystując NW nie tylko jako
jednostki do transportu, lecz również jako
wygodne mobilne magazyny, do których
trafia towar wprost z linii produkcyjnej.
Podsumowując trudny rok 2020 można śmiało stwierdzić, że GT jako polski
producent systemów wymiennych, maksymalnie efektywnie i mądrze wykorzystał czas „covidowej” rzeczywistości. Jest
również przykładem na to, że wyznawanie wspólnych wartości i partnerskie podejście do biznesu może przynosić wiele
korzyści dla wszystkich stron, jeśli, jak
w tym przypadku, na pierwszym miejscu
uwzględniony jest wspólny klient, który
na takiej mądrej i dojrzałej współpracy
zyskuje najwięcej. l

→

www.gniotpol-trailers.com
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Telepass znany jest z usług pozwalających sprawnie regulować
opłaty drogowe. Co jeszcze możecie zaoferować przewoźnikom?
Od dawna wysiłki firmy Telepass koncentrują się na zidentyfikowaniu i realizacji usług związanych z mobilnością,
wykraczając poza koncepcję polegającą
wyłącznie „na podniesieniu szlabanu” po
uregulowaniu opłaty.
Dzięki wprowadzeniu technologii satelitarnej potrzebnej do opłacania przejazdów w niektórych krajach europejskich,
Telepass może oferować rozwiązanie telematyczne KMaster. Dzięki takiej ofercie osoby zarządzające flotami mają do
dyspozycji panel instrumentów do optymalizowania kosztów, zwłaszcza paliwa,
i czasu dostawy oraz pełną kontrolę nad
swoimi pojazdami. Szczególne znaczenie ma również możliwość zdalnego pobierania i analizy danych z tachografu
cyfrowego, co pozwala przewoźnikom
oszczędzić czas i unikać kar. Wszystko
to jest możliwe dzięki jednemu urządzeniu pokładowemu łączącemu telematykę
z poborem opłat.
Usługi Telepass nieustannie podlegają
ewolucji technologicznej, są cenione i nagradzane przez naszych klientów zarówno w kraju, jak i w Europie. Do końca października dostępny będzie nowy interfejs
portalu KMaster z bardziej dostępnym
pulpitem, nowymi funkcjami i zapewniający użytkownikowi zupełnie nowe
wrażenia.

Nie tylko
podnosimy
szlaban
O kierunkach rozwoju firmy Telepass
i modyfikacjach oferty skierowanej
do przewoźników rozmawiamy
z Paolo Malerbą, dyrektorem odpowiedzialnym
za rynek B2B w Telepass.
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Gdzie można korzystać z waszych
usług?
Telepass to podstawowy sojusznik każdego, kto zajmuje się transportem drogowym i musi podróżować po całej Europie.
Jesteśmy liderem, jeśli chodzi o interoperacyjność systemów płatniczych do poboru opłat drogowych między poszczególnymi krajami europejskimi. Na tym polu
nie mamy sobie równych: uruchomiliśmy nasze usługi również na Węgrzech
i w Szwajcarii.
Obecnie podróżujący pojazdami o dmc
przekraczającej 3,5 t mogą poruszać się
z tym samym urządzeniem po 13 krajach
(Włochy, Francja, Hiszpania, Portugalia,
Polska, Austria, kraje skandynawskie,
Belgia i Niemcy, Węgry, Szwajcaria),
zatrzymywać się na parkingach przeznaczonych dla pojazdów ciężarowych,
zarówno we Włoszech, jak i w innych
krajach europejskich, pokonywać promami Caronte & Tourist Cieśninę Mesyńską
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między Kalabrią a Sycylią oraz korzystać
z wielu promów łączących kraje Półwyspu Skandynawskiego.
Ostatni, choć nie mniej ważny, jest
wkład firmy Telepass w bezpieczeństwo,
oszczędność paliwa oraz zapewnienie

ropie. Z naszych usług korzysta około
90 tysięcy firm przewozowych. Zgodnie
z naszym modelem biznesowym pośrednikiem są nasi partnerzy handlowi, tj.
spółki usługowe lub konsorcja przewoźników. Jeśli chodzi o pojazdy ciężarowe,

„Aktualna sytuacja sanitarna związana z rozprzestrzenianiem
się koronawirusa powoduje, iż zwracamy uwagę na
konieczność zminimalizowania wymiany między osobami
monet i banknotów, które są potencjalnymi nośnikami
zakażenia – Telepass w pełni odpowiada na tę potrzebę.”
równowagi środowiskowej, co stanowi
czynnik stymulujący dla firm myślących
przyszłościowo, zwłaszcza tych, które
działają na obszarze transportu. Dzięki
elektronicznemu systemowi pobierania
opłat unika się konieczności zatrzymywania przy okienku, aby pobrać bilet oraz zapłacić, co pozwala na zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń oraz oszczędność paliwa.
W zakresie bezpieczeństwa, aktualna
sytuacja sanitarna związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa powoduje,
iż zwracamy uwagę na konieczność zminimalizowania wymiany między ludźmi
monet i banknotów, które są potencjalnymi nośnikami zakażenia – Telepass w pełni odpowiada na tę potrzebę.

