
Na długie  
trasy

Tendencje  
i nowości

Ford  
Transit L5

Cena: 5,50 zł 
(w tym 8% VAT)

Zamów darmową e-prenumeratę na 
     www.truck-van.pl/gratis

Mercedes eActros i GenH2 Truck
Truck Innovation 2021

Zabudowy 
kurierskie
Praktyczne 
rozwiązania

styczeń 1/2021 (110)

Naczepy  
do ponad- 
gabarytów



e-





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

Miesięcznik Truck & Van
tel. 22 213 88 28  |  redakcja@truck-van.pl 
www.truck-van.pl  |  ISSN 2082-9795TruckVan&

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

Redaktor naczelny  
Katarzyna Dziewicka
tel. 691 311 680, k.dziewicka@truck-van.pl
Prenumerata
tel. 22 213 88 28, prenumerata@truck-van.pl

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

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

Więcej optymizmu
Pandemia uderzyła w różne sektory, również wydobywczy. Ale w tym wypadku akurat ten 
nie ma powodu do narzekań. W wyniku lockdownu nastąpiły przestoje w kopalniach rudy 
żelaza, która jest jednym ze składników stali. Gdy chińska gospodarka ruszyła, nagle zaczę-
ło brakować tego surowca. W wyniku takiej sytuacji cena rudy żelaza zaczęła gwałtownie 
rosnąć. W 2020 roku za tonę trzeba było zapłacić 160 dolarów, co stanowi najwyższy poziom 
od 2011 roku. Jeszcze w listopadzie 2019 r. cena za tonę rudy żelaza wynosiła ok. 85 dolarów. 
W wyniku takich zawirowań branża wydobywcza mimo mniejszego wydobycia utrzymała 
poziom zysków z 2019 r.
Wzrost cen stali bezpośrednio natomiast uderzy, z pewnym opóźnieniem w producentów po-
jazdów, powodując wzrost cen. Do tej pory firmy motoryzacyjne korzystały jeszcze z zapasów 
i wcześniej zakontraktowanych dostaw. Teraz ceny zostaną urealnione. 
Jak taka sytuacja wpłynie na sprzedaż pojazdów ciężarowych i naczep? 
Ożywienie skłonności do inwestycji w środki transportu obserwowaliśmy od połowy 2020 r. 
Podczas epidemii niektóre branże mocno spowolniły, ale inne się ożywiły ze zdwojoną siłą, 

więc można przyjąć, 
że bilans wyszedł 
na zero. W związku 
z tym przewoźni-
cy nie mają real-
nych powodów do 
wstrzymywania się 
z inwestowaniem 
w środki transpor-
tu. Z drugiej strony 
rosnące ceny stali 
sprawiają, że ci bar-
dziej zapobiegliwi 
postanowili zdążyć 
przed nieuniknio-
nymi podwyżkami, 

co może zaowocować sporą liczbą rejestracji pojazdów na przełomie marca i kwietnia. Ten 
kto tego nie zrobił do tej pory, musi się liczyć z tym, że zapłaci więcej. 
Gospodarka to system naczyń połączonych, a koszty każdy przedsiębiorca stara się przerzu-
cać na swoich kontrahentów. I tak od podwyżek cen stali możemy dojść do wzrostu cen arty-
kułów codziennego użytku. Wzrosną również ceny w budownictwie i elektronice.
Nowy rok jednak zapowiada się dość optymistycznie. Zdaniem głównego ekonomisty  
ING Banku Śląskiego PKB w Polsce wzrośnie o 4,5%. Spadnie również stopa bezrobocia do 6%, 
a złoty się umocni. To jednak jest jedna z najbardziej korzystnych prognoz. l
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Najbardziej innowacyjne są… 
Mercedesy
Tytułem „Truck Innovation 2021” wyróżniono dwa samochody ciężarowe  
Mercedes-Benz: eActrosa z akumulatorowym napędem elektrycznym i koncepcyjnego 
GenH2 Truck z napędem na ogniwa paliwowe.

Jury IToY doceniło również całościowe 
podejście do kwestii elektromobilno-
ści i długoterminową strategię. Nagro-

dę w formie cyfrowej odebrali pod koniec 
listopada 2020 r. Martin Daum, prezes za-
rządu Daimler Truck AG i członek zarządu 
Daimler AG, oraz Sven Ennerst, członek 
zarządu Daimler Truck AG, odpowiedzial-
ny za rozwój, zakupy i region Chin. 

kompleksowo
W 2016 roku Daimler Trucks zaprezen-
tował ciężki samochód ciężarowy z na-
pędem elektrycznym, przeznaczony do 
miejskiego transportu dystrybucyjnego. 
Dwa lata później odbyła się światowa pre-
miera udoskonalonego prototypu Merce-
desa eActrosa. Podczas testów jego zasięg 
dochodził do 200 km, ale seryjny eActros 
ma przejechać większy dystans. We wrze-
śniu 2020 r. Daimler Trucks zaprezentował 
samochód koncepcyjny Mercedes-Benz 
GenH2 Truck z napędem na ogniwa pali-
wowe, o zasięgu przekraczającym 1000 km. 
Rozpoczęcie testów GenH2 Truck z udzia-
łem klientów zaplanowano na 2023 r., na-
tomiast jego produkcja seryjna ma ruszyć 
w drugiej połowie tej dekady. 

Również we wrześniu 2020 r. Daimler 
Trucks zaprezentował techniczną stra-

tegię elektryfikacji wytwarzanych przez 
siebie pojazdów w segmentach od miej-
skiego transportu dystrybucyjnego  
po międzynarodowy transport daleko-
bieżny. 

W 2020 roku Daimler Trucks zapo-
wiedział też elektryczną ciężarówkę 
do transportu dalekobieżnego, na-
pędzaną wyłącznie akumulatorowo 
– czyli pojazd Mercedes-Benz eActros 
LongHaul. Ma on wejść do produkcji 

seryjnej w 2024 r. Jego zasięg wyniesie 
ok. 500 km.

ciekły lepszy
Konstruktorzy Daimler Trucks oparli cha-
rakterystykę pojazdu GenH2 Truck na pa-
rametrach siły napędowej, zasięgu i mocy 
konwencjonalnego samochodu ciężarowe-
go Mercedes-Benz Actros do transportu 
dalekobieżnego. GenH2 Truck ma więc  
w swoim wariancie seryjnym oferować 
ładowność 25 t przy masie całkowitej  
40 t. Tak dużą ładowność oraz ogromny 
zasięg umożliwią dwa specjalne zbiorniki 
ciekłego wodoru oraz niezwykle wydaj-
ny system ogniw paliwowych. Daimler 
Trucks preferuje ciekły wodór (LH2), gdyż 
jako nośnik energii w tym stanie skupienia 
ma znacznie większą gęstość energetyczną 
w stosunku do objętości niż wodór w stanie 
gazowym. Dzięki temu zbiorniki ciekłe-
go wodoru mogą być znacznie mniejsze, 
a ze względu na niższe ciśnienie – także 
lżejsze. Pozwala to na uzyskanie większej 
przestrzeni ładunkowej i większej ładow-
ności ciężarówek. Jednocześnie można 
zatankować więcej wodoru, co znacznie 
zwiększa zasięg pojazdu. l

„
Wyróżnienie to potwierdza słuszność obranej przez nas 

strategii, ukierunkowanej na rozwiązania techniczne o rzeczy-
wiście lokalnie neutralnym bilansie emisji CO2 – akumulatory 
i wodorowe ogniwa paliwowe. Te dwa systemy doskonale się 
uzupełniają, co pozwala nam zaoferować klientom najlepsze 
opcje pojazdów do poszczególnych rodzajów zastosowań. Dzięki 
eActrosowi dowiedliśmy w ostatnich latach, że już teraz możli-
wy jest na obszarach miejskich ciężki transport dystrybucyjny. 

W ciężarówce GenH2 Truck zaprezentowaliśmy ponadto naszą klarowną koncepcję rozwiązań 
technicznych dla ciężkich samochodów ciężarowych napędzanych ogniwami paliwowymi, prze-
znaczonych do różnorodnych i wymagających zastosowań w transporcie dalekobieżnym.

Martin Daum,  
prezes zarządu Daimler Truck AG i członek zarządu Daimler AG

|  Zdjęcia: Daimler  |
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Najlepsze w roku
Międzynarodowe jury dziennikarzy specjalistycznych wybrało tylko ciężarówkę  
i samochód dostawczy roku 2021. Pandemia przetrzebiła laureatów.

Organizowane w Europie konkursy 
„International Truck of the Year”, 
„International Van of the Year”, 

„International Bus/Coach of the Year” 
oraz „International Pick-up of the Year” 
stoją na gruncie praktycznych testów 
pojazdów, które są nominowane do tytu-
łu. Inne aspekty oceny, np. specyfikacja 
pojazdu czy cechy gamy modelowej oraz 
subiektywna opinia jurorów też mają zna-
czenie, ale test dostarcza twardych da-
nych służących za punkt wyjścia. 

Ograniczenia sanitarne utrudniły prze-
prowadzenie prób, w związku z czym 
nie dokonano wyboru autobusu roku. 
Nie wybrano również laureatów nowe-
go konkursu „Sustainable Bus Award” 
(Zrównoważony Autobus Roku), który to 
tytuł przyznaje się w trzech kategoriach: 
pojazdów miejskich, międzymiastowych 
i autokarów. Tu największe znaczenie ma 
innowacyjność kandydata, ale w 2020 ry-
nek ucierpiał tak dalece, że i nowych po-
mysłów zabrakło. 

Pikap roku jest od 6 lat wybierany  
co dwa lata i jeśli nic się nie zmieni, to 
zwykłym rytmem zostanie wybrany na 
rok 2022. 

Man wyprzedza
– Nowy MAN TGX jest bardzo zaawan-
sowany pod względem komfortu jazdy, 
efektywności zużycia paliwa, możliwo-
ści systemu telematycznego oraz wygody 
odczytu danych. Powody przyznania mu 
tytułu „Truck of the Year 2021” są zatem 
oczywiste. Nowy MAN TGX jako przy-
szłościowy pojazd ciężarowy odpowiada 
na wszystkie potrzeby transportowe dziś 
i jutro – powiedział przewodniczący jury 
ITOY, Gianenrico Griffin podczas uroczy-
stości wręczenia nagrody. Wręczenie od-
było się wirtualnie, a nagrodę odebrał dr 
Andreas Tostmann, prezes zarządu MAN 
Truck & Bus. 

W 44-letniej historii konkursu firma 
MAN wygrała ośmiokrotnie, wliczając 
tytuł za rok 2021. Poprzedni otrzyma-
ła w 2008 za serię TG. Od lutego 2020 r. 
członkowie jury mieli możliwość dokład-
nego poznania nowego MAN TGX. Oprócz 
komfortu jazdy docenili stanowisko pracy 
kierowcy, między innymi czytelne, cyfro-
we wskaźniki. Zwrócili też uwagę na intu-
icyjną obsługę funkcji związanych z jazdą 

i mediami dzięki nowej, regulowanej wie-
lofunkcyjnej kierownicy i pokrętłu MAN 
SmartSelect. Podczas jazd testowych mo-
gli się również przekonać o wydajności 
układu napędowego spełniającego normy 
Euro 6d, który wraz z udoskonaloną aero-
dynamicznie kabiną i tempomatem MAN 
EfficientCruise pozwala na ograniczenie 
zużycia paliwa nawet o 8,2% w stosunku 
do poprzedniej wersji modelu. Zwrócono 

Gama średnich aut dostawczych PSA była projektowana od 
samego początku z myślą o napędzie spalinowym i elektrycznym, 
co dobrze wpłynęło na zalety praktyczne obu wariantów. 

Jurorzy wyróżnili  
auta wszystkich marek  
z nowej gamy:  
Peugeota e-Experta, 
Citroëna ë-Jumpy,  
Opla Vivaro-e  
oraz Vauxhalla Vivaro-e. 

|  Tekst: Michał Kij  | Zdjęcia: MAN, PSA  |
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też uwagę na układy zwiększające bez-
pieczeństwo. MAN ma m.in. system uła-
twiający bezpieczne skręcanie i zmianę 
pasa, system utrzymania pasa ruchu oraz 
wspomagania jazdy w korku. Dziennika-
rze uznali nowego MAN-a TGX za bar-
dzo zaawansowanego także ze względu 
na możliwości oferowanego wraz z nim 
systemu telematycznego i powiązanych 
z nim usług. 

Po raz kolejny jurorzy opowiedzieli 
się po stronie tradycji. Nowy TGX został 
wprawdzie wyposażony w najnowocze-
śniejsze urządzenia wspomagające jazdę, 
ale zmienił się również w taki sposób, 
w jaki oczekiwali tego kierowcy. Jest wy-
godniejszy, lepiej wykończony, nie brak 
w nim drobnych udogodnień, które do-
cenia się, obcując z ciężarówką dniami 
i nocami przez tysiące kilometrów. 

Psa podnosi napięcie
Inaczej postąpili jurorzy przy wyborze 
vana roku. Za najważniejszą nowość 
uznano zelektryfikowaną gamę średniej 
wielkości samochodów dostawczych 
Grupy PSA: Peugeota e-Experta, Citroëna 
ë-Jumpy, Opla Vivaro-e oraz Vauxhalla 
Vivaro-e. 

– Kwartet PSA to pierwsze, elektrycz-
ne samochody dostawcze na rynku 
o zasięgu ponad 300 km sprzedawane 
w całej Europie. Są solidnie zbudowane, 
mają doskonałe własności jezdne, a pod 
względem wrażeń zza kierownicy nie-
wiele je różni od wersji z dieslem, poza 
niższym poziomem hałasu – powiedział 
przewodniczący jury Jarlath Sweeney.  
– Elektryczne auta dostawcze PSA wy-
znaczają nowy standard i przyspieszają 
postęp, a to powinno być cechą samo-
chodu godnego tytułu „Vana Roku”. Mało 
tego, każda marka PSA opracowała całą 
gamę elektrycznych wersji od furgonetki 
do mikrobusu. 

Zwycięzców ogłoszono przez internet. 
Nagrodę odebrał Xavier Peugeot, starszy 
wiceprezes Grupy PSA na początku bieżą-
cego roku w Paryżu. 

Konkurs jest organizowany od 1992 
roku i samochód elektryczny wygrywa 
nie po raz pierwszy. Szlak na podium sa-
mochodom z wtyczką przetarło Renault 
Kangoo Z.E. w 2012 roku. W 2018 wygrało 
Iveco Daily Blue Power, które oferuje dwa 
alternatywne układy napędowe do wybo-
ru: gazowy i elektryczny. 

Opowiadając się za nowymi źródłami 
energii w motoryzacji jurorzy promują 
ich stosowanie. Regulamin konkursu 
uwzględnia wyłącznie samochody pro-
dukowane seryjnie, co z góry dyskwa-
lifikuje rozwiązania eksperymentalne. 

Decyzja jurorów potwierdza faktyczną 
użyteczność nietypowych napędów. 

Gamę elektrycznych aut PSA docenio-
no również i za to, że z powodzeniem 
przystosowano ją zarówno do silników 
spalinowych, jak i elektrycznych, unika-
jąc kompromisów związanych z cechami 
praktycznymi. Wyjątkiem niemożliwym 
do obejścia przy obecnym stanie rozwoju 
techniki jest oczywiście ładowność, niż-
sza w wersjach elektrycznych. 

Wyniki konkursów są zgodne z po-
wszechnym konsensusem w kwestii 
rozwoju motoryzacji. Przewiduje się, że 
alternatywne napędy najszybciej rozpo-
wszechnią się w pojazdach miejskich. Te 
na długie trasy dłużej pozostaną wierne 
silnikom spalinowym. l

„Nowy MAN TGX jako przyszłościowy 
pojazd ciężarowy odpowiada na 

wszystkie potrzeby transportowe dziś 
i jutro” – powiedział przewodniczący 

jury konkursu na ciężarówkę roku 
Gianenrico Griffin.

MAN TGX został udoskonalony wszechstronnie. Wraz z najnowszymi systemami 
wspomagającymi jazdę oraz rozbudowaną telematyką wzbogacił się o zalety, które 

ułatwiają i uprzyjemniają pracę kierowcy na co dzień. 
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jaki był rok 2020?
Miniony rok przejdzie do historii, jako 
ten, w którym wszystkie plany wymagały 
natychmiastowej i zdecydowanej korekty. 
W zasadzie z dnia na dzień musieliśmy do-
stosować się do nowej rzeczywistości i na-
uczyć się w niej skutecznie funkcjonować. 
Patrząc na osiągnięte wyniki, jestem prze-
konana, a jednocześnie ogromnie dumna, 
że nasza organizacja zdała ten trudny eg-
zamin celująco. 

W marcu wszyscy wstrzymali oddech. 
Prognozy mówiły o spadku rynku na po-
ziomie 50-70%. na szczęście to się nie 
potwierdziło… czy to był dobry rok dla 
Volvo Trucks?

Jeśli chodzi o sprzedaż samochodów 
nowych, to odczucia mam bardzo pozy-
tywne. 
Rynek pojazdów ciężarowych o dmc po-
wyżej 16 ton skończył rok na poziomie 
ponad 18 tys. Nieco zaskakuje, ale też 
napawa optymizmem szczególnie druga 
połowa roku, kiedy nastąpiło znaczące od-
bicie po bardzo słabym pierwszym i dru-
gim kwartale 2020 r. Rok 2021 zapowiada 
się jeszcze bardziej obiecująco, patrząc na 
portfel zamówień od klientów. Bardzo też 
cieszy nas duża i wciąż rosnąca liczba za-
mówień na pojazdy nowej gamy.
W mijającym roku zarejestrowanych zo-
stało ponad 3416 pojazdów marki Volvo 
Trucks, co dało nam pewne drugie miej-
sce w udziałach rynkowych na pozio-
mie 18,7%. Czyli o 2% lepszy wynik niż 
w roku 2019.
W roku 2020 odnieśliśmy też sukces w seg-
mencie podwozi dostarczonych na polski 
rynek. Znacznie zwiększyliśmy udział 
podwozi w naszej sprzedaży (prawie 23% 
zarejestrowanych pojazdów) i co ważne je-
steśmy liderem w tym segmencie z udzia-
łem ponad 20% (segment >16 t). Dość moc-
no widoczna staje się nasza dominująca 
pozycja w segmentach podwoziowych 
takich jak pożarniczy, leśny czy z nadwo-
ziami wymiennymi.  Konkludując, jako 
organizacja rok 2020 na pewno postrzega-
my jako bardzo udany!

To rzeczywiście imponujące wyniki. a jak 
wyglądał segment pojazdów używa-
nych?

Rynek pojazdów używanych po począt-
kowej mocnej korekcie cenowej, bardzo 
szybko odrobił straty. Trzeci i czwarty 
kwartał to ogromne zapotrzebowanie 
na stosunkowo młode pojazdy. Dział 
Pojazdów Używanych Volvo Trucks za-
kończył rok 2020 z rekordowym wolu-
menem sprzedaży (1200 jednostek) oraz 
historycznie niskim magazynem pojaz-

Za nami trudny, nietypowy rok. Pełen wyzwań,  
niepokoju i nagłych zwrotów. Jak pandemia wpłynęła  
na branżę transportową, pytamy Małgorzatę Kulis, 
dyrektor zarządzającą Volvo Trucks Polska.

W rok 2021 
wchodzimy  
silniejsi i pełni  
optymizmu
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dów. Bardzo cieszy fakt, że nabywcy 
pojazdów używanych coraz częściej in-
westują w kontrakty serwisowe i korzy-
stają z naszego finansowania fabrycz-
nego. W 2020 r. sfinansowaliśmy 60% 
sprzedaży detalicznej. To niewątpliwie 
dobry prognostyk na rok 2021 i znak, że 
profil klienta w tym segmencie również 
wszedł na bardziej zaawansowany po-
ziom.

nie jest tajemnicą, że w branży moto-
ryzacyjnej duże znaczenie mają wyniki 
serwisów. jak w tym obszarze wypadł 
rok ubiegły?

Tak, to prawda, serwis zawsze był i jest 
naszym oczkiem w głowie. Ale nie tyl-
ko patrząc przez pryzmat wpływów. Dla 
mnie serwis to przede wszystkim gwa-
rancja bezpieczeństwa i spełnionej obiet-
nicy dla naszych klientów. To zapewnie-
nie, że samochody będą zawsze sprawne 
i realizować będą przewozy na czas. Do-
datkowo, oryginalne części i naprawy 
w naszych serwisach to również bez-
pieczeństwo na drodze dla kierowców 
i innych uczestników ruchu drogowego. 
Chciałabym tu szczególnie podkreślić 
znaczącą rolę naszych mechaników, 
którzy nawet w najtrudniejszych mo-
mentach pandemii pracowali na sukces 
naszych klientów, serwisując regularnie 
pojazdy ciężarowe.
Jeśli chodzi o wyniki obszaru service 
market, to zdecydowane spadki obrotów 
zanotowaliśmy jedynie w marcu, kwiet-
niu i maju. W kolejnych miesiącach sy-
tuacja znacząco zaczęła się poprawiać 
i obecnie wyniki są na bardzo dobrym 
poziomie, w wielu lokalizacjach znacznie 
wyższym niż w 2019 roku. W 2020 roku, 
pomimo sytuacji związanej z COVID-19 

kontynuowaliśmy inwestycje w rozwój 
sieci, realizując dwie rozbudowy w na-
szych serwisach własnych, jedną z nich 
w Pietrzykowicach, która jest już na 
ukończeniu, natomiast drugą – w Prusz-
czu Gdańskim mamy zamiar zakończyć 
pod koniec pierwszego kwartału 2021. 
Prywatni partnerzy Volvo Trucks rów-
nież dokonali inwestycji w swoje punkty 
serwisowe: Olchowa, Karski, Tarnowo 
Podgórne. Kolejne inwestycje są w toku 
i rok 2021 przyniesie wiele ciekawych 
i radosnych informacji dla naszych klien-
tów, bo liczba punktów serwisowych  
Volvo Trucks w Polsce jeszcze wzrośnie!

Pandemia miała negatywny wpływ na 
całą gospodarkę. jak w tej sytuacji pora-
dziła sobie branża transportowa? 

Tutaj mam kolejne dobre wiadomości. 
Sami oczywiście na początku pandemii 
obawialiśmy się, jak ona wpłynie na 
kondycję finansową branży. Przyznać 
jednak muszę, że wygląda to całkiem 
optymistycznie. Terminowość wpłat 
wzrosła, a liczba pojazdów windykowa-
nych jest na bardzo niskim poziomie. 

Przepływy finansowe i płynność branży 
uległy poprawie, a to zdecydowanie do-
bry sygnał pod kątem planowania przy-
szłych zakupów.

z jakimi wnioskami, spostrzeżeniami 
wychodzi pani z ubiegłego roku?

Przede wszystkim mam poczucie, że ota-
czają mnie bardzo profesjonalni, przewi-
dujący klienci oraz kompetentny i lojalny 
zespół współpracowników. Połączenie 
tych dwóch czynników z bardzo silną 
ofertą produktową, którą dziś dysponuje-
my, pozwoliło nam szybko dostosować się 
do nowych, trudnych warunków. Widać 
również, że nasi klienci wyciągnęli wnio-
ski z kryzysowego roku 2009 i tym razem, 
w przeważającej większości wyszli z ca-
łego zamieszania bez większego szwan-
ku. Wszyscy w większym stopniu zaczęli 
korzystać z nowoczesnych technologii, 
wzrosła rola i waga procesów digitalnych, 
rozwiązań on-linowych, elektroniczne-
go obiegu dokumentów i okazało się, że 
efektywność takiej pracy odzyskała część 

czasu, który można dziś zainwestować 
w inne, przyszłościowe projekty. Zaufanie 
dla nas, naszych produktów i usług w po-
łączeniu z zaangażowaniem naszych ludzi 
sprawiło, że w rok 2021 wchodzimy sil-
niejsi, bardziej doświadczeni, spokojniej-
si, pełni optymizmu i co tu dużo mówić, 
z rewelacyjną, mocno zaakcentowaną po-
zycją startową.

jaki będzie rok 2021? czy utrzymacie po-
zycję na rynku? co będzie waszym asem 
w rękawie?

Zawsze jestem optymistką, ale też mam 
wiele pokory w stosunku do analiz ryn-

kowych. Patrząc na nasz portfel zamó-
wień, jestem dziś dość spokojna o wynik. 
Zdecydowanie pomaga nam nowa gama 
pojazdów, których polską premierę cele-
browaliśmy hucznie z naszymi klientami 
we wrześniu ubiegłego roku. Już teraz 
widać, że nowe modele przyjęte zostały 
z dużym zaufaniem i jeszcze większym 
zainteresowaniem. Niewątpliwie wyróż-
niają się na tle konkurencji jakością wy-
konania, designem, ale również – jak za-

wsze w Volvo systemami bezpieczeństwa 
wspomagającymi kierowców. „Last but 
not least” odrobiona lekcja ze znacznie 
poprawionej ekonomiki paliwowej przy 
zachowaniu wciąż najlepszej na rynku 
dynamiki przejazdu – to dziś niewątpli-
wie nasz atut.
W roku 2021 będziemy nadal kontynu-
ować naszą strategię zrównoważonego 
wzrostu. Chcemy konsekwentnie, choć 
nadal selektywnie, umacniać już dziś 
silną pozycję w segmencie podwozi. 
Bardzo poważnie traktując też kwestie 
związane z ochroną środowiska, zamie-
rzamy zwiększyć sprzedaż pojazdów 
napędzanych gazem LNG i CNG oraz 
być liderem wprowadzenia na rynek 
polski pierwszych cięższych pojazdów 
elektrycznych. W sferze usług bardzo 
silnie będziemy akcentować prewen-
cję napraw oraz optymalne dla klien-
tów  planowanie obsług technicznych. 
Uruchomiliśmy też nasz portal Volvo 
Connect, który pozwoli użytkownikom 
na łatwy i czytelny dostęp do wielu da-
nych o posiadanej flocie. Kontynuować 
będziemy mocno wypromowane już ak-
cje. W tym roku odbędzie się zarówno  
6. edycja Profesjonalnych Kierowców, 
jak i 4. Targi Rozwiązań Transporto-
wych 4Poland. Wspólnie z VFS dużo 
inwestujemy w nowoczesny rebran-
ding wizerunkowy, który na pewno już 
wkrótce zaskoczy klientów. Mamy w fir-
mie wielu fantastycznych, pełnych po-
mysłów i pozytywnej energii ludzi, któ-
rzy już dziś pracują nad kilkoma dużymi 
projektami, ich owoce poznamy w 2021 
roku. Bycie liderem zobowiązuje i z tego 
zobowiązania zespół Volvo Trucks 
i Volvo Financial Services w Polsce na 
pewno się wywiąże! To mogę państwu 
i wszystkim naszym klientom uroczy-
ście obiecać.

Dziękujemy za rozmowę.

„Rok 2021 zapowiada się jeszcze bardziej obiecująco,  
patrząc na portfel zamówień od klientów. Cieszy nas duża  
i wciąż rosnąca liczba zamówień na pojazdy nowej gamy.”

„Dział Pojazdów Używanych Volvo Trucks zakończył  
rok 2020 z rekordowym wolumenem sprzedaży i historycznie 
niskim magazynem pojazdów.”
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Dystrybucja jako pionier
Napływają coraz to nowe doniesienia, że firma ta, czy inna zaopatrzyła się  
w samochody elektryczne. Często są to producenci artykułów  
spożywczych lub sprzedające je sieci handlowe. Dystrybucja zmienia się  
na naszych oczach, ale czy cała ulegnie elektryfikacji?

„Zasługą” pandemii jest jaskrawe 
uwypuklenie tendencji nasila-
jących się w organizacji życia 

społecznego co najmniej od początku 
XXI wieku. Tzw. ochrona klimatu, walka 
z terroryzmem i przebiegający w tle kry-
zys gospodarczy z chwilami „przejaśnień” 
są uzasadnieniem dla coraz ściślejszego 
regulowania ludzkiej aktywności przez 
coraz bardziej skomplikowane przepisy, 
które mają dwie cechy: narzucają nowe 
obowiązki i nowe obciążenia finansowe. 

W takim otoczeniu społeczno-ekono-
micznym samochody elektryczne wresz-
cie dostały swoją szansę. Nic, że mają 
krótki zasięg, uzależniony od pogody i na-
stroju kierowcy, że żywotność akumulato-
rów jest niewiadomą, a ich ciężar zabiera 
sporo z ładowności, co zsumowane dra-
stycznie obniża rentowność eksploatacji. 
Mądrze organizując pracę, można sobie 
w pewnym zakresie poradzić z tymi man-
kamentami. Odpowiedzią zaś na wysoki 
koszt samochodów elektrycznych i ich 
niepewną wartość po kilku latach jest wy-
najem jako dogodna forma użytkowania. 

Aby maksymalnie wykorzystać możliwo-
ści tych aut, trzeba się z nimi umiejętnie ob-
chodzić, poświęcając im dużo uwagi i pilnu-

jąc zaleceń producenta. Dawne Stary, Jelcze, 
Tatry i Kamazy też miały tę cechę. Przy „elek-
trykach” człowiek się tylko mniej brudzi. 

W jeździe nimi i ich obsłudze jest swo-
ista symbolika „nowych czasów”, które 
tak wielu, tak ochoczo zapowiada. Pojaz-
dy elektryczne pasują do świata, w któ-
rym rodzą się nowe dogmaty ze skom-
plikowanymi rytuałami i „dziesięciną”, 
uzasadnione już nie boskim objawieniem, 
ale „naukowo”. Praktykowane już nie dla 
osiągnięcia indywidualnego zbawienia po 
śmierci, ale kolektywnej i równie abstrak-
cyjnej „przyszłości następnych pokoleń”. 

Wizerunek
Cudzysłów jest bardzo przydatny do opisu 
współczesności. Słowa niepostrzeżenie zmie-
niają znaczenie, a reklama może więcej niż in-
formacja. Wybieramy nie polityków, tylko ich 
wizerunki i kupujemy nie towary, ale dobre 
samopoczucie. I tu wracamy do dystrybucji. 

Samochód elektryczny poprawia na-
strój. Jeśli podjedzie z dostawą nowalijek 
pod sklep, klient robiący zakupy ma po-
czucie, że wspiera dobro. Dobro ogólne: 
swoje, sąsiadów, wyspiarzy z Palau oraz 
planety. W sytuacji niemożności zaspoko-

jenia dobra poszczególnych ludzi lub choć-
by stworzenia im szansy, aby zaspokoili je 
sobie sami, rządy państw odwołują się do 
powszechnie zrozumiałego, ale w szczegó-
łach niejasnego dobra wspólnego. 

Niektórzy niechętnie, wielu nieświa-
domie, a paru z zapałem zapłaci koszt 
niedostatecznej wydolności pojazdu elek-
trycznego doliczony do ceny pietruszki. 
„Elektryk” wibruje „pozytywną energią”, 
czym przewyższa samochody z silnikiem 
spalinowym, także gazowe. 

Mamy więc korzystny efekt marketingo-
wy, o ile oczywiście ludzie zauważą, co do-
wozi towar. Mogą nie zauważyć, bo zaletą 
napędu elektrycznego jest cichobieżność. 
Monotonne buczenie może być udręką 
jedynie dla osób wysoko wrażliwych lub 
obarczonych nerwicą natręctw. Ale takich 
jest niewiele i mieszczą się w innym tar-
gecie, lokując dochody w terapiach i apte-
kach. Prawdopodobnie przeszkadzają im 
jakiekolwiek auta, zatem dla prób ociepla-
nia wizerunku dystrybucji są straceni. 

obowiązek
W miastach, gdzie nagromadzenie konsu-
mentów jest największe, przybywa miejsc, 

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

Tournée eActrosów trwa. W połowie grudnia 2020 
jeden z nich przystąpił do obsługi sklepów sieci Netto 
w Hamburgu. Chłodnicze nadwozie wymienne firmy 
Schmitz ma elektryczny agregat. 

DAF CF Electric jest o około 2,2 t cięższy od wersji  
z silnikiem Diesla, ale niedługo może się okazać, że tylko 

taką ciężarówką będzie można dowieźć towar do sklepów  
w „zielonych” strefach niektórych miast. 
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do których dostęp mają jedynie pojazdy 
o ograniczonej emisji hałasu i spalin. 
Można się spodziewać, że w niedalekiej 
przyszłości samochód elektryczny będzie 
jedynym, który ma zapewnioną swobodę 
ruchu w niejednym śródmieściu. Chcąc 
nie chcąc, użytkownicy będą wybierać 
ten, a nie inny typ napędu. 

Może się to opłacać, jeśli rzeczywi-
stość zmieni się dostatecznie pokręt-
nie. Wprawdzie ceny akumulatorów nie 
spadają z taką szybkością, z jaką sypią 
się obietnice na ten temat, ale znacznie 
szybciej można wdrożyć nowe obciąże-
nia finansowe dla użytkowników paliw 
kopalnych. W Niemczech i Luksemburgu 
od 1 stycznia 2021 r. do ceny paliw jest 
doliczany nowy podatek od emisji CO2, 
który przekłada się na wzrost kosztu litra 
oleju napędowego o około 8 eurocentów 
w Niemczech i 5–6 w Luksemburgu. Już 
wiadomo, że Niemcy podwyższą opłatę do 
15 centów w 2025 r. Przypomina to wpraw-
dzie windowanie cen noży, żeby zachęcić 

ludzi do kupowania krajalnic do chleba, 
ale jako „stymulator zrównoważonego 
rozwoju” będzie skuteczne. Jak wszystko, 
co bujając w sferze idei, przemawia do kie-
szeni. 

Wybór
Alternatywą dla napędu elektrycznego 
w wielu zastosowaniach może być gazo-
wy. Pod względem redukcji ilości spalin 
i natężenia hałasu jest pomiędzy silni-
kiem Diesla i hybrydą, a pojazdem w peł-
ni elektrycznym. Ponieważ producenci 
chętnie nadużywali pojęcia „pojazd elek-
tryczny” i stosowali je również wobec hy-
bryd o konstrukcji dopuszczającej duży 
udział silnika elektrycznego w napędza-
niu pojazdu, są teraz zmuszeni używać 
w oficjalnych komunikatach określenia 
„pojazd całkowicie elektryczny”. Ot, 
jedna z wielu drobnych niezręczności, 
będących konsekwencją wcześniejszej 
nadgorliwości i spojrzenia przesadnie 

optymistycznego, by nie użyć słów dobit-
niejszych. 

Dobra wiadomość dla ciężkiej dystry-
bucji nie brzmi: „przestawienie transpor-
tu na napęd elektryczny potrwa kilkana-
ście lat”. To tylko odwlekanie radykalnej 
zmiany. Na przekór kosztom i trudno-
ściom technicznym konstruktorzy sta-
rają się podtrzymać stosowanie paliw 
płynnych, jako pojemnych i wygodnych 
magazynów energii. A to już jest rzeczy-
wiście dobra wiadomość, przynajmniej 
do czasu pojawienia się nadających się 
do rozpalenia stosów atomowych, o któ-
rych żartobliwie pisał Lem w przygodach 
Trurla i Klapaucjusza. 

Jedna ścieżka to paliwa zastępujące olej 
napędowy i gaz ziemny, ale wytworzone 
sztucznie i obdarzane w związku z tym 
przymiotnikiem „odnawialne”. Inna to 
wdrażanie wodoru. Obecnie przeważa 
stosowanie go jako paliwa dla ogniw, któ-
re będą źródłem energii elektrycznej dla 
silnika samochodu. Lecz od dawna eks-

Norweska sieć ASKO wdrożyła do pracy 4 elektryczne Scanie z wodorowym  
ogniwem paliwowym. To kosztowne rozwiązanie, które obniża sprawność  
napędu w stosunku do pojazdu zasilanego wyłącznie przez akumulatory,  
ale niweluje w dużej mierze podstawową wadę „elektryków”, czyli krótki zasięg. 

Iveco jest apostołem silników na gaz ziemny, choć Daily od bardzo 
dawna ma również wersję elektryczną. Wobec rozmaitości propozycji 

alternatywnych napędów użytkownicy mniejszych flot stoją przed 
trudnym wyborem. Na eksperymenty stać głównie duże floty. 
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perymentuje się ze spalaniem wodoru 
w silnikach o zapłonie iskrowym, co skra-
ca proces przemiany energii chemicznej 
w kinetyczną o jeden etap i zdaniem zwo-
lenników podnosi sprawność napędu „od 
źródła do koła”. 

ciężar
Modernizacja dystrybucji, tak jak cały 
projekt „zrównoważonego rozwoju” 
obciąży w znacznej mierze domowe 
budżety. Konsumenci niewiele będą 
mogli poradzić na wzrost cen artyku-
łów pierwszej potrzeby i pewnie nie 
zrezygnują gremialnie z towarów luksu-
sowych. Lecz wzrost cen ogranicza kon-
sumpcję, a to spowolni napływ środków 
na transformację transportu. Chyba 
że stosownie wzrosną dochody i pew-
ność ich uzyskiwania w długim okresie 

w związku z rozkwitem nowych branż, 
np. produkcją „zielonej” energii i recy-
klingiem. 