Jak dużo firm obecnie obsługujecie?
Telepass jest pierwszym dostawcą
usług zapewniających mobilność w Eu-

w dystrybucji mamy ponad 700 tysięcy
urządzeń pokładowych, z czego 300 tysięcy to urządzenia interoperacyjne.

Nad jakimi rozwiązaniami obecnie
pracujecie?
Stawiamy sobie bardzo ambitne cele.
W ramach obranej ścieżki cyfryzacji
Telepass opracowuje platformę, która
pozwoli na zintegrowanie rozwiązań telematycznych naszych partnerów, nie
zaniedbując oczywiście kwestii interoperacyjności w Europie.

Zarządzanie kosztami, bezpieczeństwo, personalizacja, automatyzacja,
satysfakcja klienta, równowaga środowiskowa to tylko niektóre z głównych
kierunków rozwoju telematycznego,
na jaki postawiła firma Telepass. Już
niedługo wprowadzimy na rynek jeszcze sprawniejszą platformę – a to nie
tylko dzięki własnej technologii, ale
również dzięki integracji z rozwiązaniami oferowanymi już przez naszych
partnerów.
Nowa platforma zrewolucjonizuje
ideę usług dla mobilności. W połączeniu
z nowym urządzeniem pozwalającym na
jeszcze lepszą kontrolę oraz usługą o zupełnie nowym poziomie użyteczności,
dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji dane będą dostarczane na czas, a usługi spersonalizowane.

Kiedy będzie można podróżować
po całej Europie z jednym urządzeniem?
Firma Telepass angażuje ludzi, technologie i środki finansowe w celu rozszerzenia usług o kolejne obszary poboru opłat.
Do końca roku oferta Telepass będzie

„Podróżujący pojazdami o dmc przekraczającej 3,5 t mogą
poruszać się z tym samym urządzeniem po 13 krajach,
zatrzymywać się na parkingach przeznaczonych dla pojazdów
ciężarowych, pokonywać promami Caronte & Tourist Cieśninę
Mesyńską między Kalabrią a Sycylią oraz korzystać z wielu
promów łączących kraje Półwyspu Skandynawskiego.”
dostępna w Bułgarii oraz w niemieckich
tunelach Warnowtunnel i Herrentunnel,
jednocześnie pracujemy nad dołączeniem do listy obsługiwanych krajów Słowenię i Polskę.

Dlaczego warto korzystać z usług
Telepass?
Odpowiedź daje sam rynek, potwierdzając wartość naszej oferty.
Pracujemy nad jakością usług, którą
staramy się nieustannie doskonalić.
Nasze rozwiązania wybrali główni
przewoźnicy w Europie. Stoimy przed
dużymi wyzwaniami, ale jesteśmy
pewni, że nasze produkty potwierdzą
swoją wartość jako oferujące najwięcej zalet, najbardziej sprawne i kompleksowe.
Kierowcy doskonale to wiedzą.

Dziękujemy za rozmowę.
11/2020 | www.truck-van.pl
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Wycelowany
20 października 2020 r. miał premierę nowy
Solaris Urbino 15 LE electric. Autobus skonstruowany tak,
że nietrudno odgadnąć, kto ma być nabywcą.

| Tekst: Michał Kij | Zdjęcia: Solaris |

Z

powodu epidemii premiera odbyła się online. Nie było więc okazji
naocznie ocenić ukształtowania
i wyposażenia wnętrza. Szkoda, ponieważ w takim autobusie tym bardziej może
ono podbić lub stłamsić inne zalety. Za to
debiut miał zasięg ogólnoświatowy.

Pozbiera, przywiezie
Urbino 15 LE electric jest 15-metrowym
autobusem niskowejściowym, na co
wskazuje jego oznaczenie: LE to „low
entry”. Pierwsze w Europie miejskie
„piętnastki” Neoplana sprzed 27 lat miały być tańszą alternatywną dla autobusów przegubowych. Nawiasem mówiąc,
montowała je w Polsce firma Krzysztofa
Olszewskiego, która dała początek Solarisowi. Na wstępie oferowano je jako
niskowejściowe, ale wkrótce dodano
model niskopodłogowy. I rzeczywiście
były alternatywą, dopóki nie przekonano się, że pomimo dwóch skrętnych osi
trudno nimi kierować, jadąc poplątaną
siatką ulic, zwłaszcza przy gęstym ruchu.
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Spraktykowano, że najlepiej sprawdzają
się na liniach o zasięgu peryferyjnym,
łączących miejskie „sypialnie” z centrum
oraz w przewozach podmiejskich.
W takich warunkach w pełni niska
podłoga nie była konieczna. Przydawała się raczej płaska platforma pomiędzy
osiami, a tylną część autobusu „za schodkiem” można było sensownie zabudoPrzestrzeń pasażerka ukształtowana typowo
dla autobusów niskowejściowych. Dzięki
ukryciu silnika i akumulatorów pod podłogą
tylnej, uniesionej części, można było w całości
zabudować ją fotelami.

wać podwójnymi siedzeniami, aby jak
najwięcej pasażerów pokonujących całą
trasę, mogło w miarę wygodnie jechać.
Autobusy w tej postaci zdobyły uznanie
w krajach o niższej gęstości zaludnienia
z szeroko rozciągniętymi osiedlami i dużym udziałem zabudowy jednorodzinnej,
czyli głównie w Skandynawii.

Kilkaset kilometrów
Tam też przede wszystkim ma być kierowany najnowszy Solaris. Ma pożądane
cechy funkcjonalne, do których dodaje
„czysty” napęd elektryczny. Napęd taki
może też wzbudzać najwięcej zastrzeżeń
w obliczu rozmiarów i przewidywanego
sposobu eksploatacji nowego modelu.
Autobus może być wyposażony w zestaw maksymalnie 6 baterii: cztery
z nich są z tyłu na zwisie, dwie na dachu
pomiędzy przednią a tylnymi osiami.
Mogą to być baterie litowo-jonowe typu
NMC noszące handlową nazwę Solaris
High Energy+ o łącznej pojemności do
470 kWh lub High Energy, również NMC,
ale o mniejszej pojemności nieco ponad
300 kWh. Producent oględnie wyjaśnia,
że przy najbardziej pojemnym zestawie,
baterie na jednym ładowaniu zapewniają
zasięg nawet „kilkuset kilometrów”. Dlatego dla nowego modelu widzi miejsce
m.in. w ruchu międzymiastowym. Dla
porównania: Urbino 12 electric z zestawem 5 baterii High Energy+ o pojemności 395 kWh oraz przegubowy Urbino 18
electric z 7 bateriami tego typu o pojemności 553 kWh oferują maksymalnie
200 km zasięgu.
Zasięg zależy oczywiście w znaczniej
mierze od warunków jazdy, obciążenia
i sposobu, w jaki prowadzi kierowca.
Bilans energetyczny poprawia system
rekuperacji. Jeśli przyjąć, że długa trasa
przejazdu będzie skutkować dłuższym
postojem na pętli, niedostatki zasięgu
Dwa siedzenia w premierowych
egzemplarzach wyposażono
w mocowania fotelików
dziecięcych Isofix.
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Kierowca ma wokół siebie
cyfrową tablicę rozdzielczą
z dotykowymi „przełącznikami”. Lusterka wsteczne
są zastąpione kamerami.
Dodatkowe kamerki w obłych
obudowach są częścią systemu monitorowania otoczenia
pojazdu Mobileye Shield+.

można zrekompensować dorywczym
podładowaniem. Urbino 15 LE electric
można szybko podładować za pomocą
oferowanego opcjonalnie pantografu.
Firma proponuje zarówno zwykły pantograf, jak i tzw. odwrócony. W standardzie
autobus ma złącze plug-in do ładowania
na terenie zajezdni. Producent przewidział cztery możliwości umieszczenia
wtyczki ładowania w autobusie: nad
pierwszą osią po lewej lub po prawej stronie pojazdu, z przodu lub z tyłu.

Docieplone
Urbino 15 LE electric jest napędzany pojedynczym silnikiem elektrycznym ZF
CeTrax o mocy 300 kW. Jest umieszczony
przed drugą osią, na którą przekazuje napęd. Z myślą o podniesieniu sprawności
wykorzystano w nim elementy z węglika
krzemu (SiC), który coraz częściej zastępuje komponenty krzemowe.
W premierowym modelu zastosowano klimatyzację z pompą ciepła w roli
ogrzewania. Pompa sprzyja oszczędzaniu energii i wydłużeniu zasięgu. Można
wybrać inny typ ogrzewania np. spalinowe, które całkowicie odciąża elektryczny
układ zasilania autobusu, ale pozbawia
go waloru „zeroemisyjności”.
Dowolność panuje również w liczbie
drzwi i wyposażeniu wnętrza. Autobus
może mieć wejścia w układzie 2-2-0, 2-2-1,
1-2-0 lub 1-2-1. Dzięki uniesionej z tyłu
Znane raczej z tramwajów piasecznice
ułatwiają ruszanie i jazdę na śliskiej
nawierzchni. Są jednym z elementów
wyposażenia autobusów kierowanych
na rynek skandynawski.
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podłodze, można było dogodnie rozplanować miejsce instalacji silnika oraz
akumulatorów, nie tracąc nic z pojemności wnętrza. Fotele ciągną się do samego
końca autobusu. Maksymalnie pomieści
on 105 osób. W odmianie 3-drzwiowej
może być do 51 miejsc siedzących. Wersja 2-drzwiowa klasy I, czyli mówiąc
w uproszczeniu „miejska” wg unijnej
dyrektywy 2001/85/W ma do 61 siedzeń,
a klasy II „międzymiastowej” do 65 siedzeń. W premierowym egzemplarzu zamontowano dwa fotele z systemem Isofix
umożliwiającym zakotwiczenie fotelików dziecięcych.
W porównaniu z poprzedniej generacji modelami wysokoprężnymi widoczny jest spadek całkowitej liczby miejsc.
W „piętnastkach” z silnikiem spalinowym mieściło się 140 osób plus kierowca, z tego na miejscach siedzących od
49 w wersji CNG do 65 w odmianie niskowejściowej LE.
Pierwsze dwa egzemplarze Solarisów
Urbino 15 LE electric powstały z myślą
o przewoźnikach skandynawskich. Dlatego miały rozwiązania zgodne z normami
„Busnordic” i tzw. pakiet skandynawski.
Zastosowano przede wszystkim lepszą
izolację termiczną, zapewniającą komfort
podczas mrozów. Autobusy można doposażyć w dodatkowe reflektory dalekosiężne, piasecznice ułatwiające ruszanie na
śliskiej nawierzchni (podobne jak w tramwajach) i schowek na łańcuchy śnieżne.