Litr oleju napędowego waży około 830 
gramów, a to oznacza, że zatankowany 
ciągnik siodłowy ze zbiornikami o mak-
symalnej, dopuszczanej przepisami po-
jemności 1500 l ma masę podwyższoną 
o 1,25 t w stosunku do masy bez paliwa. 
Przy czym jego zasięg jest około 30 razy 
większy niż ciężarówki elektrycznej, 
w której elektryczny układ napędowy pod-
nosi masę własną pojazdu o około 2,2 t, 
jak wskazuje przykład ciągnika DAF CF 
Electric FT. Przychylnie założywszy, że 
elektryczna ciężarówka pomimo masy 
baterii ogranicza ładowność „tylko” o tonę 
w stosunku do dieslowskiej, bilans wciąż 
jest niezadowalający. Szczególnie w dys-
trybucji, gdzie stosuje się znacznie mniej-
sze zbiorniki paliwa. 

system
U zarania motoryzacji benzynę kupowało 
się w aptekach, a w Ameryce jeździły „high 
wheelery”, „wysokokołowce” zdolne poko-
nywać drogi, a raczej bezdroża dobre dla 
powozów konnych. Potem rozpowszech-
niły się stacje benzynowe i asfalt. Korzy-
ści ze stosowania alternatywnych napę-
dów, przede wszystkim elektrycznego, 
mogą w końcu przewyższyć koszty, jeśli 
rozwinie się system obejmujący cały cykl 
życia produktu. A zatem nie tylko szeroko 
dostępne źródła taniej, „czystej” energii, 
ale również opiekę nad samochodem po 
wycofaniu go z eksploatacji. Producenci 
pojazdów z zapałem podejmują się wspie-
rania użytkowników poprzez systemy te-
lematyczne, serwis i usługi konsultacyjne 
m.in. pod postacią szkoleń dla kierowców. 
Za stałą opłatą wyręczają użytkowników 
w opiece nad sprzętem, a wspomniany 
wynajem może być remedium na nieprze-
widywalne zmiany otoczenia biznesowe-
go. Dystrybucja, w której samochody są 
eksploatowane bardzo intensywnie, sta-
nie się być może pionierską branżą, w któ-
rej utrwali się nowy paradygmat: używać, 
nie posiadać. 

Jeśli dostawcy pojazdów w pełni przej-
mą za nie odpowiedzialność, co w wypad-
ku „elektryków” wiąże się głównie z odpo-
wiedzią na pytanie, co zrobić ze zużytymi 
akumulatorami, a co z całą resztą, która 
jeszcze nadaje się do użycia, system może 
„zaskoczyć” i koszty jego funkcjonowania 
rozłożą się dogodnie w czasie. Dziś mówi 
się o „drugim życiu akumulatorów”, np. 
jako stacjonarnych magazynów energii. 
Jest to pewien pomysł, choć tymczaso-
wy, odwlekający tylko problem utylizacji. 
Może pora pomyśleć o drugim lub trzecim 
życiu pojazdów elektrycznych jako takich? 

Dbałość o otoczenie i odpowiedzialność 
za skutki własnych działań są chwalebne. 
Lecz trzeba pamiętać, że wśród czułych 
istot zamieszkujących Ziemię są również 
ludzie, z których każdy spędza tu przecięt-
nie kilkadziesiąt lat. Nie warto tych lat za-
truwać ani spalinami, ani ograniczaniem 
możliwości życiowych, tłamszonych cię-
żarem rozwiązań legislacyjnych i fiskal-
nych oraz wzmożonym nadzorem, którego 
środki znacznie się wzbogaciły. Najlepsze 
pomysły rodzą się ze swobody i wolnego 
czasu, a tych „walka ze zmianami klimatu” 
wiele ujmuje, potęgując codzienne kłopo-
ty. Najwyższa pora pomyśleć o zrównowa-
żeniu „zrównoważonego” rozwoju o aspekt 
funkcjonowania ludzkiego organizmu. Nie 
pomijając układu hormonalnego w kon-
tekście produkcji kortyzolu, zabójczego 
„hormonu stresu”. l

MAN eTGE cieszy się jak na razie zainteresowaniem firm 
kurierskich, które mają na ogół do czynienia z ładunkami 
objętościowymi. Elektryczne auta dostawcze w dystrybucji 
rozpowszechniają się wolniej, ponieważ stosunek ładowności 
do masy własnej jest w ich przypadku bardziej niekorzystny 
niż w większych pojazdach. 

Firma Rhyner Logistik nabyła Renault Trucks 
D Wide Z.E., który będzie zaopatrywał sieć 

supermarketów Denner w Zurychu i okolicach. 
Dodatkowej energii dla elektrycznego agregatu 
chłodniczego dostarczają panele słoneczne na 

dachu zabudowy. 

Elektryczne Volvo, ciężarówka przyszłości na teraźniejszej ulicy. Na razie „zrównoważony” 
rozwój intensywnie konsumuje energię oraz surowce kopalne, rzadsze, droższe i trudniej 
dostępne niż ropa naftowa. Kiedy minie punkt zwrotny i zacznie przynosić korzyści jako koło 
napędowe gospodarki o obiegu zamkniętym? 
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Magia 
porządku
W logistyce magazynowej rozpowszechniają się nowoczesne systemy 
rejestrowania, segregowania i przemieszczania rzeczy, lecz im dalej od hubu, 
tym mniej nowocześnie. A szkoda.

Zwiększona liczba przesyłek spowo-
dowała, że jedna z firm wprowadzi-
ła w Polsce mobilne punkty odbio-

ru jako uzupełnienie dla przepełnionych 
punktów stacjonarnych. Zamiast ze 
skrzynki, można było odebrać paczkę 
z samochodu, który przez kilka godzin 
stał w pobliżu zwykłego punktu odbio-
ru. Jedynym wyróżnikiem auta było logo 
firmy oferującej usługę. Poza tym był to 
zwykły pojazd dostawczy z kontenerem, 
w którego wnętrzu leżały paczki. Niektó-
re z nich szybko trafiały do rąk kuriera, 
za innymi musiał się długo rozglądać. 
Wielokrotnie schylał się lub przykucał, 
aby odszukać i wziąć paczkę, a potem 
z poziomu podłogi kontenera wręczyć ją 

odbiorcy. Gdy kurier się gimnastykował, 
odbiorcy cierpliwie marzli, czekając na 
swoją kolej. 

Firma pomysłowo zareagowała na 
przybierającą falę przesyłek, czyniąc 
zadość oczekiwaniom adresatów, któ-
rym niejednokrotnie zależało na czasie. 
Zarazem sytuacja ta uwypukliła słabość 
narzędzi, jakimi posługują się jej pracow-
nicy. 

czas i przestrzeń
Samochód kurierski, innymi słowy pocz-
towóz jest jednym z tych pojazdów, któ-
rych wydajność mierzy się nie tylko na 
metry sześcienne i kilogramy, ale rów-

nież godziny i minuty. Oszczędność cza-
su jest główną zaletą, jaką zapewniają 
wyspecjalizowane zabudowy. Niektórzy 
producenci wyliczają ją doświadczalnie 
w odniesieniu do zwykłego furgonu. Je-
den z nich zapewnia, że dzięki zabudo-
wie kurierskiej można zyskać nawet 2 go-
dziny dziennie i dzięki temu dostarczyć 
więcej przesyłek. 

Na taki wynik składa się przede 
wszystkim skrócenie drogi, jaką pie-
szo pokonuje kurier wokół samochodu 
oraz zmniejszenie liczby czynności, 
które wykonuje. Zwykły furgon trzeba 
obejść dookoła, otwierając i zamykając 
duże drzwi, co nie zawsze udaje się jed-
ną ręką. Szczególnie, gdy trzeba je za-

|  Tekst i zdjęcia: Michał Kij  |

Krok pośredni: standardowy furgon, ale z przejściem między kabiną, a ładownią oraz systemem regałów  
i szynami do mocowania ładunku w podłodze. Do wyposażenia może należeć bezpieczny zamek, ryglujący drzwi  
łączące kabinę z ładownią. Furgon w tej postaci ma wewnętrzną wysokość 194 cm. 
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nia zabudowy znacznie zwiększa płaska 
podłoga z powierzchnią przeciwpośli-
zgową. Tak samo działają dodatkowe, 
szerokie stopnie, które ułatwiają wejście 
do ładowni. 

Stelaże są zwykle prostymi profilami, 
mocowanymi do ścian. Spotyka się rów-
nież stelaże wygięte w górnej części, do-
pasowane do kształtu boków standardo-
wego furgonu integralnego. Można w ten 
sposób zyskać co nieco na przestrzeni 
użytecznej pojazdu. Większy wpływ na 
praktyczne cechy zabudowy ma jednak 
nośność półek oraz materiał, z którego 
są wykonane regały. Dokonując wybo-
ru, należy zastanowić się nad własnymi 
potrzebami uwarunkowanymi gabary-
tami i masą przesyłek. Półki mogą mieć 
nośność od kilkudziesięciu do 100 kg lub 
więcej. Najcięższe ładunki i tak zostawia 
się na podłodze, a możliwość składania 
półek sprawia, że do wnętrza można wóz-
kiem widłowym po prostu włożyć paletę. 

Ważny jest również materiał, z którego 
wykonane są regały. Oprócz aluminium, 
producenci stosują np. stal o wysokiej 
wytrzymałości. Niektórzy z nich zapew-
niają, że po kilku latach użytkowania 
zabudowę będzie można przełożyć ze 
starego do nowego samochodu. W tym 
kontekście warto wybrać tę, która jest 
zbudowana dostatecznie solidnie, aby 
wystarczyła przynajmniej na dwa „po-
kolenia” firmowych samochodów. Inną 
możliwością jest montaż nowej zabudo-
wy w używanym pojeździe. 

Nadwozie można z kolei ochronić 
przed oddziaływaniem ładunku, zabez-
pieczając ściany od wewnątrz płytami. 
Dzięki nim łatwiej jest również utrzymać 
samochód w czystości. Warto zainwesto-
wać też w dodatkowe, wydajne oświetle-
nie, które ułatwia odczytywanie naklejek 
z danymi odbiorcy. 

Miejsce w systemie
Zabudowa i samochód powinny również 
pasować do sposobu, w jaki będzie sfinan-
sowane ich użytkowanie. Jeśli finalnie 
zostajemy właścicielem pojazdu i będzie-
my go odsprzedawać, fabryczny furgon 
znajdzie nabywcę łatwiej niż bardziej wy-
specjalizowany samochód. Nie znaczy to 
bynajmniej, że pojazd z prostopadłościen-
ną zabudową kurierską o dużej objętości 
i wygodnym wejściem jest niesprzedawal-
ny. Duża, ustawna ładownia pozostająca 
po demontażu regałów jest bardzo wy-
godna, o czym zaświadcza pewna popu-
larność, jaką zdobyły w Polsce dostawcze 
Mercedesy „kaczki” wycofywane ze służ-
by przez Deutsche Post. Teraz pojawiło się 
kolejne, praktyczne zastosowanie dla tego 
rodzaju używanych pojazdów. Po dokona-
niu odpowiednich przeróbek mogą praco-
wać jako food trucki. 

Zabudowa objętościowa z płaskimi ścia-
nami jest „halą magazynową w miniaturze” 
ze wszystkimi wynikającymi stąd zaletami. 
Można w niej przewieźć więcej niż w fa-
brycznym furgonie, łatwiej poruszać się 

mknąć na klucz, choć to akurat załatwia 
centralny zamek uruchamiany pilotem, 
o ile samochód jest weń wyposażony. 
Ponadto swobodnie poustawiane paczki 
mogą się przemieszczać podczas jazdy, 
co wzmaga bałagan i sprzyja uszkodze-
niom, zarówno przesyłek, jak i wnętrza 
samochodu. Kierowca szuka, a sekundy 
płyną. 

Półki, belki, pasy
Znacznej części tych wad pozbawione 
są już najprostsze zabudowy kurierskie, 
pod warunkiem, że mają przynajmniej 
dwie cechy: przejście między kabiną 
kierowcy, a ładownią oraz regały ze 
składanymi półkami w ładowni. Roz-
wiązania te można wprowadzić w zwy-
kłych, fabrycznych furgonach, nierzad-
ko nie płacąc za to podniesieniem masy 
własnej samochodu. Decydując się na 
ścianę grodziową z przejściem, możemy 
całkiem zrezygnować z fotela pasażera 
lub zamontować na niej lekkie, składane 
siedzenie. Regały wewnątrz mają z re-
guły uproszczoną, ażurową konstrukcję 
z pionowymi profilami (stelażami), do 
których są umocowane składane, lekkie 
półki. W zależności od potrzeb można 
zdecydować się tylko na regał po jednej 
stronie, doposażając zabudowę w sys-
tem mocowania ładunku umożliwiający 
zastosowanie belek rozporowych lub 
zakotwiczenie siatki albo pasów. Funk-
cjonalność i bezpieczeństwo użytkowa-

Nieskomplikowana, ale praktyczna zabudowa kurierska w nadwoziu fabrycznego 
furgonu. Półki są tylko po jednej stronie, ale oprócz nich jest system 
zabezpieczenia większego ładunku w postaci pionowych belek rozporowych, które 
można zakotwiczyć w suficie i specjalnie przygotowanej podłodze. 

Zabudowa LAMBox polskiej firmy Lamar. Wysokość wnętrza wynosi 
228 cm. Półki mają nośność 80 kg na metr bieżący. Wygodę zwiększa 

podwyższony dach kabiny kierowcy. Wśród dostępnych akcesoriów jest 
centralny zamek i kamera cofania. 
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wewnątrz, a „mleczny” dach przepuszcza-
jący światło znakomicie rozjaśnia wnętrze. 
Trudności nie sprawia również wygospoda-

rowanie bezpiecznego, wygodnego miejsca 
na wózek do przemieszczania większej por-
cji paczek, np. do recepcji biurowca. 

Każdą zabudowę kurierską warto uzu-
pełnić o system wspomagający parkowa-
nie: czujniki, najlepiej wokół całego nad-
wozia oraz kamerę cofania. Szczególnie, że 
w Polsce (i nie tylko) do przewozów kurier-
skich na odcinku „ostatniej mili” wybiera-
ne są z reguły duże samochody dostawcze, 
mogące sprawiać kłopot podczas parkowa-
nia wśród miejskiej infrastruktury two-
rzonej z myślą o utrudnianiu parkowania 
i zniechęcaniu do jazdy samochodem. 

Jak największy samochód ma rację 
bytu jako element systemu, którego koń-
cową częścią są np. zelektryfikowane rik-
sze pobierające z niego przesyłki i dostar-
czające adresatom. W takim wypadku 
zabudowa o maksymalnej możliwej ob-
jętości, wyposażona we wszelkie ułatwie-
nia w wydawaniu i przyjmowaniu paczek 
jest właściwie nieodzowna. 

W nadwozia kurierskie można zaopa-
trzyć się w polskich firmach. Oferują one 
zabudowy o dowolnym stopniu skom-
plikowania: od najprostszych, ograni-
czających się do wstawienia regałów ze 
składanymi półkami, po objętościowe 
zabudowy kontenerowe. Pojazdy objęte 
są gwarancją i serwisem, a dogodne for-
my finansowania sprzyjają rentowności 
inwestycji. l

Wystawowa zabudowa objętościowa Sommer TIM60, z przezroczystą ścianą, prezentującą 
zalety wnętrza. Płaska podłoga antypoślizgowa, tylko jedno wejście z prawej strony przez 
kabinę kierowcy, wąskie drzwi z tyłu z wygodnym stopniem, a ściany wykorzystane na półki na 
całej długości ładowni. Wewnętrzna wysokość wynosi 207 cm. 

Obserwuj  
nasze kanały:

Bądź ZAWSZE  
 na bieżąco!

Poznaj nasze 
aktywności:
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Nie tylko on-line
Piąta edycji akcji „Profesjonalni kierowcy” nie tyko się odbyła, ale zakończyła  
sukcesem. W wykładach on-line z bezpiecznej jazdy wzięło udział w tym  
roku ponad 80 zawodowych szoferów, a 50 szlifowało swoje umiejętności w praktyce.  
Już wiadomo, że w tym roku „Profesjonalni” znów ruszą do akcji.

–Akcja „Profesjonalni kierowcy” 
jest bardzo dobrze odbierana 
w branży. Nikt nie ma wątpli-

wości, jak ważne jest stałe doskonalenie 
i podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
kierowców. W tych szczególnych cza-
sach, gdy zawód kierowcy tylko zyskuje 
na znaczeniu, dalsze szkolenia to ko-
nieczność, nasza społeczna odpowie-
dzialność – mówi Małgorzata Kulis, dy-
rektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.

z misją
„Profesjonalni kierowcy” to największa 
akcja społeczna branży TSL. W bez-
płatnych warsztatach teoretycznych 
i praktycznych uczestniczą osoby, które 
mają prawo jazdy kategorii C+E, ale nigdy 
nie pracowały w zawodzie. Od 2016 roku, 

„
Z każdym rokiem rośnie zapotrzebowanie na kierowców 

zawodowych w transporcie krajowym i międzynarodowym. 
Udział w akcji „Profesjonalni Kierowcy” traktujemy jako kolejny 
element wsparcia branży transportowej i logistycznej. 
Na co dzień dostarczamy rozwiązania finansowe dedykowane 
naszym klientom. Jednak nie możemy i nie zapominamy o kie-
rowcach i ich bezpieczeństwie.  Zależy nam, aby profesjonaliści 
stale podnosili swoje kompetencje, co w konsekwencji przełoży 

się na zmniejszenie liczby wypadków i doprowadzi do poprawy bezpieczeństwa na drogach. 
Nasze pojazdy są zabezpieczone zarówno różnego rodzaju rozwiązaniami finansowymi, jak 
i instrumentami ubezpieczeniowymi. Dzięki takiej inicjatywie jak akcja „Profesjonalni kie-
rowcy” możemy dotrzeć do rzeczywistego użytkownika naszych samochodów, a następnie 
pokazać mu, jak należy korzystać z ich możliwości. W ten sposób zwiększamy komfort ko-
rzystania z pojazdu, szczególnie w momencie nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń.