Autobusy elektryczne sporo mają „na grzbiecie”.
Z przodu opcjonalny pantograf, a za nim zamaskowane
obudową dwa pakiety baterii. Pozostałe cztery są pod
podłogą z tyłu, o ile nabywca zdecyduje się na największy,
oferowany zestaw akumulatorów.

Starcie energii
Kierowca ma przed sobą cyfrową tablicę
wskaźników z ekranami dotykowymi.
Prezentowany w dniu premiery autobus
miał ponadto cyfrowe lusterka wsteczne oraz używający kamer system monitorowania otoczenia pojazdu Mobileye

Solaris Urbino 15 LE electric
podstawowe dane techniczne
Liczba miejsc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do 105
Liczba miejsc siedzących. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51–65
Układ drzwi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2-0, 2-2-1, 1-2-0, 1-2-1
Długość (mm). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 890
Szerokość (mm). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2550
Wysokość (mm). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3400
Rozstaw osi (mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7000/1690
Dopuszczalna masa całkowita (t) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Silnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZF CeTrax
Moc (kW). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  300
Pojemność baterii (kWh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do 470
Ładowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  plug-in, opcjonalnie pantograf

Shield+, który wykrywa m.in. pieszych
i rowerzystów oraz ostrzega przed kolizją
lub nieplanowanym zjechaniem z pasa
ruchu.
Nowe Urbino można wyposażyć w zaawansowany system informacji pasażerskiej. Solaris proponuje też własną
telematykę eSConnect. Jednym z jej zadań jest analiza danych z pojazdu celem
wykrywania bieżących i potencjalnych
usterek, co umożliwia przeprowadzanie
napraw prewencyjnych.
Oferując 15-metrowy autobus elektryczny w klasie II, Solaris dokonuje
pewnego przełomu. Wprowadza nowy
typ napędu tam, gdzie wcześniej nie
występował. Podobnie postąpiła Scania, oferując wszechstronny autobus
międzymiastowy Interlink w wersji
na LNG. Pomimo różnic konstrukcyjnych związanych z wysokością podłogi
i układem napędowym, oba autobusy:
Solarisa i Scanii mogą być wykorzystywane do podobnych zadań. W branży autobusowej konkurują ze sobą już
nie tylko producenci, ale typy napędu,
a w przyszłości ta rywalizacja będzie się
zaostrzać. l
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Offroadowy
kurier

Jeśli dowozisz towary nie tylko po utwardzonych drogach, ale również
na błotniste odludzia, a przy tym cenisz pracę w komfortowych
i stylowych warunkach, to Ford Transit i Transit Custom w wersji Trail
będzie ciekawą opcją. Ale nie tanią.

Trail to nowa wersja wyposażenia Transita i Transita Custom.
Zastosowany w nich mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu
(mLSD) w trudnym terenie oraz na śliskiej drodze pomaga eliminować
uślizg kół poprzez automatyczne przenoszenie większej części
momentu obrotowego silnika na koło o większej przyczepności. Duży
Transit może być też wyposażony w napęd na obie osie.

przyczepności poprzez automatyczne
przenoszenie większej części momentu
obrotowego silnika na koło o większej
przyczepności (inaczej niż ma to miejsce
w zwykłym mechanizmie różnicowym).
To przekłada się wprost na dużo sprawniejsze pokonywanie dróg o nieutwardzonej czy nierównej nawierzchni oraz
jazdę w trudnych warunkach drogowych.
Na potrzeby pracy mechanizmu mLSD
nieco inaczej został również skonfigurowany system elektronicznej kontroli stabilności pojazdu. Prosta, mechaniczna
konstrukcja mechanizmu mLSD nie przyczynia się do odczuwalnego wzrostu masy
pojazdu. Nie wymaga też żadnych dodatkowych czynności serwisowych i jest objęta standardową gwarancją pojazdu.
W przypadku „dużego” Transita opcjonalnie dostępny jest napęd na wszystkie
koła. Zachowuje on przy tym tę samą
pojemność ładunkową i wysokość przestrzeni ładunkowej, co wyjściowa wersja tylnonapędowa. Inteligentny system
AWD współpracuje z elektroniczną kontrolą stabilizacji pojazdu i stale monito-

| Tekst i zdjęcia: Mirosław Ganiec |

G

ama dostawczych modeli Forda,
z największym Transitem oraz
mniejszym Transitem Custom została poszerzona o nowe warianty Trail.
Zostały one zaprojektowane z myślą o pracy w trudniejszych warunkach drogowych
i pogodowych, bowiem wyposażono je
w skuteczniejsze systemy trakcyjne. Jednocześnie modele zyskały kilka elementów
wyposażeniowych i stylizacyjnych, przybliżających je do luksusowych terenówek.