Sylwia Chmielewska,  
managing director Volvo Financial Services Polska

W tym roku kursanci 
mogli ćwiczyć na 
płycie poślizgowej 
w pojazdach nowej 
generacji Volvo Trucks.

|  Tekst i zdjęcia: Volvo Trucks, Mirosław Ganiec  |
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„
Continental wspiera swoich klientów i partnerów z bran-

ży transportowej, oferując produkty i usługi odpowiadające na 
wyzwania rynku. Jednym z takich wyzwań jest poprawa bez-
pieczeństwa na drogach. Dlatego przyjęliśmy i realizujemy glo-
balną strategię „Wizja Zero”: bez wypadków, bez rannych, bez 
ofiar. 
Według danych Inspekcji Transportu Drogowego, tylko w ubie-
głym roku aż 1694 razy zatrzymano dowody rejestracyjne po-

jazdów ciężarowych i autobusów za nieprawidłowości związane z niewłaściwym stanem 
ogumienia. Ta liczba wskazuje, że wciąż mamy wiele do zrobienia w zakresie poprawy bez-
pieczeństwa na drogach. Najlepiej poprzez edukację i prewencję. Dlatego właśnie, wspólnie 
z Volvo Trucks i pozostałymi partnerami największej kampanii CSR w branży transportowej 
– akcji „Profesjonalni kierowcy”, stawiamy na kształcenie kierowców i jak najlepsze przygo-
towanie ich do zawodu.
Polska gospodarka w dużym stopniu opiera się na transporcie. Doskonale było to widać 
w 2020 roku, w czasie pandemii, ale transport odegra ogromne znaczenie także i w tym roku, 
kiedy dodatkowym wyzwaniem będzie dostarczenie szczepionek na COVID-19. Tymczasem 
branża wciąż boryka się z niedoborem kierowców, szczególnie tych wykwalifikowanych. We-
dług ubiegłorocznego raportu PwC „Rynek pracy kierowców w Polsce”, w kraju brakuje obec-
nie ok. 100 tys. kierowców zawodowych i ta liczba będzie się zwiększać. 
Warto też podkreślić, że kluczowe wyzwania przedsiębiorstw transportowych to m.in. re-
dukcja spalania i bezpieczeństwo. Continental Opony Polska aktywnie wspiera polskich 
przewoźników w tym zakresie, dostarczając zaawansowane technologicznie produkty 
i usługi. Jednak bardzo duży wpływ na powyższe wskaźniki mają umiejętności kierowcy. 
Ważne jest wyrobienie prawidłowych nawyków u młodych kierowców, dopiero stawiają-
cych swoje pierwsze kroki w zawodzie. Takie akcje jak „Profesjonalni kierowcy” są niezbędne 
i powinny być przeprowadzane regularnie. W ten sposób przyczyniamy się do podniesienia 
jakości funkcjonowania transportu, większego bezpieczeństwa na drogach oraz mniejszego 
zużycia paliwa.

Stanisław Rosół,  
dyrektor handlowy Działu Opon Użytkowych, Continental Opony Polska

ranie ładunków w przestrzeni magazyno-
wej. Pierwsze szkolenia zaplanowaliśmy 
na marzec – zapowiada Piotr Werner.

W tej chwili na rynku brakuje ok. 100 
tys. zawodowych kierowców. Organiza-
torzy akcji chcą dotrzeć do jak najwięk-
szej grupy młodych ludzi i zmienić, nie 
zawsze pozytywny, wizerunek tego za-
wodu. l

a więc od początku akcji, Volvo Trucks 
wspólnie z Continental Opony Polska, 
MJM Brokers, Volvo Financial Services, 
Ergo Hestią i MAK Ubezpieczenia prze-
szkoliło ponad 900 osób. Zdecydowana 
większość znalazła pracę w zawodzie.

Podczas piątej edycji w zajęciach online, 
odbywających się w pierwszych miesiącach 
pandemii, uczestniczyło ponad 80 osób 
z całej Polski, także te, które w tradycyjnych 
szkoleniach, z różnych powodów, nie mogły 
dotychczas wziąć udziału. Podczas pięciu 
spotkań kierowcy uczyli się m.in. mocowa-
nia ładunku czy jazdy defensywnej.

– To było spore wyzwanie, ale konty-
nuowanie akcji „Profesjonalni kierowcy” 
było i jest dla nas ważne. Zawód kierow-
cy stał się bardzo istotny, szczególnie 
w okresie wzmożonej aktywności kon-
sumentów na początku pandemii, gdy 
bez względu na okoliczności, dostawy 
do sklepów nie mogły zostać przerwane. 
Kierowcy są bohaterami tych pandemicz-
nych czasów – przekonuje Piotr Werner, 
menedżer ds. produktu Volvo Trucks Pol-
ska, koordynator akcji.

W zajęciach praktycznych, zorganizo-
wanych na Autodromie Jastrząb, najno-
wocześniejszym obiekcie szkoleniowym 
w kraju, wzięło udział 51 osób. Młodzi 
kierowcy pod czujnym okiem najlep-
szych szkoleniowców w Polsce ćwiczyli 
m.in. poślizg podczas jazdy z dużą pręd-
kością czy zachowanie podczas nagłego 
wtargnięcia na drogę. W szkoleniach wy-
korzystywane były również symulatory 
o sześciu stopniach swobody, zaprojekto-
wane z wykorzystaniem kabiny pojazdu 
ciężarowego.

Chętnych na szkolenie praktyczne 
było znacznie więcej niż miejsc. Niestety 
obostrzenia sanitarne nie pozwoliły na 
zwiększenie liczby uczestników. 

Kursanci przy okazji mogli przetesto-
wać najnowszą gamę pojazdów Volvo 
Trucks, której produkcja ruszy w marcu 
tego roku.

Praca wre
Volvo Trucks Polska wspólnie z part-
nerami akcji pracuje nad programem 

W prawdzie pandemia narzuciła dość ostry 
reżim sanitarny, ale nic nie zastąpi praktycznych 
treningów. Teorię można przekazać on-line,  
ale później trzeba pokazać, co się potrafi, by móc 
skorygować błędy i doszlifować umiejętności.

i harmonogramem tegorocznej edy- 
cji szkoleń. Zajęcia odbędą się w sys- 
temie hybrydowym: teoretyczne w sie-
ci, praktyczne na torze. Volvo Trucks 
chce, by było ich więcej niż w 2020 
roku.

– Zamierzamy też wrócić do szkoleń na 
drogach publicznych, z których – z uwagi 
na pandemię – zrezygnowaliśmy. Pojawi 
się także nowy temat: pobieranie i odbie-
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Drobiazgowy  
nadzór
Gorącym tematem w branży chłodniczej jest od kilku lat dystrybucja leków.  
Teraz jego znaczenie jeszcze bardziej wzrosło, ale są i inne czynniki kształtujące rynek.

Nowym zadaniem jest transport 
dużej ilości szczepionek. Wobec 
wzmożonego popytu na tak spe-

cyficzne przewozy w temperaturze kon-
trolowanej, producenci z branży chłodni-
czej proponują oprócz dotychczasowych 
również nowe produkty. 

Nie jest to jedyny czynnik wpływający 
na zmianę rozłożenia akcentów w sprze-
daży. Obostrzenia sanitarne i związane 
z tym zapotrzebowania na dostawy zaku-
pów i posiłków do domu także wzmagają 
potrzebę stosowania rozwiązań zapew-
niających ładunkowi odpowiednie wa-
runki. 

Podręczny kontener
Thermo King wprowadza kontenery 
ColdCube Connect Flex. Zapewniają one 
środowisko o kontrolowanej temperatu-
rze w pojazdach, które nie mają agrega-
tów chłodniczych. Mogą być stosowane 

w branży farmaceutycznej, detalicznej, 
cateringowej oraz na ostatnim etapie łań-
cucha dostaw. 

Nowe modele Connect Flex są wy-
posażone w zintegrowany akumulator 
zapewniający co najmniej 12 godzin 
chłodzenia w pełni niezależnie od aku-
mulatora pojazdu. Są dostępne w trzech 
rozmiarach dopasowanych do typowego 
samochodu dostawczego lub ciężarowe-
go: 140, 330 i 720 l. Łączność Bluetooth 
umożliwia bezprzewodowe sterowanie 
temperaturą i zapewnia kontrolę nad 
warunkami transportu bez konieczno-
ści jego otwierania. Ponadto ColdCube 
Connect Flex jest wyposażony w mon-
towany fabrycznie czujnik temperatury 
kompatybilny z systemami telematycz-
nymi Thermo King.

Certyfikowane pod kątem potrzeb 
branży farmaceutycznej modele konte-
nera oferują automatyczne chłodzenie, 
zamrażanie i ogrzewanie w zakresie tem-

peratur od –30 do +30°C w zależności od 
wersji, a także wydajną wentylację we-
wnętrzną. 

Kontener może być ładowany z dowol-
nego gniazdka prądu przemiennego (AC) 
o napięciu 115 lub 230 V. 

kontrola  
z uwzględnieniem korka
Jesienią 2020 roku Carrier Transicold 
i Amazon Web Services (AWS) ogłosiły 
wieloletnią umowę dotyczącą wspólne-
go rozwoju nowej platformy cyfrowej 
Lynx. Zestaw narzędzi zapewni klien-
tom Carriera na całym świecie lepszą 
kontrolę nad łańcuchem chłodniczym, 
co polepszy warunki transportu i prze-
chowywania ładunków wrażliwych na 
temperaturę, w tym żywności, leków 
i szczepionek. Carrier wybrał AWS jako 
preferowanego dostawcę usług w chmu-
rze w lutym 2020 r. 

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

Nawiązując współpracę z AWS firma Carrier Transicold chce zapewnić 
użytkownikom swoich urządzeń jeszcze wnikliwszą kontrolę nad przewozami 
chłodniczymi za pośrednictwem platformy Lynx. 
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Platforma Lynx będzie łączyć usługi 
AWS w zakresie internetu rzeczy, ana-
lityki i uczenia maszynowego z rozwią-
zaniami firmy Carrier w zakresie chłod-
nictwa i monitorowania, co pozwala 
rozszerzyć aktualną ofertę cyfrową 
firmy Carrier w obszarze zarządzania 
transportem i składowaniem w kontro-
lowanej temperaturze. Klienci używają-
cy platformy Lynx skorzystają na kom-
pleksowym śledzeniu, alertach w czasie 

rzeczywistym, zautomatyzowanych 
procesach i analizach predykcyjnych, 
które pomogą im dostarczyć ładunek 
w temperaturze kontrolowanej w sposób 
efektywniejszy, co z kolei przełoży się na 
obniżenie kosztów operacji w łańcuchu 
chłodniczym przez optymalizację uży-
wania zasobów i unikanie utraty ładun-
ku np. wskutek zepsucia.

Platforma Lynx gromadzi, integruje, 
organizuje i analizuje dane z dużej bazy 

urządzeń chłodniczych i rozwiązań z za-
kresu monitorowania firmy Carrier oraz 
źródeł takich jak raporty na temat ruchu 
i pogody. Tego rodzaju informacje będą 
wprowadzane do repozytorium danych 
opartym na usłudze Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3), w którym 
Carrier będzie mógł korzystać z usług 
uczenia maszynowego AWS do identy-
fikacji potencjalnych problemów, które 
mogą mieć wpływ na ładunek, a tak-
że przeprowadzania zaawansowanych 
analiz w celu opracowania zaleceń słu-
żących poprawie wyników. Platforma 
Lynx będzie mogła, na przykład, propo-
nować proaktywną konserwację w celu 
optymalizacji dostępności konkretnego 
urządzenia na podstawie analizy hi-
storycznych i rzeczywistych danych 
dotyczących wydajności pochodzących 
z urządzeń Carrier połączonych z chmu-
rą. W przyszłości firmy Carrier i AWS 
planują wprowadzenie możliwości prze-
kazywania za pośrednictwem platformy 
Lynx zaleceń dotyczących trasy ładunku 
i usprawnionego wykorzystywania floty, 
co pozwoli zwiększyć odporność łań-
cucha chłodniczego i pomoże klientom 
Carriera w zarządzaniu kosztami, ter-
minami i zasobami. l

Dzięki kontenerom 
Thermo King ColdCube 
Connect Flex 
praktycznie dowolny 
pojazd może przewozić 
ładunki w temperaturze 
kontrolowanej.

  |  A G R e G A t y  c H Ł O D N I c z e  |  PRODUKT



Nie do ruszenia?
Specjalizacja chroni do pewnego stopnia przed wahaniami  
koniunktury. Dlatego transport ponadnormatywny  
stosunkowo dobrze znosi chaos związany z próbami powstrzymania  
epidemii, a dostawcy sprzętu zachowują spokój.

Przewoźnicy z branży borykają się 
przede wszystkim z miejscowy-
mi, okresowymi ograniczeniami 

ruchu, takimi jak niedawne i wyjątkowo 
dotkliwe zamknięcie przejścia między 
Wielką Brytanią a Francją tuż przed świę-
tami. Zarazem nadal aktualne są dawne 
bolączki. Polskie firmy od lat domagają się 
zmian w prawie, które ułatwią im pracę na 
terenie własnego kraju. Za granicą regula-
cje są lepiej dopasowane do specyfiki prze-
wozów ponadnormatywnych i służących 
do tego pojazdów. 

lżej
Dostawcy pojazdów do przewozu „gabary-
tów” pracują zwykłym rytmem. Niektórzy 
z nich pokusili się o wprowadzenie do ofer-
ty nowości. Zmiany pojawiają się pod dyk-
tando oczekiwań użytkowników i często 
mają charakter szczegółowych rozwiązań 
technicznych nastawionych na podnie-
sienie funkcjonalności pojazdu w określo-

nym obszarze. Z renomowanymi, dalece 
wyspecjalizowanymi producentami kon-
kurują firmy dostarczające pojazdy mniej 
skomplikowane, przeznaczone dla mniej 
wymagających i popularniejszych typów 
przewozów. 

Goldhofer działa w obu wspomnia-
nych segmentach rynku, a najświeższa 
nowość pojawiła się właśnie w tym lżej-
szym. Lżejszym oczywiście umownie, 
gdyż ładowność nowej naczepy Stepstar 
dochodzi do 70 ton. Jest to naczepa nisko-
podwoziowa dostępna w wersjach o licz-
bie osi od 3 do 5 z zagłębieniem (muldą) 
na ramię koparki. Dzięki redukcji masy 
własnej, ładowność naczepy jest wyższa 
co najmniej o 1 tonę w stosunku do pojaz-
dów starszej generacji. 

Stepstar ma akcesoria umożliwiają-
ce staranne zabezpieczenie ładunku. Są 
wśród nich punkty kotwiczenia pasów 
i łańcuchów na ramie oraz łabędziej szyi 
i we wspomnianym zagłębieniu. Uchwyty 
(oka) są schowane płasko, jeśli nie są uży-

Zagłębienie na ramię jest otwarte z tyłu 
i nie zakłócają go poprzeczne wzmocnie-
nia, a to ułatwia załadunek i transport 

|  Tekst: Michał Kij  | Zdjęcia: Faymonville, Goldhofer, Kässbohrer, Nooteboom, Grupa TII  |

Marco Andres,  
rzecznik prasowy Grupy Faymonville

 „ Planujemy dalszy rozwój gamy 
MAX Trailers, co ma związek z po-
większaniem naszej sieci handlowej, 
która już dziś liczy 45 partnerów. 
W odpowiedzi na tendencję do po-
większania łopat śmigieł elektrowni 
wiatrowych wprowadziliśmy nową 
naczepę WingMAX, będącą częścią 
gamy pojazdów TeleMAX.”

Naczepa Goldhofer Stepstar ma ładowność dochodzącą  
do 70 ton. Otwarta z tyłu mulda oraz zdejmowane rampy  
o regulowanym rozstawie to tylko najlepiej widoczne  
spośród licznych rozwiązań, które podnoszą użyteczność. 

Zaprezentowany w 2019 roku BladeS, w którym łopata śmigła wspiera się z jednej strony 
na adapterze przy łabędziej szyi, a z drugiej na wsporniku mocowanym do obrotnicy 

spoczywającej na 5-osiowym wózku pozostaje jednym z najciekawszych pojazdów na 
rynku. Jednym z jego użytkowników jest firma Hofmann Kran-Vermietung z Paderborn. 

wane. Opcjonalnie powierzchnia ładun-
kowa łabędziej szyi może zostać pokryta 
przeciwpoślizgową warstwą TraffideckGO. 
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maszyny oraz zmniejsza wysokość zała-
dowanego zestawu. Na pokład naczepy 
maszyny mogą wjechać samodzielnie po 
lekkich rampach. Rozstaw ramp można re-
gulować: zbliżyć je do siebie lub rozstawić 
na szerokość maksymalnie 2990 mm. Na 
potrzeby innego rodzaju ładunku można 
szybko zdemontować rampy, aby zmniej-

szyć masę naczepy. Niezawodność Stepsta-
ra zwiększają podzespoły uznanych firm, 
w tym osie BPW i lampy LED Ermax. 

Ponad przeszkodami
Dla innego i poniekąd popularnego seg-
mentu rynku nowość ma Faymonville. 

Naczepa WingMAX jest przeznaczona 
do transportu łopat wirników elektrow-
ni wiatrowych o długości dochodzącej 
do 70 m. 

Zalety pojazdu wynikają z połączenia 
kilku rozwiązań: powierzchni załadun-
kowej w formie teleskopu rozciąganego 
czterokrotnie, hydraulicznie regulowanej 

RBTS firmy Scheuerle został 
nagrodzony w tegorocznej edycji 
„Trailer Innovation”. Pojazd znacznie 
ułatwia transport łopat śmigieł drogami 
obfitującymi w przeszkody takie jak 
ronda czy ciasne zakręty. 

Nowa, 2-osiowa naczepa Scheuerle 
typu FL02. Choć jest najlżejsza w gamie 

EuroCompact, ma ładowność 37 ton  
i można ją rozciągnąć na długość 12,27 m. 

Wraz z nią zaprezentowano 3-osiową, 
48-tonową FL03. 

www.hardox.pl

Poznawaj świat stali trudno- 
ścieralnych razem z Hardox®

Trudnościeralna blacha Hardox® 500 Tuf to najnowszy 
produkt w rodzinie Hardox®. Oferuje wysoką wytrzymałość, 
ekstremalną twardość i gwarantowaną udarność w jednej i 
tej samej blasze trudnościeralnej. 