Szpera i inteligentne 4×4
W standardowym wyposażeniu obydwa
Transity w wersji Trail otrzymały przed-
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ni napęd z nowym mechanizmem różnicowym o ograniczonym poślizgu (mLSD),
opracowany przez specjalistów od układów napędowych z Quaife. Pomaga on
(bez konieczności żadnej dodatkowej ingerencji ze strony kierowcy) eliminować
uślizg kół w trudnym terenie o niskiej

Transit Trail to pełnoprawny dostawczak
(o ładowności nawet 1,4 t), który zyskał nie tylko
atrakcyjne elementy stylistyczne
i bogate wyposażenie, ale przede wszystkim
ponadprzeciętne właściwości jezdne, zwłaszcza
w wersji z inteligentnym napędem obu osi.
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ruje przyczepność kół, aby automatycznie rozdzielić moment obrotowy na koła
o największej przyczepności, minimalizując uślizgi kół przy niskiej przyczepności. Rozkład momentu obrotowego pomiędzy oś przednią i tylną jest zmienny,
dzięki działaniu specjalnie opracowanego, sterowanego elektronicznie sprzęgła
wielopłytkowego, sterowanego hydraulicznie za pośrednictwem wysokowydajnej pompy elektrycznej. Pozwala to
na natychmiastową reakcję, a nawet na
prewencyjne przekazywanie momentu
obrotowego na przednie koła.
W trudniejszych warunkach drogowych kierowca może wybrać z menu tryb
Mud and Ruts (błoto i koleiny) blokujący
stały rozdział napędu na obie osie i dodatkowo zmieniający ustawienia kontroli
trakcji pod kątem jeszcze lepszej współpracy z systemem AWD.

Raptoro-podobny
Warianty Trail swą stylistyką i wyposażeniem nawiązują do rasowych terenowych pickupów Forda. Masywny, czarny
grill z dużym napisem FORD przypomina
ten z Raptora. Pojazdy mają nieco większy prześwit i otrzymały również dodatkową, czarną okładzinę wokół dolnych
części przednich i tylnych zderzaków
oraz paneli bocznych. Uzupełnieniem są
specjalne, 16-calowe obręcze kół i logo
„Trail” na przednich drzwiach. Transit
Custom może być również wyposażony w opcjonalne relingi dachowe i zewnętrzne progi.
Traile zyskały też w pełni skórzane fotele w standardzie, podgrzewaną przednią szybę Quickclear, elektrycznie składane lusterka czy automatyczne światła
i wycieraczki. Wszystkie wyposażone
są też m.in. w klimatyzację oraz modem
Wi-Fi FordPass Connect.

W wariancie Trail pojawił się masywny, czarny grill z dużym napisem FORD nawiązujący
do Raptora. Czarne są również dodatkowe osłony wokół dolnych części przednich i tylnych
zderzaków oraz paneli bocznych. Uzupełnieniem są specjalne, 16-calowe obręcze kół
i logo „Trail” na przednich drzwiach.

Transit w wersji Trail oferowany jest
jako furgon z kabiną pojedynczą lub brygadową oraz kombi w wariantach o dmc
do 3,5 t. Podobne wersje nadwoziowe
i oba rozstawy osi dostępne są w Transicie Custom Trail (dmc od 3 do 3,4 t).
Wszystkie modele napędzane są 2-litrowym silnikiem wysokoprężnym EcoBlue
o mocach 130, 170 lub 185 KM. W Transicie możemy do tego skorzystać z układu
miękkiej hybrydy, który odzyskuje energię podczas zwalniania, przechowuje ją
w 48-woltowym akumulatorze i wykorzystuje do wspomagania silnika spalinowego, obniżając zużycie paliwa.
Bogate wyposażenie, elementy stylistyczne, a przede wszystkim funkcjonalny układ napędowy przekładają się
na wyższą cenę wersji Trail. Na polskim
rynku jest ona oferowana tylko w kilku
specyfikacjach. Transit Custom Trail jest
dostępny tylko z większym rozstawem osi
w cenie od 119 tys. zł netto za wersję 3-tonową z silnikiem 130-konnym. Wersja
kombi zaczyna się od 135 tysięcy. Porównywalny pojazd z podstawowym wyposa-

żeniem wersji Trend kosztuje odpowiednio 108 i 123 tys. zł.
Ceny dużego Transita zaczynają się od
nieco ponad 135 tys. zł netto za 3,5-tonowy furgon z najmniejszym rozstawem osi
i silnikiem 170-konnym. Porównywalny

Tourneo Custom Active
W osobowym modelu Tourneo Custom pojawiła się nowa
wersja Active, która otrzymała m.in. 17-calowe felgi aluminiowe, relingi dachowe i dodatki stylistyczne (nakładki na

nadkolach, oznaczenia, inny wlot powietrza). Wariant ten
oferowany jest tylko ze 185-konnym silnikiem. W wersji ze
skrzynią manualną można zamówić również mechanizm
różnicowy mLSD. Wnętrze wyróżnia specjalna, częściowo
skórzana tapicerka i niebieskie akcenty stylistyczne oraz
bogate wyposażenie.

model z tym samym silnikiem w podstawowej wersji Ambiente kosztuje 116 tys.
zł. Napęd na cztery koła wiąże się z dopłatą około 21 tys. zł. Na polskim rynku
wersja Trail nie będzie raczej częstym
wyborem, jednak dla specyficznych zastosowań jest ciekawą propozycją, łączącą bogate wyposażenie i wyróżniającą
stylistykę z ponadprzeciętnymi właściwościami jezdnymi. l
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Milionerka

Do trojaczków PSA ponad rok temu dołączyła Toyota Proace City.
Od swoich braci różni się niuansami, ale ma jedną wielką zaletę. Fani marki
nie muszą sięgać po ofertę konkurencji.

zobacz
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| Tekst: Katarzyna Dziewicka | Zdjęcia: Michał Kij |
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spółpraca z francusko-niemieckim koncernem przy produkcji
Proace i reakcja klientów na
ten model ośmieliła do kolejnych kroków.
W konsekwencji mamy w ofercie czwarty
już, po Citroënie Berlingo, Peugeocie Rifterze i Oplu Combo model, który w zasadzie
od swoich braci różni się jedynie znaczkiem na masce… Oraz paroma detalami,
które mogą przeważyć o zakupie. Diabeł
tkwi w szczegółach.
Testowany przez nas egzemplarz to Toyota Proace City Verso Long w wersji wyposażania Family 7 z pakietem Comfort
z 1,5-litrowym silnikiem Diesla o mocy
131 KM współpracującym z 8-biegowym
automatem. Rok temu testowaliśmy Peugeota Riftera dokładnie w takiej samej specyfikacji (Truck & Van nr 3/2020).

Dynamicznie i oszczędnie
Zastosowany turbodiesel o pojemności 1,5 l
i mocy 131 KM to najmocniejszy silnik w gamie. I trzeba przyznać, że świetnie sprawdza się w tym aucie. Maksymalny moment
obrotowy wynoszący 300 Nm jest dostępny
już przy 1750 obr/min. To sprawia, że po-

36

Truck&Van

jazd, jak na tę klasę jest naprawdę dynamiczny. Do setki rozpędza się w niecałe 11 s.
Co istotne, nie przeszkadza mu w tym 8-bieogwy automat. Działa on praktycznie bez
zarzutu i przy spokojnej, normalnej jeździe
nie wymaga przełączania się na tryb manualny. Nawet podczas wyprzedzania. W tym
wypadku tryb manualny to opcja dla „narwanych”. Jedyne do czego można się przyczepić to czasami uporczywe utrzymywanie samochodu na wysokim biegu i niskich
obrotach, z drugiej strony, gdy zdejmujemy
nogę z gazu, widząc spowalniający się ruch,
samochód szybko odgaduje naszą intencję
i skrzynia redukuje bieg, co sprawia, że
szybciej wytrącamy prędkość bez używania
pedału hamulca.
W środku jest dość cicho, nawet jak na
auto tej klasy. Przy prędkości 100 km/h
można ze sobą rozmawiać bez podnoszenia głosu, jednak należy pamiętać, że auto
jest spore i przestronne, w związku z tym
zarówno opływ powietrza, jak i efekt pudła
rezonansowego może dawać o sobie znać.
Dość miękkie zawieszenie dobrze niweluje nierówności, jednocześnie zapewnia
też wystarczającą stabilność podczas jazdy
autostradowej. Pokonując zakręt, samo-

chód lekko wychyla się na boki, co też nie
powinno zaskakiwać w takim aucie. Natomiast układ kierowniczy jest bardzo precyzyjny. W ciasnych miejscach auto jest bardzo zwinne. Średnica zawracania w tym
wypadku to 11,4 m.
Według danych producenta samochód
ten średnio zużywa 5,4-6,2 l paliwa na
100 km. W przypadku naszego testu spalanie wyniosło 5,3 l/100 km przy średniej
prędkości 51 km/h. Na odcinku biegnącym
w dużej mierze drogami krajowymi i wojewódzkimi, przecinającymi tereny zabudowane, przy spokojnej jeździe ze średnią
63 km/h, spalanie spadło nam do 5 l.
Proace City Verso w standardzie oferuje
zestaw systemów bezpieczeństwa czynnego, w tym systemem awaryjnego hamowania, układ wczesnego reagowania w razie
ryzyka zderzenia (PSC), układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA), system
wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS)
i aktywny tempomat (ACC). Dodatkowo
w tym egzemplarzu był również aktywny
asystent utrzymania pasa ruchu, asystent
martwego pola, również z funkcją monitorowania ruchu poprzecznego za pojazdem
oraz system automatycznego parkowania.
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Tablica rozdzielcza jest praktyczna
i przyjazna w obsłudze. Dzięki nachylonej
w kierunku kierowcy konsoli środkowej,
korzystanie z ekranu dotykowego jest
znacznie łatwiejsze.