Hardox® 500 Tuf łączy w sobie najlepsze własności Hardox® 
450 i Hardox® 500. Efektem jest blacha trudnościeralna, 
która nie ma konkurencji na rynku.  
Wypróbuj już dziś!
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Rozsuwanie i zsuwanie teleskopu uła-
twiają podpory hydrauliczne. Teleskop jest 
blokowany dwustronnie, co podnosi sta-
bilność zestawu podczas jazdy i niweluje 
wpływ sił, które mogłyby niekorzystnie 
wpływać na ładunek. Podobną funkcję 
spełnia wózek z szeroko rozstawionymi 
liniami osi. 

Dodatkową pomocą jest możliwość 
zdalnego, radiowego sterowania funkcja-
mi naczepy regulowanymi przez układ 
hydrauliczny. 

Nowinką w naczepach MAX Trailer jest 
możliwość zastosowania wspomnianych 
osi wahliwych, unoszonych o 600 mm. 
Zwiększają one możliwości manewrowe 
zestawu, a ponadto zapewniają maksy-
malny nacisk 12 t na linię osi. Dzięki no-
wym osiom naczepy serii MAX Trailer, 
z założenia skonstruowane jako moduło-
we, są jeszcze bardziej uniwersalne. 

Więcej możliwości
Oferta firmy Nooteboom została wzboga-
cona jesienią 2020 r. o nowe naczepy do 
transportu maszyn. Do gamy pojazdów 
Nooteboom Smart dołączyła lekka 3-osio-
wa naczepa z hydrauliczną rampą najaz-
dową na łabędzią szyję, rozciąganym po-
kładem ładunkowym i osią skrętną. Może 
transportować ładunki o masie do 36 t. 

Producent określa ten typ pojazdu 
jako semi-niskopodwoziowy w związku 
z istotną rolą, jaka przypada pokłado-
wi znajdującemu się na łabędziej szyi. 
Nowy, 3-osiowy wariant ma pokład, 
który można rozciągnąć o 3730 mm, 
do 12 730 mm za łabędzią szyją. Sama 
szyja, rampa umożliwiająca wjazd na 
nią oraz dolny pokład mogą być na ży-
czenie nabywcy wykończone twardym 
drewnem, stalową kratownicą lub ich 
połączeniem. Rampy hydrauliczne 

umożliwiające wprowadzenie maszyn 
na naczepę występują w kilku wersjach 
i mogą zapewniać bardzo mały kąt na-
tarcia, wynoszący zaledwie 9 stopni. 
Regulacja rozstawu ramp umożliwia 
złączenie ich razem, dzięki czemu wy-
godnie można ładować mniejsze, węższe 
maszyny. Rampy można również rozsta-
wić na szerokość przekraczającą szero-
kość pokładu naczepy o 250 mm z każdej 
strony, co z kolei ułatwia wjazd dużymi 
maszynami. Elektryczna wciągarka ste-
rowana drogą radiową pozwala załado-
wać maszyny, które nie mogą poruszać 
się samodzielnie. 

Na pokładzie naczepy przewidzia-
no liczne punkty mocowania ładunku, 
a może być on również pokryty warstwą 
przeciwpoślizgową. 

Johan van de Water,  
rzecznik prasowy  
Nooteboom Trailers B.V.

 „ Pomimo pandemii jesteśmy 
bardzo zadowoleni z wyników. 
Zapotrzebowanie na specjalistyczne 
pojazdy Nooteboom było wysokie we 
wszystkich prawie krajach Europy. 
Bardzo dobry był zwłaszcza ostatni 
kwartał 2020 r., dlatego zwiększamy 
wydajność produkcji, aby sprostać 
popytowi.

Naczepa Kässbohrer K.SLA 4 jest jednym  
z uniwersalnych pojazdów niskopodwoziowych, 
które udoskonalono w ubiegłym roku. 

W ofercie Kässbohrera jest również wyspecjalizowana naczepa K.SLA R 3. 
Zagłębienia na koła przewożonych maszyn przyczyniają się do zmniejszenia 

wysokości całkowitej załadowanego zestawu. 

60 stopni, unoszone maksymalnie o 600 mm 
oraz łabędzia szyja o dużym zakresie re-
gulacji wysokości sprawiają, że zestaw 
łatwiej pokonuje trasy obfitujące w prze-
szkody, np. ronda czy zakręty zmuszające 
do „przeniesienia nad nimi” ładunku. Po-
nadto dobrze radzi sobie w trudniejszym 
terenie przy dojeździe do miejsca monta-
żu elektrowni wiatrowej. W takich sytu-
acjach przydatne są również przesuwne 
podkłady pod ładunek, umożliwiające 
podparcie skrzydła i skrócenie naczepy 
z ładunkiem. 

Od przeszło roku jest w ofercie nowa 
generacja rozciąganych naczep z pła-
skim pokładem Longrunner, przezna-
czonych do transportu np. długich kon-
strukcji betonowych lub stalowych oraz 
kontenerów. 

Erich Traub,  
rzecznik prasowy Goldhofer AG

 „ Nasz pojazd do transportu 
łopat śmigieł elektrowni wiatro-
wych BladeS wyznacza w branży 
nowy standard jako rozwiązanie 
lekkie i zapewaniające bardzo dobre 
własności manewrowe. Podobnie 
nowa naczepa Stepstar, która jest 
bardzo przyjazna użytkownikowi 
dzięki dopracowanym rozwiązaniom 
szczegółowym. Nasza praca nie 
przechodzi bez echa. Po raz kolejny 
zdobyliśmy nagrodę ‘Global Market 
Leader Champion’, przyznawaną 
przez Uniwersytet w St. Gallen.”

łabędziej szyi, którą można unieść nawet 
o 1700 mm oraz wytrzymałych osi wahli-
wych z kołami 19,5”. Naczepa występuje 
w odmianie 3- i 4-osiowej i może współ-
pracować z ciągnikami o liczbie osi docho-
dzącej do 5. Wahliwe osie, skręcane o kąt  
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Do wyboru są wersje z 2 lub 3 osiami 
sterowanymi hydraulicznie z pokładem 
o długości dochodzącej do 30 m. Najniższa, 
dostępna wysokość obciążonego pokładu 
wynosi 1145 mm. Najlżejszy, 2-osiowy wa-
riant Longrunnera ma masę własną tylko 
7300 kg. Ładowność najcięższych modeli 
dochodzi do 42,5 t przy 80 km/h. 

Koła naczepy obracają się o kąt ponad  
50 stopni. Zestaw jest zwrotny, a zużycie opon 
spowolnione. Oprócz sterowania hydrau-
licznego osie mają standardowo dodatkowe, 
ręczne sterowanie oraz system ustawiania 
ich do jazdy na wprost ASA. Do wyboru są 
osie SAF lub BPW z hamulcami bębnowymi 
lub tarczowymi oraz kilka rozmiarów opon. 
Standardem są osie 10-tonowe, nacisk na sio-
dło może wynosić 19 lub 23 t. 

Nowa ściana przednia naczepy ma cer-
tyfikat TÜV. Spełnia najwyższy standard 
na rynku zgodnie z normą NEN-EN 12642 
kod XL. Przy uderzeniu z tyłu mogą za-
trzymać co najmniej 50% ładowności, 
czyli nawet 25 ton. Proponowana jest  
w 9 odmianach różniących się wysoko-

ścią, można również wybrać ścianę pełną 
lub o konstrukcji ażurowej w górnej czę-
ści. Akcesoria np. do mocowania ładunku 
można przechowywać w proponowanych 
opcjonalnie skrzynkach otwartych lub 
zamykanych, ulokowanych pod pokła-
dem naczepy. 

Nooteboom rozszerzył także program 
naczep niskopodwoziowych Euro-PX, do-
dając do niego nowy wózek IC Interdolly 
Compact. Przy kombinacji osi pojazdu 
4+6 tworzy największą naczepę nisko-
podwoziową w programie Nooteboom 
Euro-PX. Nowy wózek wprowadzono, 
uwzględniając niemieckie przepisy, ce-
lem usprawnienia transportu: przy ob-
ciążeniu na linię osi 12 ton zestaw może 
przewozić ładunki o masie 100 ton, jadąc 
z prędkością 80 km/h. 

zauważone, nagrodzone
Transporter Industry International Group 
(Grupa TII) oferuje zróżnicowaną gamę 
produktów pod markami: Scheuerle,  

Jakub Dolaniecki,  
dyrektor Kässbohrer Polska

 „ W 2020 roku Kässbohrer konty-
nuował rozbudowę gamy naczep oraz 
inwestycje w dział badawczo-rozwo-
jowy. Wśród 22 nowych pojazdów, 
były również naczepy niskopodwo-
ziowe dla budownictwa, które zyskały 
na ładowności i funkcjonalności dzięki 
optymalizacji konstrukcji. Odpowie-
dzią na wyzwania postawione przez 
pandemię, są nasze wirtualne targi, 
które umożliwiają zapoznanie się 
z naszymi pojazdami.”

Ładowność najcięższych naczep Nooteboom Longrunner dochodzi  
do 42,5 t przy 80 km/h. Pojazd można dopasować do potrzeb, korzystając  
z licznych opcji, obejmujących między innymi typ osi oraz nacisk na siodło. 

Nooteboom Smart to nowa, lekka 3-osiowa naczepa z hydrauliczną  
rampą najazdową na łabędzią szyję, rozciąganym pokładem ładunkowym  
i osią skrętną. Może transportować ładunki o masie do 36 t. 

Kamag, Nicolas i TIIGER. Podobnie jak 
główni konkurenci, grupa przedstawiła 
w ubiegłym roku nowości do przewozu 
maszyn i śmigieł elektrowni wiatrowych. 
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Tak jak Goldhofer dodała do oferty sto-
sunkowo lekkie pojazdy, poszerzając „od 
dołu” gamę naczep niskopodłogowych 
EuroCompact. Nowe modele to wariant 
2-osiowy FL02 i 3-osiowy FL03. 

Na rodzinę EuroCompact składają się 
naczepy z obniżonym pokładem (tzw. tie-
fbett) z osiami wahliwymi, o regulowanej 
wysokości. FL02 ma ładowność 37 t i moż-
na ją rozciągnąć do długości 12 270 mm, dla 
FL03 wartości te wynoszą odpowiednio 48 
i 12 610. Te „małe” naczepy wyróżniają się 
wygodą użytkowania i zapewniają zesta-
wowi znakomite własności manewrowe. 
Pomocą jest wygodny system odłączania 
łabędziej szyi „Clever Coupling”, który 
przyspiesza za- i rozładunek od przodu. 
Nowe modele FL02 i FL03 są jedynymi 
w gamie, które nie mają wózka z przodu. 

system), które umożliwia transport łopat 
elektrowni wiatrowych o długości prze-
kraczającej 80 m. Zestaw jest utworzony 
przez adapter dostępny w wersji bez wóz-
ka lub z dwuosiowym dolly oraz 4-osiowy 
wózek podpierający węższą końcówkę 
śmigła. Stabilność transportu i wygoda 
obsługi zaskarbiły mu sympatię dzien-
nikarzy branżowych, którzy nagrodzili 
RBTS tytułem „Trailer Innovation 2021” 
w kategorii „Podwozie” (patrz: Truck & 
Van 12/2020). 

Teleskopowo  
i telematycznie?
Kässbohrer, który koncentruje się na mniej 
skomplikowanych, a zatem cieszących się 
większym zainteresowaniem naczepach 
niskopodwoziowych i platformach, syste-
matycznie wzbogaca ofertę. Obecnie obej-
muje ona naczepy z łabędzią szyją i po-
kładem stałym oraz rozciąganym, a także 
z obniżonym pokładem (tiefbett). Wśród 
22 nowości, które firma zaprezentowała na 
swoich wirtualnych targach, były też tego 
typu naczepy. Innowacje dotyczyły głów-
nie szczegółowych rozwiązań służących 
optymalizacji ładowności i zwrotności. 
Najważniejszą nowością w tym kontekście 
jest zawieszenie z osiami skrętnymi. Naj-
cięższe, 8-osiowe warianty naczep rozcią-
ganych z łabędzią szyją serii K.SLH mogą 
tworzyć zestawy o dmc 120 t. 

Mówienie o tendencjach w projektowa-
niu i produkcji tak wyspecjalizowanych 
pojazdów, jakimi są te, których używa się 
w transporcie ładunków nienormatyw-
nych, może wydawać się nadużyciem. 
W końcu od lat chodzi o to samo: reduk-
cję masy, zwiększanie użyteczności, wy-
gody obsługi i niezawodności. Jednak 
wraz z nowymi materiałami oraz postę-
pem w konstrukcji komponentów poja-
wiają się nowe możliwości. W ostatnich 
latach poskutkowały one wzbogaceniem 
oferty pojazdów o bardziej wszechstron-
nym zastosowaniu. Ponadto na skutek 
zmian w otoczeniu gospodarczym rodzi 
się wzmożony popyt na określone prze-
wozy. Ostatnimi laty do coraz częściej 
transportowanych maszyn budowal-
nych, rolniczych i innych dołączyły jako 
popularny „towar” elementy elektrow-
ni wiatrowych. Oba zjawiska znajdują 
odbicie w ubiegłorocznych nowościach 
producentów pojazdów do „gabarytów”. 
Obecnie wspomina się o telematyce, któ-
ra miałaby wspomagać transport nienor-
matywny tak, jak to się już dzieje w in-
nych segmentach przewozów. Można się 
tylko domyślać, że stworzenie systemu 
dopasowanego do tak zróżnicowanych 
przewozów jest nie lada wyzwaniem, 
szczególnie jeśli miałby nie tylko reje-
strować parametry pojazdu, ale ułatwiać 
serwis. Tym ciekawsze będzie gotowe 
rozwiązanie. l

Volker Seitz,  
rzecznik prasowy Grupy TII

 „ Napływ zamówień w minionym 
roku przewyższył nasze oczekiwania 
i tak jest nadal. Olbrzymim zain-
teresowaniem cieszą się naczepy 
Scheuerle z rodziny EuroCompact, 
wyróżniające się niską masą własną 
i cechami cenionymi w budownictwie 
i energetyce. Nowe, lekkie warianty 
domknęły gamę i jeszcze lepiej dosto-
sowały ją do potrzeb użytkowników 
z różnych branż, wliczając rolnictwo 
i leśnictwo.”

Naczepa WingMAX jest przeznaczona 
do transportu łopat wirników elektrowni 
wiatrowych o długości dochodzącej do 70 m. 
Jest rozciągana czterokrotnie, a hydraulicznie 
regulowaną łabędzią szyję można unieść 
nawet o 1700 mm. 

Do naczep MAX Trailer można teraz 
zamawiać osie wahliwe unoszone  

o 600 mm. Zwiększają one możliwości 
manewrowe zestawu, a ponadto 

zapewniają maksymalny nacisk 12 t  
na linię osi. 

Najcięższe naczepy EuroCompact mają  
8 lub 10 linii osi w kombinacji odpowied-
nio 3+5 oraz 3+1+1+5. 

Kolejną nowością jest urządzenie do 
transportu łopat śmigieł elektrowni wia-
trowych RBTS (rotor blade transport 
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Kolejne podejście
DAF nie ustępuje i cały czas walczy o udziały w rynku ciężkich podwozi.  
Tuż przed kolejnym lockdownem na jesieni, firma zdążyła zaprezentować swoje 
wieloosiowe rozwiązania dla segmentu budowlanego i komunalnego.

|  Tekst i zdjęcia: Katarzyna Dziewicka  |

DAF koncentruje się na typo-
wych, drogowych rozwiąza-
niach, a w przypadku segmentu 

budowlanego na pojazdach przygoto-
wanych do lekkiego terenu. Holender-
ski producent oferuje różne warianty 
osi, które zwiększają możliwości pojaz-
dów i pozwalają je dopasować do róż-
nych zadań, tak aby spełniały wyma-
gania zarówno branży budowlanej, jak 
i komunalnej.

 – Transport jest opłacalny tylko wte-
dy, gdy mamy do czynienia z właściwie 
dobranym narzędziem do konkretnego 
zadania – mówi Zbigniew Kołodziejek, 
marketing menedżer DAF Polska. – Wów-
czas klient jest w stanie uzyskać najniż-
szy koszt z kilometra. Jako DAF dążymy 
do tego, żeby klienci osiągali taki wynik, 
dzięki wyborze naszego produktu. 

Pierwszym krokiem było wejście DAF-a 
w te segmenty, na których można było 

uzyskać największy wolumen, czyli 
transport międzynarodowy. Teraz firma 
musi przekonać do siebie pozostałych. 
Głównie zainteresowana jest branżą ko-
munalną i budowlaną, ponieważ mają 
największy udział w zakupie podwozi. 
Oprócz zwiększania udziałów rynko-
wych ważną rolę w tej strategii odgrywa 
obsługa serwisowa. Pojazdy, które pra-
cują w transporcie długodystansowym, 
często nie zjeżdżają do bazy, w związku 
z tym są serwisowane poza naszymi gra-
nicami. Wzrost sprzedaży w segmencie 
podwozi, sprawi, że autoryzowane serwi-
sy będą miały więcej pracy i wzrośnie im 
obrót częściami zamiennymi. W więk-
szości przypadków podwozia obsługujące 
branżę budowlaną i komunalną, pracują 
niedaleko swojego dilera, ale też z uwagi 
na charakter pracy są częściej narażone 
na uszkodzenia, czyli korzystają z usług 
serwisu. 

odrobiona lekcja
Pojazdy DAF są świetnie przygotowane 
do pracy w ciężkich warunkach. Elemen-
ty przezroczyste wykonane są z leksanu, 
materiału bardziej odpornego na uderze-
nia niż szkło. Reflektory są mocowane 
niezależnie od stalowego zderzaka. Jeżeli 
zderzak zostanie uszkodzony, reflektor 
nadal będzie działał prawidłowo. Dodat-
kowo w modelach budowlanych zderzak 
jest trzyczęściowy, co ułatwia naprawę 
i obniża jej koszty. Dostępne są również 
różne pozycje układu zasysania powie-
trza z możliwością instalacji wstępnego 
filtra, który odwirowuje grubsze zanie-
czyszczenia, oraz wydech zamontowany 
do góry. 