zobacz
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Elastycznie
Proace City Verso w wersji wydłużonej jest
o 35 cm dłuższe od wersji standardowej,
ma 4750 mm. Ta różnica ma szczególne
znaczenie w przypadku samochodu 7-osobowego, ponieważ zostaje jeszcze trochę
miejsca na bagaże. W wersji standardowej
za 3. rzędem siedzeń mamy do dyspozycji
zaledwie 236 mm, w wydłużonej – co najmniej 418 mm.
Uniwersalność tego pojazdu jest bardzo
duża. Gdy potrzebujemy, możemy przewieźć nim 7 osób i ok. 300 l bagażu, ale to
tylko początek. Fotele z 3. rządu można nie
tylko złożyć, ale też wyjąć i wówczas mamy
do dyspozycji 3 niezależne fotele drugiego
rzędu i od 850 do 2693 l przestrzeni ładunkowej. Natomiast po złożeniu foteli drugiego
rządu, tworzy nam się płaska podłoga, a pojemność ładunkowa wzrasta do ok. 3000 l.
Gdyby to jeszcze było dla kogoś za mało,
bagażnik można przedłużyć do 3050 mm,
składając fotel pasażera pierwszego rzędu.
Wówczas można przewieźć coś dłuższego.
Możliwości przewozowe i jednocześnie
wygodę podróżowania dla pasażerów
Do ekonomicznej jazdy dopinguje
grafika na ekranie między zegarami.
Gdy hamujemy lub przyspieszamy zbyt
raptownie, podświetla się na czerwono.
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zwiększa zastosowanie trzech niezależnych foteli w drugim rzędzie (wszystkie
wyposażone w uchwyty do mocowania
fotelików dziecięcych). Dzięki temu rozwiązaniu można dowolnie regulować liczbę przewożonych osób i ilość zabieranych
rzeczy. Ładowność samochodu w tym wypadku to 667 kg. Auto może także ciągnąć
przyczepę o masie do 1,5 tony.
Pasażerowie drugiego rzędu mają do
dyspozycji stoliki z miejscem na kubek
zamontowane w oparciach przednich
foteli, nawiewy klimatyzacji i gniazdo
USB. W trzecim rzędzie foteli jest do
dyspozycji dodatkowe gniazdo 12-voltowe.
W tej wersji mamy też rozsuwane
drzwi po obu stronach samochodu, co
znacznie ułatwia wejście do środka i zapakowanie czegoś, gdy wokół jest mało
miejsca. W takich sytuacjach pomaga
również opcja otwieranego okna w tylnej klapie. Klapa jest duża, a nie zawsze
trzeba ją otwierać, czasami wystarczy
uchylić tylko okno – to bardzo praktyczne rozwiązanie, coraz częściej stosowane
w różnych pojazdach.
Podczas manewrów na ciasnych
miejscach parkingowych przydaje
się kamera cofania i system
monitorowania otoczenia pojazdu.

Toyota Proace City Verso
Family 7 Comfort
Dmc (kg). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2320
Masa własna (kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1653
Ładowność (kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  667
Objętość bagażnika (l). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209/3000
Długość bagażnika (mm). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418÷566
Szer. ładowni między nadkolami (mm). . . . . . . . . . . . . . . . . . 1129
Użyteczna wysokość ładowni (mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1126
Wysokość progu nad jezdnią min./maks. (mm) . . . . . . 560/617
Drzwi boczne wys./szer. (mm). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1196/641
Klapa tylna wys./szer. (mm). . . . . . . . . . . . . . . . 1196/1214-1087
Rozstaw osi (mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2975
Dł./szer. bez lust./wys. maks. (mm). . . . . . . .  4750/1848/1812
Średnica zawracania (m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11,4
Liczba miejsc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Silnik 1,5 D-4D
Liczba cylindrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Pojemność (cm3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1499
Moc maksymalna (KM/kW/obr/min). . . . . . . . . . . . 131/96/3750
Maks. moment obrotowy (Nm/obr/min) . . . . . . . . . . . 300/1750
Typ skrzyni/liczba biegów. . . . . . . . . . . . . . . . .  automatyczna/8
Śr. zużycie paliwa* w cyklu mieszanym (l/100 km) . . . .  5,4÷6,2
Pojemność zbiornika paliwa (l). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Cena brutto wersji Family 7 Comfort (zł) . . . . . . . . . . . . . 115 900
Cena brutto wersji testowej (zł). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 500
Gwarancja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 lata/1 mln km
*wg danych producenta

W Proace City można pochować mnóstwo rzeczy.
Oprócz głębokiego schowka między fotelami z przodu,
są spore zamykane schowki przed pasażerem
i w drugim rzędzie siedzeń w podłodze.
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Praktycznym rozwiązaniem jest otwierane
okno w klapie. Dzięki temu można się łatwo
dostać do bagażnika np. gdy nie ma miejsca
na otwarcie całej klapy.
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Jeżeli chcemy przewozić 7 osób, to musimy się pogodzić z tym, że nawet w wersji wydłużonej miejsca na bagaż będzie bardzo mało.
Jednak ten samochód ma dużo możliwości. Gdy potrzebujemy przewieźć coś dużego, a nawet długiego też można. Zarówno fotele drugiego
rzędu, jak i pasażera z przodu można złożyć uzyskując płaską podłogę.

W tej wersji wyposażenia w drugim rzędzie są
zamontowane 3 niezależne fotele. Takie rozwiązanie
sprawia, że wnętrze jest bardziej praktyczne,
a pasażerowie podróżują wygodniej.

Praktycznie
Miejsce za kierownicą w Proace City można zająć wygodnie, dostosowując zarówno
pozycję fotela, jak i położenie kierownicy,
którą regulujemy w dwóch płaszczyznach.
W tym wypadku zarówno fotel kierowcy,
jak i pasażera były podgrzewane. Wnętrze jest tak samo funkcjonalne i wygląda
z grubsza prawie identycznie jak u pozostałych bliźniaków. Wyróżnikiem jest
m.in. kierownica, która w tym wypadku
ma bardziej tradycyjny kształt, ale ścięty

Fotele z trzeciego rzędu można
złożyć albo wymontować,
powiększając w ten sposób
miejsce na bagaże.

u dołu, co ułatwia wsiadanie i wysiadanie
z samochodu. Inaczej też wygląda obudowa zegarów, choć oprogramowanie jest
już identyczne. Kierowca w tej wersji ma
przed oczami wyświetlacz przezierny typu
HUD (Head-up Display), na którym może
śledzić aktualną prędkość i ograniczenia
prędkości, nie odrywając wzroku od drogi. Tempomat tradycyjnie uruchamiamy
za pomocą przycisków na dźwigience pod
kierownicą. Tam również mamy możliwości ustawienia odległości od poprzedzającego pojazdu.

Wersja wydłużona jest dłuższa o 35 cm, co oznacza, że w odmianie
7-osobowej, uda nam się jeszcze coś wcisnąć do bagażnika.
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Na ekranie między zegarami kierowca
może na bieżąco obserwować, swój styl
jazdy. Jeżeli jazda jest zbyt dynamiczna:
raptowne hamowanie i przyspieszanie
– odpowiednia grafika podświetla się na
czerwono.
Konsola środkowa jest lekko nachylona
w kierunku kierowcy, dzięki czemu obsługa systemu mulitimedialnego Toyota
PRO-Touch na 8-calowym ekranie dotykowym nie nastręcza problemów. Za pomocą
gniazda USB można podłączyć do systemu
telefon i korzystać np. z Andrid Auto. Do
dyspozycji jest też nawigacja fabryczna
TomTom Traffic.
Samochód uruchamiał się bez kluczykowo i miał elektryczny hamulec postojowy, co dodatkowo podnosi komfort. Dzięki temu można było wykorzystać miejsce
między fotelami pierwszego rzędu na
wygodny i głęboki schowek zamykany
praktyczną roletą. Niektórzy mogą jednak
narzekać, że zabiera on miejsce na nogę
kierowcy. Zapewne zależy to od postury
i przyzwyczajeń za kierownicą.
Toyota jest bardzo praktyczna i można
w niej rozmieścić sporo rzeczy. Przed pasażerem znajdują się dwa spore zamykane
schowki i podręczna półeczka, dodatkowa
półeczka znajduje się również za ekranem systemu multimedialnego. W konsoli środkowej znajduje się ładowarka
indukcyjna do telefonu, a przy podłodze
po stronie pasażera gniazdo 230-voltowe.
Kieszenie w drzwiach są wystarczająco
pojemne. Dodatkowe schowki umieszczono też w podłodze przed fotelami drugiego rzędu.
Proace City Verso to świetna propozycja
dla rodziny, ale również samochód, który
na co dzień posłuży od obsługi małego biznesu. Oprócz cech praktycznych ma jeszcze inne ważne zalety, prowadzi się dobrze
i oszczędnie. Kuszące są również warunki
gwarancji: jest udzielana na 3 lata lub milion km. l
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Axxès pragnie
podziękować swoim
klientom za zaufanie.
Nasze urządzenie
jest oﬁcjalnie
certyﬁkowane do
użytku na niemieckich
autostradach.

CERTYFIKAT
LKW MAUT

AXXÈS, SPECJALISTA W DZIEDZINIE ELEKTRONICZNEGO POBORU
OPŁAT DROGOWYCH DLA POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI : WWW.AXXES.EU