Żeby zostać skutecznym dostawcą pod-
wozi do zastosowań specjalistycznych, 
trzeba spełnić wiele wymogów. Ważne 
jest odpowiednie rozmieszczenie kom-
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ponentów, aby nie przeszkadzały w zabu-
dowie. Należy też dysponować szerokim 
programem przystawek odbioru mocy 
oraz zastosować takie rozwiązania, któ-
re będą ułatwiać zabudowę. Ważne jest, 
żeby z procesu zabudowy pojazdu wy-
eliminować konieczność przenoszenia 
komponentów, wykonania otworów tech-
nologicznych, skracania ram i przebu-
dowy podwozi. Chodzi o to, żeby skrócić 
czas zabudowy i obniżyć jej koszt. DAF 
w tym celu przeprowadził wiele konsulta-
cji z firmami zabudowującymi w różnych 

zwiększania udziału podwozi w sprzeda-
ży DAF-a. Pierwsze efekty już są. Firmy 
zabudowujące dostrzegają te zalety i co-
raz częściej polecają właśnie DAF-y. 

DAF poszedł jeszcze o krok dalej i obec-
nie samochody mogą być specjalnie do-
stosowywane do wymagań konkretnego 
producenta zabudów. Obecnie są dwie ta-
kie wersje: dla firmy Meiller i KH-Kipper. 
Samochody zamówione w tych specyfi-
kacjach mają różne elementy fabrycznie 
wykonane dokładnie zgodnie z wymaga-
niami zabudowcy. Warto podkreślić, że 

do 19 t. Ich atutami jest niska masa wła-
sna, nisko umiejscowiona podłoga kabiny 
i mała podatność na uszkodzenia dzięki 
zastosowaniu stalowego zderzaka. W wa-
runkach miejskich pomaga mały promień 
skrętu i świetna widoczność z miejsca 
kierowcy, m.in. dzięki zastosowaniu okna 
w dolnej części drzwi po prawej stronie. 
LF otrzymał jedną gwiazdkę za bezpie-
czeństwo w warunkach miejskich przy-
znawaną przez Londyn, co oznacza, że 
może się bez przeszkód tam poruszać. 
Montowane są w tym modelu trzy jednost-
ki napędowe o pojemności od 3,8 do 6,7 l 
i mocy od 150 do 310 KM. Do wyboru są 
skrzynie manualne, zautomatyzowane 
ASTronic i automatyczne Allison.

LF występuje też w wersji budowlanej. 
Wówczas dmc wynosi 19 t. Takie pojaz-
dy mają bardziej agresywny wygląd i są 
lepiej zabezpieczone przed uszkodze-
niami. Zderzak jest zamontowany wyso-
ko, podobnie jak komponenty na ramie. 

Porównanie własności jezdnych samochodu DAF  
z napędem 8×4 z kierowaną osią wleczoną i bez

 FAD FAW
Długość zabudowy (m) 6,89  6,89
Rozstaw osi (m) 5,30 4,55
Średnica zawracania  
pomiędzy ścianami (m) 21,6 17
Średnica zawracania  
między krawężnikami (m) 20,2 15,6

Podwozie CF 8×4 z ostatnią osią skrętną powinno się świetnie sprawdzić  
również w branży komunalnej, gdzie zwinność pojazdu często ma duże znaczenie. 
Na zdjęciu zestaw do przewozu złomu z zabudową hakową.

DAF LF może mieć różne zastosowania, występuje  
również w wersji specjalnie przygotowanej w teren,  

a także pod zabudowę śmieciarką.

W DAF-ach CF i XF zastosowano zawieszenie  
z 8 drążkami reakcyjnymi, co wyeliminowało 
konieczność zastosowania stabilizatora.  
Teraz pojazdy mają lepszą trakcję w terenie. 

krajach i wprowadził odpowiednie mo-
dyfikacje w swoich pojazdach. Gdy firma 
zabudowująca ma problemy z zabudową, 
to po prostu nie poleca takiego podwozia 
klientowi. A im bardziej specjalistycz-
ne podwozie, tym firma zabudowująca 
odgrywa ważniejszą rolę w procesie de-
cyzyjnym. Dlatego cały ten zabieg miał 
niebagatelne znaczenie dla strategii 

pojazd nie jest modyfikowany po proce-
sie produkcji. DAF zamierza rozszerzyć 
te specyfikacje o innych producentów 
zabudów specjalistycznych. 

na różne okazje
Do lekkich zastosowań do miasta DAF ma 
w swojej ofercie podwozia LF o dmc od 7,5 
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Chłodnica jest zabezpieczona 3-milime-
trową osłoną, co przydaje się w cięższym 
terenie. Kąt natarcia wynosi 25°, prześwit 
to 32 cm.

Modele CF i XF dysponują licznymi 
konfiguracjami osi dostosowanymi do 
konkretnych zadań. W przypadku po-
jazdów z zamontowanymi ciężkimi urzą-
dzeniami za kabiną można zastosować 
nową, 10-tonową oś przednią. Dzięki 
temu unika się przeciążania przedniej 
osi. Taka oś jest dostępna zarówno w cią-
gnikach siodłowych, jak i podwoziach. 
Znajdzie zastosowanie w śmieciarkach 
i ciężkich żurawiach montowanych za 
kabiną.

Nowe rozwiązanie to oś wleczona 
z ogumieniem bliźniaczym o nośno-
ści również 10 t do ciężkich zastosowań 
z pojedynczą osią napędową. Ma niższą  
o 25 kg masę własną i niższe tarcie we-
wnętrzne, co przekłada się na mniejsze 
zapotrzebowanie na paliwo o 0,2%.

Pojawiła się też oś wleczona z pojedyn-
czymi kołami o nowej konstrukcji do nor-
malnych zastosowań z pojedynczą osią 
napędzaną. Ma ona niższą masę o 10 kg 
i wyższą sztywność oraz o 25% większą 
nośność statyczną – 26 t. Tego typu oś jest 
coraz częściej wykorzystywana do takich 
zastosowań, jak hakowce.

Zmodyfikowane zawieszenie DAF-ów 
CF i XF z 8 drążkami reakcyjnymi po-
zwoliło uniknąć stosowania stabiliza-
tora. To korzystne w terenie. Gdy jedno 
z kół po jednej stronie obniża się, a dru-
gie zmierza w górę, stabilizator dąży do 
wyrównania ich położenia, co sprawdza 
się na stabilnym podłożu. Gdy jedziemy 
po wybojach, stabilizator nie „wyczuje”, 
czy koło akurat wjechało w zagłębienie 
w drodze, czy cały pojazd się przechyla. 
W takiej sytuacji odciążałby koło ni-
żej położone, co groziłoby zakopaniem 
pojazdu. Brak stabilizatora sprawia, że 
samochód ma dużo lepszą trakcję. Ofe-

rowany jest tutaj szeroki zakres przeło-
żeń, zarówno do lekkich, jak i ciężkich 
zastosowań w trudnych warunkach te-
renowych. 

zwinny kolos
Ciekawą propozycją jest podwozie 8×4 
FAW oferowane zarówno w DAF-ach 
CF, jak i XF. Zastosowano w nim zespół 
trzech tylnych osi, tzw. tridem, który 
obejmuje podwójną oś napędową z poje-
dynczym przełożeniem i zawieszeniem 
pneumatycznym zapewniającą świetną 
trakcję, oraz kierowaną wleczoną oś tyl-
ną o nośności 8 t, zapewniającą wyjątko-
we możliwości manewrowania. Nośność 
tridemu wynosi 27 t, a techniczna 36 t. 

Podwozie 8×4 FAW o dopuszczalnej 
masie całkowitej dochodzącej do 44 t 
znakomicie nadaje się do transportu du-
żych i ciężkich ładunków np. na place 
budowy, na których jest mało miejsca na 
manewry. Podwozie to stanowi doskona-
łą podstawę dla wywrotki, betonomie-
szarki lub hakowca. Pojazd ma porów-
nywalne zalety, jak klasyczne podwozie 
FAD 8×4 z dwiema ostatnimi osiami na-
pędowymi. Jego przewaga polega na 
lepszych własnościach trakcyjnych oraz 
zwinności. Ma to obecnie spore znacze-
nie. Budownictwo w miastach wiąże 
się często z zagospodarowywaniem co-
raz mniejszych przestrzeni. W związku 
z tym coraz istotniejszym parametrem 
staje się promień skrętu pojazdów. Pod-
wozie w wersji FAW ma o 2 m mniejszy 
promień zawracania w porównaniu 
z wersją FAD. Dzięki pompie wspomaga-
nia o zmiennej wydajności udało się też 
zmniejszyć zużycie paliwa o 1%. 

DAF ma w ofercie również CF-a 10×4 
z kierowaną osią podporową do cięż-
kich, bardzo specjalistycznych za-
stosowań, jak np. pompa do betonu. 
Modyfikację wykonała firma Estepe. 
Zastosowano w tym pojeździe tylny wó-
zek z dwiema osiami napędowymi oraz 
dwie przednie osie skrętne o nośności 
10 t, a pośrodku trzecią oś tzw. pod-
porową – podnoszoną i kierowaną hy-
draulicznie. Dmc tego pojazdu wynosi 
49 t. Ładowność dochodzi do 30 t. Choć 
miejsca na ramie jest niewiele, zbiornik 
paliwa mieści 350 l. 

Dobrze przemyślane rozwiązania to 
już sporo, ale teraz trzeba do nich przeko-
nać klientów. Ci operujący w transporcie 
długodystansowym dość szybko docenili 
ciągniki siodłowe i obecnie nieprzerwal-
nie od kilku lat DAF w Polsce jest niekwe-
stionowanym liderem tego rynku. Nad-
szedł czas na podwozia. l

LF z zabudową hakową sprawdzi się tam,  
gdzie większe, cięższe pojazdy miałby trudności 
z dojazdem. 

Budowlane CF-y mają kąt natarcia 25°  
i prześwit 40 cm. Dodatkowo przed uszkodzeniami  

w trudnym terenie chłodnicę chroni  
specjalna osłona.
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Aberg zadba o produkty 
Grupy Wielton
Grupa Wielton wprowadza we wszystkich spółkach wspólną 
marką Aberg, która będzie odpowiedzialna za opiekę 
posprzedażową. W ten sposób spółka chce zwiększyć poziom 
satysfakcji swoich klientów i zyskać dodatkowe źródło dochodu  
z części zamiennych oferowanych pod własną marką.

Zgodnie z nowo przyjętą strategią 
konsolidacji usług posprzedażo-
wych, obsługa klientów w Grupie 

Wielton jest oparta na trzech filarach. 
Po pierwsze, dzięki powołaniu marki 
Aberg, wsparcie w ramach obsługi ser-
wisowej i sprzedaży części zamiennych 
otrzymały wszystkie spółki Grupy Wiel-
ton, czyli Fruehauf, Wielton, Lawrence 
David, Langendorf i Viberti. Drugi filar 
strategii stanowi uruchomienie sied-
miu, międzynarodowych centrów ser-
wisowych odpowiedzialnych za obsługę 
poszczególnych regionów działalności 
Grupy Wielton. Każde centrum będzie 
w pełni odpowiedzialne za pomoc ser-
wisową, dostarczenie części zamien-

nych i doradztwo techniczne klientom 
posiadającym pojazd dowolnej mar-
ki grupy. W ramach trzeciego filaru 
wdrożone zostaną niezbędne narzędzia 
informatyczne i utworzona globalna 
platforma internetowa, dostępna dla 
partnerów serwisowych, w celu spraw-
nego przepływu informacji o produkcie 
w zakresie gwarancji, historii napraw 
czy dostępności części zamiennych. 

zgodnie  
z zapotrzebowaniem
Z przeprowadzonego przez Wielton 
wspólnie z GFK badania wynika, że 
klienci cenią sobie przede wszystkim 

sprawnie przeprowadzone naprawy, 
redukujące do minimum czas przesto-
jów, ważny jest dla nich stały kontakt 
z zespołem odpowiedzialnym za ser-
wis. Mając taką wiedzę, Grupa Wielton 
przyjęła plan rozwoju w tym zakresie. 
Celem wprowadzenia nowej strategii 
obsługi posprzedażowej jest zapewnie-
nie wysokiego poziomu, spójnego stan-
dardu oraz doskonałej jakości dla każ-
dej marki i wszystkich rynków Grupy 
w tym obszarze. Wprowadzenie marki 
Aberg zapewnia ujednolicenie poziomu 
wszystkich punktów obsługi serwiso-
wej Grupy Wielton. W niedalekiej przy-
szłości pod marką Aberg dostępne będą 
także części zamienne i komponenty. 

|  Tekst i zdjęcia: K. Dziewicka, Wielton  |
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Obsługa serwisowa będzie oparta o lo-
kalną działalność i globalną platformę 
internetową.

Dwumarkowa
Oferta marki Aberg będzie obejmowa-
ła sygnowane nią części zamienne oraz 
obsługę serwisową, realizowaną przez 

„
Realizacja strategii obsługi posprzedażowej pod wspólną 

marką jest przełomową decyzją dla całej Grupy Wielton. Aberg 
łączy marki Grupy i  unifikuje proces obsługi posprzedażowej, 
stanowiąc naszą odpowiedź na obserwowane trendy rynkowe 
i potrzeby klientów w obszarze szeroko rozumianego serwisu. 
Synergia ta pozwoli nam budować przewagę rynkową i zwięk-
szać satysfakcję klientów, a jednocześnie umożliwi pozyska-
nie dodatkowych korzyści biznesowych. Działania obejmujące 

swoją skalą całą Grupę, takie jak realizacja wspólnej strategii posprzedażowej, będą w naj-
bliższych latach zdecydowanie istotnym kierunkiem naszego rozwoju.

Mariusz Golec,  
I wiceprezes zarządu, CEO Grupy Wielton

Powołanie marki oraz oferowanie 
przez nią części zamiennych pod wła-
snym logo umożliwi Grupie Wielton po-
zyskanie dodatkowego źródła dochodu. 
W ramach uruchomienia marki Aberg 
powstanie także 7 centrów serwiso-
wych w Europie, które będą stanowić 
wsparcie dla wszystkich spółek Grupy. 
Wdrożenie nowej strategii posprze-

„
Kompleksowa i profesjonalna obsługa to bardzo ważny 

aspekt współpracy z klientami, szczególnie po dokonanym za-
kupie. Otwartość na oczekiwania klientów pozwala nam efek-
tywnie rozwijać obsługę posprzedażową, aby osiągnąć ich peł-
ną satysfakcję na każdym etapie użytkowania naszych naczep 
i kontaktu z naszą marką. W tym celu wprowadziliśmy w Gru-
pie Wielton nową strategię obsługi, powołaliśmy markę Aberg 
oraz rozwijamy sieć profesjonalnych centrów serwisowych, 

dysponujących niezbędną wiedzą, doświadczeniem i zapleczem technicznym. Planujemy 
także uruchomienie globalnej platformy internetowej dla naszych partnerów serwisowych. 
Aberg jest nowoczesnym i globalnym podejściem do obsługi posprzedażowej, które scala 
wszystkie marki w Grupie Wielton i zapewnia najwyższą jakość serwisu w standardzie pre-
mium dla coraz bardziej wymagających klientów.

Sergiusz Mitek,  
dyrektor ds. rozwoju biznesu Grupy Wielton

sieć partnerskich warsztatów. Jej wpro-
wadzenie zdecydowanie uprości procesy 
logistyczne związane z dystrybucją czę-
ści zamiennych, a tym samym zwiększy 
ich dostępność i ograniczy koszty ope-
racyjne. Grupa Wielton nie będzie bu-
dować nowych serwisów, a bazować na 
sprawdzonych, specjalistycznych punk-
tach, które zapewnią klientom standard 
zgodny z najwyższą jakością obsługi. Sieć 
partnerska w początkowej fazie będzie 
funkcjonowała pod marką Aberg, równo-
cześnie z lokalnymi markami Grupy, by 
docelowo działać w zakresie serwisu oraz 
sprzedaży komponentów jako Aberg. 

dażowej i marki Aberg rozpoczęło się 
już na początku 2021 r., a zakończenie 
tego procesu planowane jest w 2025 r. 
W tym czasie zostaną także zaimple-
mentowane niezbędne narzędzia infor-
matyczne i utworzona platforma inter-
netowa. 

Powołanie marki Aberg jest kolejnym 
przykładem synergii w Grupie Wiel-
ton, która oferując w poszczególnych 
krajach produkty znanych, lokalnych 
marek, jest jednocześnie nastawiona 
na międzynarodowy rozwój i wykorzy-
stanie w tym celu ich wspólnego poten-
cjału. l

Telematyka  
w pojazdach  
Wieltonu

Wieluński producent wprowadza rozwią-
zania telematyczne do swoich naczep. To 
kolejny etap prac tego producenta w zakre-
sie badań i rozwoju nad wprowadzeniem 
nowych rozwiązań na rzecz optymalizacji 
transportu i logistyki. 

– Naszym celem jest dostarczenie klien-
tom niezawodnych rozwiązań telematycz-
nych, które będą stanowić źródło cennych 
informacji m.in. takich jak położenie po-
jazdu, nacisk na osie czy stan techniczny 
hamulców – mówi Maciej Kaczor, dyrektor 
R&D Wielton S.A.

Wprowadzenie telematycznych systemów 
monitorowania w produktach marki Wielton 
było możliwe dzięki nawiązaniu współpracy 
z trzema partnerami: WABCO Transics, BPW 
IDEM i Webfleet Solutions. Producenci opro-
gramowania dostarczają urządzenia umożli-
wiające gromadzenie wybranych informacji, 
profesjonalny system baz danych oraz łatwą 
integrację z systemami klientów. Po zamon-
towaniu systemu telematycznego na nacze-
pie, urządzenia zbierają informacje o pozy-
cji pojazdu (GPS), dane techniczne z układu 
hamulcowego (EBS), informacje o nacisku 
na osie oraz poziomie ciśnienia w oponach 
(w przypadku jednoczesnego zastosowania 
układu TPMS). System dostarcza także pro-
fesjonalne oprogramowanie konieczne do 
magazynowania, przetwarzania i rozporzą-
dzania większymi ilościami danych, ułatwia-
jącymi zarządzanie flotą. 

– Dzięki nawiązanej współpracy z doświad-
czonymi partnerami i producentami urzą-
dzeń telematycznych, nasi klienci uzyskają 
sprawdzone narządzie do poprawy efektyw-
ności codziennej pracy, co przełoży się na 
konkretne oszczędności i korzyści bizneso-
we. Nasze pojazdy wyposażone w rozwią-
zania telematyczne pozwolą na skuteczniej-
sze zarządzanie flotą oraz redukcję kosztów 
eksploatacyjnych – mówi Andrzej Mowczan, 
członek zarządu, dyrektor komercyjny  
Wielton S.A. 

Naczepy kurtynowe marek Wielton i Viberti 
z rozwiązaniami telematycznymi są dostęp-
ne w ofercie od 2020 r. Produkty te są głów-
nie dedykowane klientom z rynku polskiego 
i włoskiego. To kolejny krok w stronę dołą-
czenia „inteligentnych naczep” do portfolio 
Grupy Wielton. l
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Pierwsze w Polsce
elektryczne pogotowie  
energetyczne
W ramach Zgorzeleckiego Hubu Innowacji spółka Innovation AG stworzyła kolejne,  
w pełni elektryczne auto zadaniowe. Tym razem inżynierowie ze Zgorzelca,  
skonstruowali elektryczny pojazd dla strategicznej branży energetycznej.  
Warto przypomnieć, że Innovation AG to spółka, która specjalizuje się w technologiach 
związanych z elektromobilnością i z powodzeniem wdraża kolejne projekty.

Po samochodach zadaniowych, 
które znakomicie sprawdzały 
się w kopalniach i Tatrzańskim 

Parku Narodowym oraz po autach do-
stawczych (e-vanach), przygotowanych 
na zlecenie InPostu, stworzono pierw-
sze w Polsce elektryczne pogotowie 
energetyczne. Spółka Innovation AG 
w ciągu ostatnich dwóch lat udowod-
niła, że idea pojazdów elektrycznych 
produkowanych w Polsce może spraw-
dzić się w warunkach rynkowych. Jej 
specjalnością jest ekokonwersja aut na 
potrzeby konkretnej branży, pod spe-

cyficzne zapotrzebowanie. To nie są 
produkty dla każdego tzw. „Kowalskie-
go”, ale dobrze spozycjonowane dla 
konkretnych rynkowych nisz.

bez ograniczeń
Nowy samochód już jeździ w ramach 
ZKlaster Serwis, a jego zadaniem jest 
serwis oraz monitoring instalacji ener-
getycznych. Zbudowany na platformie 
Land Rovera Defendera 130 pojazd 
z napędem 4×4, o zasięgu około 250 
km, bez problemu przemieszcza się 

w trudnym terenie, ułatwiając kon-
serwację instalacji energetycznych, ze 
szczególnym uwzględnieniem OZE. 

Auto, którego baterie można nała-
dować z każdego źródła prądu, także 
z systemu fotowoltaicznego, z powo-
dzeniem zastępuje pojazdy spalinowe, 
znacząco obniżając koszty eksploata-
cyjne. Jednocześnie może on pełnić 
rolę mobilnego magazynu energii 
wszędzie tam, gdzie nie ma możliwo-
ści skorzystania z innych źródeł zasi-
lania. Jest to szczególnie przydatne 
rozwiązanie dla służb ratowniczych, 
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np. podczas katastrof, oraz straży po-
żarnej podczas nocnych akcji gaśni-
czych. Już niedługo zeroemisyjny, te-
renowy samochód zadaniowy będzie 
doposażony m.in. w myjki elektryczne 
do mycia paneli fotowoltaicznych oraz 
system filtrowania i odzyskiwania 
wody, umożliwiający jej ponowne wy-
korzystanie. Nad tym rozwiązaniem 
trwają zaawansowane prace, przy 
udziale finansowym Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej.

nie tylko mobilny serwis 
– Pomysł na stworzenie pojazdu zada-
niowego, którego podstawowym celem 
jest serwis i usuwanie awarii urządzeń 
energetycznych, powstał w odpowie-
dzi na zapotrzebowanie rynku, z my-
ślą o inwestycjach fotowoltaicznych, 
w promieniu 100 km od Zgorzelca. Pod 
tym względem nasz region bardzo dy-
namicznie się rozwija i z pewnością 
potencjał pojazdu będzie często wy-
korzystywany. Nie wykluczamy rów-
nież pomocy, jeżeli zajdzie potrzeba 
usuwania awarii sieci energetycznej 
lub urządzeń należących np. do PGE  
– mówi Łukasz Kurz, dyrektor opera-
cyjny Innovation AG.

Wielozadaniowość, możliwość przy- 
stosowania wyposażenia do potrzeb 
użytkowników oraz niskie, w porów-
naniu z autami spalinowymi, koszty 
użytkowania powodują, że stworzo-
ny przez Innovation AG terenowy 
samochód elektryczny jest atrakcyj-
ną propozycją nie tylko dla firm spe-
cjalizujących się w konserwacji sieci 
energetycznej i paneli fotowoltaicz-
nych, ale też dla Państwowej Straży 
Pożarnej, w tym jako lekki samochód 

dystans około 250 km, co jest w zupeł-
ności wystarczającym zasięgiem dla 
wspomnianych grup odbiorców. 

Pojazdy elektryczne napędzane 
energią z OZE mogą odgrywać ważną 
rolę w procesie zmniejszania emisji 
gazów cieplarnianych i przeciwdzia-
łania zanieczyszczeniu powietrza. Ze 
względu na bardzo szerokie możliwo-
ści ich przystosowania do wymogów 
odbiorcy, znajdą zapewne zastosowa-
nie w pracy wielu służb.  l

→  www.innovation.ag

Firma z doświadczeniem
Innovation AG to start-up, który rozpoczął działal-
ność zaledwie 15 miesięcy temu. Głównym zało-
żeniem przedsięwzięcia było opracowanie koncep-
cji, a następnie stworzenie napędzanego energią 
eklektyczną, zeroemisyjnego pojazdu zadaniowego. 
W projekcie bierze udział kilkunastoosobowy zespół 
specjalistów z różnych dziedzin.  Ich doświadczenie 
i wysokie kwalifikacje potwierdza sukces pierwszego 
polskiego w pełni elektrycznego pojazdu, stworzone-
go metodą ekokonwersji, znanego pod nazwą Sokół 
4×4.  Pojazd ten był z powodzeniem testowany m.in. 
w trudnych warunkach terenowych Karkonoskiego 
Parku Narodowego, Tatrzańskiego Parku Narodo-
wego (w ramach projektu „Las Energii” oraz w Ko-
palni Węgla Brunatnego PGE w Turowie i odkrywce 
„Szczerców” KWB Bełchatów w Bełchatowie).

gaśniczy. Znajduje on już zastosowa-
nie w kopalniach, służbie leśnej oraz 
policji, straży miejskiej i straży gra-
nicznej, których obszar codziennego 
działania jest stosunkowo niewielki. 
Dedykowany do pracy w najtrudniej-
szych warunkach terenowych pojazd 
może na jednym ładowaniu pokonać 

Elektryk
w kopalni

Toyota opracowała Land Cruisera z silnikiem 
elektrycznym do pracy pod ziemią. Prototyp 
trafił na testy do kopani niklu australijskiego 
koncernu wydobywczego BHP. Bezemisyjna te-
renówka powstała z myślą o tym, by zwiększyć 
bezpieczeństwo górników i ograniczyć emisyj-
ność przemysłu wydobywczego.

|  Zdjęcia: Toyota  |

Elektryczna Toyota wygląda jak standardo-
wy Land Cruiser 70, dostępny w każdym salonie  
Toyoty w Australii. W przeciwieństwie do Land 
Cruisera 150 sprzedawanego m.in. w Europie, któ-
ry jest luksusową terenówką, model 70 to surowo 
wyposażony samochód do ciężkiej pracy, o pro-
stej, lecz niezwykle odpornej i trwałej konstruk-
cji, opracowanej jeszcze w latach 80. Z przodu ma 
zawieszenie oparte na sprężynach śrubowych, 
a z tyłu resory piórowe. W australijskiej ofercie 
model jest dostępny jako kombi i pikap. Elektrycz-
ny silnik trafił pod maskę pikapa na miejsce 4,5-li-
trowego turbodiesla V8 o mocy 205 KM.

Toyota nie podała specyfikacji auta ani szcze-
gółów dotyczących konwersji ze względu na to, 
że testy dopiero się rozpoczęły, co może zaowo-
cować dalszymi modyfikacjami. Nie wiadomo 
także, czy siedemdziesiątka z elektrycznym sil-
nikiem trafi do publicznej sprzedaży.

Nie jest to pierwsza elektryczna Toyota we 
flocie koncernu BHP. W 2018 r. w kopalni mie-
dzi BHP Olympic Dam w Południowej Australii 
rozpoczął pracę prototyp Voltra eCruiser, czyli 
Land Cruiser 70, do którego napęd elektryczny 
opracowała firma Autoline. l
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Kurnik czy 
leżanka?
Ford postanowił powalczyć o segment pojazdów długodystansowych i wprowadził  
do oferty przednionapędowego Transita z długim rozstawem osi, zabudową skrzyniowo-
plandekową i sypialnią w dwóch wersjach. Przetestowaliśmy więc obydwie.

Jako baza pod zabudowę posłużył 
Ford Transit z najdłuższym rozsta-
wem osi – 4522 mm, oznaczony L5. 

Miejsce do spania w jednym samocho-
dzie testowym zamontowano na dachu, 
w drugim z tyłu – wydłużając w tym 
celu kabinę. 

Pod ręką
Transit to przede wszystkim przemy-
ślana kabina kierowcy. Trudno tu się 
do czegoś przyczepić. Jest bardzo dużo 
schowków, można wygodnie odstawić 
napój, odłożyć telefon, jest miejsce na 

dokumenty i inne drobiazgi potrzebne 
w podróży. Kierowca ma do dyspozycji 
dwa gniazda USB, w tym jedno umiesz-
czono na półce pod szybą na wprost. 
Dzięki temu podczas jazdy można np. 
korzystać z telefonu zamocowanego 
do szyby czy rejestratora, bez koniecz-
ności przeciągania długiego kabla, 
który w trasie by tylko zawadzał. Pod 
szybą znajdowało się również gniaz-
do 12-voltowe, a przy fotelu kierowcy 
230-voltowe. 

Miejsce można zająć wygodnie, dzię-
ki sporej regulacji kierownicy, zarówno 
w pionie, jak i w poziomie. Wielofunk-

|  Tekst: Katarzyna Dziewicka  | Zdjęcia: K. Dziewicka, Michał Kij, Damian Dziewicki  |

cyjna kierownica podnosi również kom-
fort prowadzenia. Nie ma tu żadnych 
wątpliwości, można działać intuicyj-
nie. Po lewej stronie znajdują się przy-
ciski do obsługi tempomatu, po prawej 
wyświetlacza komputera pokładowego 
umieszczonego między zegarami i sys-
temu multimedialnego. 

Bardzo wygodne były też fotele, które 
dodatkowo miały opcję podgrzewania, 
co w długiej trasie, szczególnie zimą 
może się przydać. Kolejnym ułatwie-
niem była podgrzewana szyba, automa-
tyczne wycieraczki, które działały bez 
zarzutu oraz światła adaptacyjne, które 
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się nie myliły – Bi-Xenonowe z ledami do 
jazdy dziennej.

Samochody standardowo wyposażono 
w modem FordPass Connect, który dzię-
ki funkcji Live Traffic dostarcza aktu-
alnych danych o ruchu drogowym oraz 
modyfikuje trasę przejazdu, uwzględ-
niając warunki drogowe. Był też system 
multimedialny Ford SYNC 3 z dotyko-
wym 8-calowym ekranem oraz nawi-
gacja, cyfrowe radio DAB/AM/FM i ze-
staw głośnomówiący Bluetooth. System 
można połączyć z telefonem za pomocą 
drugiego gniazda USB i korzystać z apli-
kacji Apple CarPlay i Android Auto.

z noclegiem
Testowane samochody miały dwa róż-
ne rozwiązania kabiny sypialnej. Oby-
dwa przygotowane przez firmę Spojkar. 
W jednym wydłużono i podwyższono 
kabinę. Dzięki temu z tyłu, za fotelami 
kierowcy i pasażera można było zamon-
tować łóżko o szerokości 54 cm. Nato-
miast nad kabiną i pod leżanką wygo-
spodarowano sporo miejsca na rzeczy 
niezbędne w długiej trasie.

Drugie rozwiązanie to klasyczny 
„kurnik”, czyli miejsce do spania za-
montowane na dachu pojazdu. W tym 
wypadku samochód miał podwójną ka-
napę (podgrzewaną), pod którą mieścił 
się dość pojemny schowek. W środku 
mamy do dyspozycji całą przestrzeń, 
bez przegrody, natomiast dzielone są 
siedziska, dzięki czemu można zajrzeć 
do środka, otwierając tylko połowę, co 
jest rozwiązaniem dobrze przemyśla-

Tablica rozdzielcza jest czytelna  
i łatwa w obsłudze. Jest mnóstwo miejsc,  

gdzie można odłożyć rzeczy,  
zarówno telefon, jak i teczkę A4. 

Kabina sypialna z leżanką z tyłu jest  
wygodniejsza do użytkowania. Materac  
szerokości 54 cm wydaje się wystarczający 
dla osoby o średniej posturze. To rozwiązanie 
dla tych co nie lubią zamkniętych, ciasnych 
przestrzeni. 

Pod leżanką znajdują się pojemne 
schowki, a na dachu spore półki do 

przechowywania bagażu. 

Tzw. „kurnik”, czyli zabudowa sypialniana na dachu  
pojazdu wymaga od kierowcy sprawności fizycznej i dość 

filigranowej sylwetki, żeby przedostać się na górę. 

Gdy mamy kabinę Topsleeper, trzeba ograniczyć  
swoje rzeczy do niezbędnych. Możemy je schować 

pod siedzeniami kanapy lub na górze.
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Ford Transit L5 FWD
 Backsleeper Topsleeper
Dmc (kg)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3500  . . . . . . . . . . . . .3500
Masa własna (kg) . . . . . . . . . . . . . . . . 2520. . . . . . . . . . . . . .2430
Ładowność (kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .948 . . . . . . . . . . . . . .1070
Objętość ładowni (m3) . . . . . . . . . . . . do 23 . . . . . . . . . . . . . .26
Długość ładowni (mm) . . . . . . . . . . . 4850  . . . . . . . . . . . . .5200
Maks. szer. Ładowni (mm) . . . . . . . . 2150 . . . . . . . . . . . . . .2200
Maks. wys. ładowni (mm) . . . . . 2200-2400 . . . . . . . . . . .2300
Rozstaw osi (mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4522
Dł./szer./wys. (mm) . . . . . . . . . 8050/2320/3050 . . . 7790/2270/3300
Liczba miejsc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Silnik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.0 EcoBlue
Liczba cylindrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Pojemność (cm3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1995
Moc maks. (KM/kW/obr/min). . . . . . . . . . . 130/96/3500
Maks. mom. obrotowy (Nm/obr/min) . . .360/1500÷2500
Typ skrzyni biegów/liczba przełożeń . . . . .manualna/6

Tak skonfigurowany układ napędo-
wy już na wstępnie wzbudza wątpli-
wości. A w praktyce wygląda to tak, że 
samochód jest dość ospały i potrzebuje 
czasu, żeby się rozpędzić. Żeby nabrał 
dynamiki, trzeba przeciągać biegi. Na 
wzniesieniach bez redukcji, się nie 
obejdzie. Pod tym względem gorzej 
wypada pojazd z zabudową sypialną na 
dachu. Takie rozwiązanie sprawia, że 
samochód jest wysoki i „spłaszczony” 
z przodu, co zwiększa opór powietrza 
i jeszcze bardziej obniża osiągi. Efekt: 
w trasie wskazówka prędkościomie-
rza zatrzymała nam się na 100 km/h 
i mimo pedału przyspieszenia w pod-
łodze – uparcie trzymała się tej warto-
ści. Wówczas w ładowni mieliśmy ok.  
100 kg ładunku, więc zaledwie  
1/10 możliwości. W mieście i okolicach 
natomiast, przy prędkości dochodzą-
cej do 70 km/h, gdy nie trzeba nagle 
wyprzedzać, silnik ten wydaje się wy-
starczający.

Do dyspozycji były też dwa tryby jaz-
dy: normalny i ekonomiczny. Oczywi-
ście w tej sytuacji w trasie ekonomiczny 
może tylko frustrować, ponieważ spra-
wia, że samochód jeszcze woniej reagu-
je na pedał przyspieszenia. 

Obydwoma samochodami przeje-
chaliśmy po ponad 600 km. W przy-
padku wydłużonej kabiny z leżanką, 
spalanie wyszło dużo niższe – średnie 
na poziomie 9,1 l/100 km. Przy pręd-
kości oscylującej wokół 100 km/h 
– zeszło jeszcze o litr. Natomiast 
podobny dystans Transit z „kurni-
kiem” pokonał, zużywając średnio  
12,6 l/100 km. Czyli sporo więcej.

Zawieszenie pracowało dość spraw-
nie, wystarczająco wygłuszając nierów-

ności, jak na ten typ samochodu. Oczy-
wiście przy pustej ładowni tył ochoczo 
podskakiwał na garbach zwalniających. 
W miejskich warunkach świetnie nato-
miast sprawdza się układ kierowniczy, 
który sprawia, że mimo dużych gabary-
tów, tym samochodem można sprawnie 
manewrować.

Jazdę ułatwiała też cała masa asy-
stentów, co w długich trasach ma 
wyjątkowe znaczenie. Testowy eg-
zemplarz był wyposażony m.in. w in-
teligentny tempomat z ogranicznikiem 
prędkości iSLD. System dodatkowo 
rozpoznaje znaki drogowe i może au-
tomatycznie dostosowywać do nich 
prędkość, co jeszcze wydaje się dość 
ryzykowne, ponieważ tego typu roz-
wiązania nie zawsze działają prawidło-
wo. Transit wyposażony był również 
w aktywny system utrzymywania po-
jazdu w pasie ruchu oraz zapobiegania 
kolizjom.

100 kg więcej
Ford Transit L5 to podwozie z kabiną 
z największym w ofercie rozstawem osi 
– 4522 mm. Dzięki zastosowaniu napędu 
na przód masa własna całego pojazdu 
jest o 100 kg niższa w stosunku do od-
miany z napędem na tył. Niższa jest też  
o 100 mm wysokość tylnej części ramy 
i wynosi 635 mm.

Wytrzymałe podwozie na ramie 
drabinkowej stanowi płaską i solidną 
podstawę do zabudowy. W tym wy-
padku w jednym egzemplarzu zabudo-
wę skrzyniowo-plandekową wykonała 
firma Carpol, a w drugim Nadwozia-
-Partner. W związku z tym, że w jed-
nym samochodzie trzeba było wy- 

Firma Nadwozia-Partner zamontowała burtofirankę  
z kurtynami po obu stronach. Plandeka ma system  
naciągania i mocowania klamrami. 

nym. Dodatkowo w oparciu środkowe-
go fotela zamontowano składany stolik 
z kolejnym miejscem na kubki. 

Wydłużona kabina sprawia, że zabu-
dowa jest krótsza, ale nadal mieści taką 
samą liczbę europalet jak „kurnik”, na-
tomiast samochód ma wówczas długość 
całkowitą przekraczającą 8 m. Za to kie-
rowca ma dużo więcej miejsca na swoje 
rzeczy. Łatwiej też wygodnie odpocząć, 
bo wystarczy przejść na tył. 54 cm to 

niewiele, ale trudno oczekiwać więcej 
w samochodzie dostawczym.

Sypialnia na dachu była przytulniej-
sza i miało się wrażenie większej prze-
strzeni, ale żeby się położyć, trzeba się 
wspiąć na górę i zmieścić w otworze 
w dachu. Nie każdy jest na to gotowy. 
Kolejny mankament to ograniczenie 
ruchu, a raczej utrudnienie. Jeżeli cze-
goś zapomnimy zabrać na górę, musimy 
schodzić i wchodzić, co może być dość 
uciążliwe. Jest też znacznie mniej miej-
sca na przechowywanie rzeczy. Oczywi-
ście można je umieścić na górze i albo 
spać z nimi, albo je każdorazowo prze-
kładać na dół, ale to kolejne utrudnie-
nie, które będzie potęgowało bałagan. 

Dodatkowy balast
Obydwa pojazdy napędzał ten sam, 
2-litrowy silnik wysokoprężny EcoBlue 
spełniający normę Euro 6d o mocy 130 
KM i maksymalnym momencie obroto-
wym 360 Nm, z którym współpracowała 
manualna, 6-biegowa skrzynia. W ofer-
cie jest również 6-biegowy automat Se-
lectShift oraz silnik o mocy 160 KM.
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dłużyć kabinę, żeby uzyskać miej- 
sce do spania, zabudowa jest krótsza 
o 350 mm. Mimo to w obydwóch ła- 
downiach mieści się 10 europalet. Oby-
dwoma pojazdami przy pełnym, 95-li-
trowym baku paliwa, można przewieźć 
niecałą tonę ładunku. Pojazd z kurni-
kiem jest o 90 kg lżejszy.

W krótszej zabudowie Carpol zastoso-
wano dzielone symetrycznie burty alu-
miniowe o wysokości 400 mm i pionowe 
zamknięcie kasetowe. Zabudowa ma 
dach o wysokości regulowanej w zakre-
sie 300 mm. Podłoga została wykonana 
z wodoodpornej sklejki antypoślizgo-
wej o grubości 15 mm. Długość tej za-
budowy wynosi 4850 mm, a szerokość  
2150 mm. Dach znajduje się na wyso-
kości maksymalnie 2400 mm. Stalowe 

Zabudowa skrzyniowo-plandekowa firmy Carpol  
została wyposażona w unoszony dach i zwijaną plandekę  

z lewej strony, mocowaną za pomocą oczek. 

uchwyty do mocowania ładunku za-
montowano w profilu obwodowym, jest 
ich 8. Z lewej strony zamontowano bur-
tofirankę zapinaną na oczka, z nacią-
giem poprzecznym.

Podobnie jak w przypadku zabudo-
wy Carpol, zabudowa Nadwozia-Part-
ner ma aluminiowe burty o wysokości  
400 mm i plandekę. Jest natomiast 
dłuższa – 5200 mm i odrobinę szersza  
– 2200 mm. Dach znajduje się na wy-
sokości 2300 mm. W tym wypadku 
burtofirankę zastosowano z dwóch 
stron. Plandeka jest naciągana za  
pomocą napinaczy i zapinana klamra-
mi. Uchwytów do mocowania ładun- 
ku jest 12. 

Podłogę wykonano ze sklejki anty-
poślizgowej dwustronnie foliowanej 
z jednostronnym odciskiem siatki. Tu-
taj też można zamówić osłony przeciw-
najazdowe oraz skrzynkę narzędziową 
i zbiornik na wodę.

Kurnik czy leżanka? Odpowiedź z po-
zoru prosta, jednak nie do końca. Pojazd 
z zabudową sypialnią na dachu będzie 
miał większy apetyt na paliwo, ale  
za to może mieć bardziej pojemną  
ładownię i wyższą ładowność, co 
w przypadku dmc 3,5 t ma niebagatelne  
znaczenie. Za to na leżance z tyłu będzie 
łatwiej wypocząć, więcej też można  
zabrać rzeczy w podróż i łatwiej będzie 
utrzymać porządek. Nie bez powodu  
zapewne kierowcy szukający pracy 
często zaznaczają, że interesuje ich sa- 
mochód wyposażony w takie rozwiąza-
nie… I jeszcze kwestia silnika – do ta-
kich zastosowań warto wybrać wersję 
160-konną. l

Przezroczysty dach przepuszcza dzienne 
światło, które rozjaśnia wnętrze. Tutaj jest  

12 uchwytów do mocowania ładunku.

W przypadku wydłużonej kabiny ładownia jest krótsza o 35 cm,  
ale nadal mieści się w niej 10 europalet. W obrzeżu zamontowano  
8 uchwytów do mocowania ładunku. 
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Podwójne zaskoczenie
Ciekawy wygląd, ekstrawaganckie wnętrze i dość mocne serce. SsangYong Tivoli  
może zawrócić w głowie, ale dość szybko stawia na nogi.

Zzewnątrz Tivoli wygląda intere-
sująco. Zgrabna sylwetka zachęca 
do zajrzenia do środka. A w środ-

ku… Pierwsze wrażenie jest porażające. 
Mocno rozbudowana konsola środkowa, 
z wbudowanym 9-calowym ekranem 
multimediów i wszystko obudowane 
„fortepianowym”, czarnym plastikiem. 
Modnie, ale niekoniecznie w moim kli-
macie. Testowe Tivoli było w wersji wy-
posażenia Onyx.

kontrasty
Miejsce można wygodnie zająć dzięki 
sporej regulacji kierownicy i fotela. Fo-
tel kierowcy jest bardzo wygodny, do-
brze trzyma i sprawia, że nie czujemy 
zmęczenia podczas dłuższej jazdy. Jed-
nak podłokietnik nie ma regulacji i nie 
każdy będzie mógł z niego skorzystać. 
Wielofunkcyjna kierownica dobrze leży 
w dłoniach, z jej poziomu możemy ob-

sługiwać system multimedialny, kompu-
ter pokładowy oraz tempomat. Zarówno 
fotele, jak i koło kierownicy w tej wersji 
były podgrzewane, co docenią użytkow-
nicy szczególnie tej zimy. Silnik urucha-
mia się za pomocą przycisku – bezklu-
czykowo.

Analogowe zegary są czytelne, wyglą-
dają nowocześnie, pomiędzy nimi jest 
spory ekran, na którym oprócz informacji 
o włączonych systemach czy parametrach 
jazdy, można śledzić wskazówki fabrycz-
nej nawigacji (opcja za dopłatą 3200 zł). 
Duży ekran multimediów obsługuje się 
dotykowo. Widoczne mogą być na nim 
jednocześnie np. mapa i stacje radiowe. 
Za pomocą gniazda USB można podłą-
czyć telefon i korzystać m.in. z aplikacji 
Android Auto. 

Tivoli ma sporo schowków. Zamykany 
znajduje się przed pasażerem – jest duży, 
swobodnie zmieści się w nim teczka A4. 
Kolejny schowek jest w podłokietniku, 
a dzięki szczelinie z boku, można bez 
otwierania wrzucić do niego szybko ja-
kieś drobiazgi. Sporo miejsca jest rów-
nież w kieszeniach w drzwiach, zarówno 
z przodu, jak i z tyłu pomieszczą półlitro-
wą butelkę z napojem. 

W konsoli środkowej znajduje się pó-
łeczka, w tym wypadku z ładowarką 
indukcyjną, na którą można odłożyć 
telefon. Pośrodku, między fotelami 

Tivoli wygląda interesująco i może się podobać.  
Przyciemniane szyby z tyłu nadają autu  
wyrazistego charakteru, a przy okazji chronią  
przed słońcem i wzrokiem ciekawskich. 

Elegancki, zgrabny tył,  
a prześwit wynosi 178 mm,  
co jest niezłym wynikiem  
jak na auto tej klasy. 

Ekstrawagancko, ale też praktycznie. Tablica rozdzielcza 
w Tivoli jest śmiało zaprojektowana, co pewnie będzie 

miało tylu zwolenników, co przeciwników. Ale nie traci na 
ergonomii. W tym wnętrzu można się dobrze poczuć. 

|  Tekst i zdjęcia: Katarzyna Dziewicka  |
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jest miejsce na dwa małe kubki z na-
pojami. 

Dość wygodnie mogą podróżować pa-
sażerowie na tylnej kanapie. Jest tam 
sporo miejsca, zarówno na nogi, jak 
i nad głową, ale sama kanapa jest raczej 
twarda. W środkowym fotelu znajduje 
się składany podłokietnik. W oparciach 
przednich foteli nie zamontowano tra-
dycyjnych kieszeni, tylko gumki przy-
trzymujące rzeczy. Takie rozwiązanie 
nie sprawia dobrego wrażenia, ale może 
okazać się bardzo praktyczne. Nic się nie 
zapodzieje tak jak w kieszeni. 

spory apetyt
Testowy egzemplarz był napędzany silni-
kiem benzynowym, 1,5-litrowym o mocy 
163 KM i maksymalnym momencie ob-
rotowym 260 Nm. Współpracował z nim 
6-biegowy automat Aisin (opcja za dopła-
tą 7500 zł). Tak skonfigurowany napęd 
sprawia, że Tivoli jest bardzo dynamicz-
ny, podróżuje się nim bardzo przyjemnie, 
skrzynia działa bez zarzutu. Zawieszenie 
jest na tyle twarde, że podskakujemy na 
nierównościach i na tyle miękkie, że pod-
czas pokonywania zakrętów samochód 
się lekko wychyla. W tym więc wypadku 
trudno odgadnąć klucz, którym kierowa-
li się konstruktorzy. Układ kierowniczy 
działa dobrze, jednak przy wyższych 
prędkościach kierownica chodzi zbyt 
lekko. Usztywnia się po włączeniu trybu 
Sport i to jedyny, wyczuwalny efekt załą-
czenia tego trybu.

W środku jest dość cicho do prędkości 
100 km/h, przy 120 – zaczynamy głośniej 
ze sobą rozmawiać i pogłaśniamy radio. 
Hałas w środku na pewno wzmaga opływ 
powietrza, które zderza się z dość ma-
sywną bryłą samochodu.

Na pokładzie mieliśmy do dyspozycji 
całą masę asystentów bezpieczeństwa, 
łącznie z asystentem zmiany pasa ru-
chu, który cały czas informował o znaj-
dującym się w martwym polu pojeździe, 
podświetlając ikonkę na lusterku ze-
wnętrznym, a przy załączonym kierun-
kowskazie również ostrzegał dźwiękowo. 
Był również asystent pasa ruchu i bez-
piecznej odległości od pojazdu poprze-
dzającego. 

Po przejechaniu Tivoli prawie 700 km 
spalanie wyszło nam na poziomie  
8,4 l/100 km, przy jeździe w dużej mie-
rze autostradą. Połowę trasy testowej 
pokonaliśmy z prędkością dochodzącą 
do 140 km/h, połowę nie przekraczając  
120 km/h. Było też trochę jazdy miejskiej. 
Przy wyższej prędkości spalanie było mi-
nimalnie wyższe – 8,7 l/100 km. Biorąc 
pod uwagę ogólnie dość spokojną jazdę  
– wynik ten wydaje się wysoki, jak na 
auto tej wielkości. Jeżeli ktoś ma ciężką 
nogę, musi się liczyć ze spalaniem na po-
ziomie 10 l/100 km. 

Wiele możliwości
Niewątpliwym plusem tego samochodu 
jest bagażnik. Może nie jest największy  
– mieści 393 l, ale za to jest bardzo funk-
cjonalny. Są dwa poziomy, dzięki czemu 
schowamy drobiazgi i cały czas mamy do 
dyspozycji wolną przestrzeń, a drobne 
rzeczy nie przesuwają nam się po całym 
bagażniku. Jeżeli chcemy, drugi poziom 
możemy zlikwidować, a dwuczęściową 
półkę umieścić wygodnie w prowadni-
cach. Od góry to, co przewozimy zakry-
wa zwijana roleta. Gdy potrzebujemy ją 
zdemontować, można ją wygodnie umie-
ścić w specjalnie pomyślanym dla niej 
miejscu. Bagażnik oczywiście możemy 

powiększyć składając oparcia tylnej ka-
napy, dzielone 40:60. Wówczas mamy 
równą powierzchnię z drugim pozio-
mem w bagażniku. Z tyłu mamy też do 
dyspozycji gniazdo 12 V, które może nam 
podczas jazdy służyć np. do podłączenia 
lodówki turystycznej.

Sporym ułatwieniem jest też elektrycz-
na klapa z tyłu, którą otwieramy zdalnie 
pilotem. Drobiazg a cieszy.

SsangYong Tivoli zaskakuje dwa razy. 
A nawet trzy. Wyglądem i osiągami może 
śmiało konkurować z podobnymi sobie 
autami na naszym rynku. Zbyt duży 
apetyt na paliwo niestety chłodzi zapał. 
Ponadto koreański SUV dość wysoko się 
ceni. Wprawdzie podstawową wersję 
z silnikiem 128-konnym można kupić za 
64 200 zł, ale w standardzie nie otrzyma-
my zbyt wiele. l

SsangYong Tivoli Onyx  
1.5 T-GDI 163 KM
Dmc (kg)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1880
Masa własna (kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1335÷1422
Ładowność (kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do 545
Objętość bagażnika (l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 l
Rozstaw osi (mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2600
Dł./szer. /wys. (mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4225/1810/1613
Liczba miejsc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Silnik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T-GDI
Liczba cylindrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Pojemność (cm3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1497
Moc maksymalna (KM/kW/obr/min) . . . . . . 163/120/5000÷5500
Maks. mom. obrotowy (Nm/obr/min) . . . . . . . . . .260/1500÷4000
Typ skrzyni/liczba biegów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . automatyczna/6
Śr. zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km)*  . . . . . . . . . . . . 7
Pojemność zbiornika paliwa (l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Cena brutto wersji Onyx (zł)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 200
Cena brutto wersji testowej (zł) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106 900

*wg danych producenta

Pasażerowie z tyłu mają sporo miejsca zarówno  
na nogi, jak i nad głową. W oparciach przednich foteli 

zamiast kieszeni zamontowano gumki do przytrzymania 
drobiazgów podczas podróży. 

Bagażnik mieści 393 l, czyli całkiem 
przyzwoicie, jak na SUV-a tej wielkości.  
W środku mamy dwa poziomy i miejsce  
do zaczepienia zdemontowanej rolety.
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Życie po życiu
Konsorcjum firm Solaris Bus & Coach Sp. z o.o. oraz Impact Clean Power  
Technology S.A. wspólnie z firmą Tauron Polska Energia, będą realizować projekt  
„Second Life ESS”, którego celem jest stworzenie prototypu systemu  
magazynowania energii elektrycznej w oparciu o zużyte baterie z autobusów.  
Projekt współfinansowany jest ze środków NCBiR.

Solaris zaprezentował pierwszy au-
tobus elektryczny w roku 2011.  
Od tego momentu firma zakontrak-

towała ponad 1000 sztuk elektrobusów 
w 18 państwach, w kilkudziesięciu mia-
stach. Pierwsze z dostarczonych wiele lat 
temu pojazdów pokonały już po ponad 
pół miliona kilometrów. Oznacza to, że 
w niektórych z nich konieczna będzie 
wymiana pakietów baterii.

– Baterie wraz z upływem czasu i w wy-
niku eksploatacji tracą część swojej pojem-
ności. W uproszczeniu można przyjąć, że 
zużyta bateria w autobusie elektrycznym 
ma jej poniżej 80%. Wciąż może być dosko-
nałym magazynem energii elektrycznej 
w aplikacjach stacjonarnych. Stąd idea pro-
jektu drugiego życia baterii, którą będzie-
my wspólnie realizować z firmami Tauron 
oraz Impact – wyjaśnia Łukasz Chełchow-
ski, dyrektor biura rozwoju Solarisa.

Celem projektu jest wykorzystanie 
ogniw litowo-jonowych, których para-
metry nie są już optymalne do zasilania 
pojazdów. Dzięki zastosowaniu ich w ma-
gazynach energii, mogą zyskać drugie 
życie. W ten sposób wydłuża się cykl ży-
cia baterii, które trafiają do ponownego 
użytku zamiast do utylizacji. Magazyn 
powstały z ich wykorzystaniem stanowi 
ważny składnik nowoczesnej infrastruk-

tury energetycznej, łączącej wytwarzanie 
energii w tradycyjnych i odnawialnych 
źródłach z jej przechowywaniem i dostar-
czaniem do odbiorcy końcowego. Współ-
czesne bateryjne magazyny energii są tak-
że elementem stabilizującym pracę sieci, 
ze stale rosnącym udziałem OZE. Są też 
czynnikiem wpływającym na jakość do-
starczanej energii, wspierają rozwój elek-
tromobilności, a także mikro-sieci.

Second Life jest projektem badaw-
czym, realizowanym przy współpracy 

totypowego magazynu energii baterie 
o znamionowej energii 160 kWh, które 
wcześniej były wykorzystywane w au-
tobusie elektrycznym PKM Jaworzno. 
Warto przypomnieć, że PKM Jaworzno 
jest jednym z liderów elektromobilności 
w Polsce. Już dzisiaj we flocie tego prze-
woźnika jeżdżą 23 autobusy bateryjne, 
a kolejnych 20 marki Solaris jest w trak-
cie dostawy. Oznacza to, że już wkrótce 
blisko 80% floty tego przewoźnika będą 
stanowić autobusy bateryjne. l

|  Zdjęcia: Solaris  |

z Narodowym Centrum Badań i Rozwo-
ju. Zakończenie prac, w ramach którego 
ma powstać prototyp systemu magazy-
nowania energii elektrycznej, zaplano-
wano na rok 2022.

Firma Solaris w ramach tego projek-
tu przekaże na potrzeby budowy pro-

Solaris do tej pory dostarczył ponad 1000 elektrycznych autobusów 
– niektóre z nich niedługo będą wymagały wymiany baterii.

Baterie litowo-jonowe, których parametry 
nie są już optymalne do zasilania pojazdów, 
mogę posłużyć jako magazyny energii.  
W ten sposób wydłuża się cykl życia baterii.
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A PACCAR COMPANY  DRIVEN BY QUALITY

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
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