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Rok 2023 zaczął się nie najlepiej, ale to kontynuacja spowalniania, które rozpoczęło się pod 
koniec 2022. Okres przedświąteczny, który zazwyczaj jest gorący w transporcie, tym razem 
zawiódł. Mniej frachtów oznacza niższe marże i problemy finansowe firm transportowych. 
W wyniku mniejszej ilości towaru do przewiezienia, szczególnie mniejsze firmy podejmują 
transporty nawet poniżej kosztów, wpędzając się w coraz większe kłopoty. Trudną sytuację 
wykorzystują też spedycje, jeszcze bardziej zaniżając stawki na rynku przewozowym.
Przewidywania na ten rok mówią o spadku frachtów na poziomie nawet 20-25%. To efekt mniej-
szej produkcji w wyniku wzrostu kosztów energii, ale również spadającego popytu. Pośrednio 
na spadek zapotrzebowania na transport wpłynęła wojna na Ukrainie oraz pogłębiający się 
globalny kryzys związany m.in. z brakiem surowców. 
Na kurczący się rynek przewozów nałożyły się również kolejne wzrosty kosztów pracowniczych 
w związku z Pakietem Mobilności oraz większym podatkiem od środków transportu. Dodatkowe 
problemy związane z płynnością może wywołać wzrost cen paliw, po pierwsze w związku z wyż-

szym VAT-em po okresie 
ochronnym, po drugie w wy-
niku wyższej o 13% opłaty 
paliwowej. 
Niektórzy mają nadzieję, że 
sytuacja poprawi się na wio-
snę, Gdy już minie okres naj-
większego zapotrzebowania 
na energię, jej ceny powinny 
spaść, co może pobudzić go-
spodarkę. Mniej ciężarówek 
na drogach, to mniejszy po-
pyt na paliwo, czyli zgodnie 
z mechanizmem rynkowym, 
jego cena powinna spadać. 

Słaba to pociecha, ale z drugiej strony, niższe koszty różnych dóbr, mogą pobudzić popyt. Ko-
lejna dobra wiadomość, to spadająca cena gazu ziemnego na światowych giełdach. A to może 
oznaczać koniec kłopotów finansowych przewoźników, którzy zainwestowali w napędy gazo-
we. Na razie jednak, stan na dzień 18.01.2023, cena LNG i CNG na stacji w Śremie to 14,05 zł/kg, 
czyli gigantyczna, choć o ponad 5 zł niższa niż we wrześniu 2022. 
Mimo wszystko w dalszym ciągu odczuwalny jest brak kierowców zawodowych na rynku i tutaj 
cały czas przewoźnicy deklarują chęć zatrudniania. Jednak zmieniły się wymagania, dzisiaj 
poszukuje się wykwalifikowanej kadry, a nie tak jak jeszcze dwa lata temu, pracownika do prze-
szkolenia.
Sytuacja na rynku transportowym odbija się też na producentach środków transportu. Od co 
najmniej roku wiadomo, że nie wszystkie zamówione pojazdy są odbierane. Z różnych przy-
czyn. Do tej pory ten problem był niwelowany przez dość niską dostępność pojazdów. Dzisiaj 
importerzy coraz częściej się zastanawiają, czy nie zostaną z zamówionymi pojazdami na pla-
cu. Oby nie. l
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Zaufanie procentuje
Wsiadając do tego ciągnika mieliśmy jedno pytanie. Kiedy wysiedliśmy,  
uzyskaliśmy odpowiedź, ale wtedy zrodziło się drugie.

Nie został już chyba nikt z branży, 
kto nie słyszałby o Scanii Super. 
Samochód, który regularnie wy-

grywa w testach na niskie zużycie paliwa 
i pierwsza od lat Scania, która nie ma 
osobnych głowic cylindrów. Marka ma 
w Polsce bardzo dobrą opinię. Jeśli ktoś 
jeszcze nią nie jeździł, to jeździć chciałby 
i wieści o niej szybko się rozchodzą. Pod-
czas premiery nowego układu napędowe-
go producent obiecywał obniżkę zużycia 
paliwa w porównaniu z poprzednikiem 
o co najmniej 8%. Teraz okazuje się, że 
różnica dochodzi do 12% na korzyść naj-
nowszego pojazdu. 

Mieliśmy już do czynienia za Scanią 
Super 500S, lecz był to zestaw z aero-
dynamiczną naczepą furgonową i sto-
sunkowo małym zbiornikiem paliwa, 
lekki „maratończyk” przygotowany do 
bicia rekordów w niskim zużyciu pali-
wa. Tym razem wzięliśmy pod lupę „ze-
staw polski” z kabiną R z dwoma leżan-
kami i dwiema chłodziarkami, dwoma 

zbiornikami paliwa 525+615 l oraz 125 l  
AdBlue i zwyczajną, acz solidnie zbudo-
waną naczepą kurtynową Schwarzmül-
ler pozbawioną jakichkolwiek udosko-
naleń aerodynamicznych. Moc silnika 
wynosiła 460 KM, co też jest poniekąd 
„polską normą”, gdyż wśród aut z po-
przednim układem napędowym do naj-
popularniejszych należała u nas wszech-
stronna „czterysta pięćdziesiątka”. Tylko 
przełożenie tylnego mostu nie było tak 
całkiem uniwersalne, gdyż wynosiło eko-
nomiczne 2,31, dokładnie tyle, co w testo-
wanej przez nas wcześniej 500S. 

Dodatkowo pojazd miał opcjonalny 
hamulec dekompresyjny (CRB) o maksy-
malnej mocy 354 kW przy 2400 obr/min 
oraz retarder R4700D. 

kierowca i właściciel
Być może najlepiej świadczy o Scanii 
fakt, że cenią ją właściciele firm, którzy 
zarazem są lub byli kierowcami. Znają 

branżę transportową na wylot i niezależ-
nie od perspektywy, jaką przyjmują, wy-
bierają Scanię. 

Podobnie jak kilka lat temu kabiny 
nowej generacji, tak teraz nowy układ 
napędowy podnosi poprzeczkę na ryn-
ku. Na wynik wpływa nie tylko silnik, 
ale również skrzynia biegów, most na-
pędowy, a nawet zbiorniki z modułem 
przygotowania paliwa umożliwiającym 
wykorzystanie niemal „do ostatniej kro-
pli” ich pojemności. Sam silnik to nowa 
konstrukcja z nowym blokiem i głowicą 
z dwoma wałkami rozrządu i czterema za-
worami na cylinder, nowym kolektorem 
ssącym i wydechowym oraz komplekso-
wo obniżonym tarciem wewnętrznym, 
w czym mają udział nawet tak drobne 
na pozór elementy, jak wypolerowane 
krzywki wałków rozrządu. W rezultacie 
na hamowni silnik uzyskał sprawność 
50%, długo uważaną za niezwykle trud-
ną, żeby nie rzec niemożliwą do uzyska-
nia w silniku Diesla. 

zobacz  
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Tyle teorii. Praktyka potwierdza każ-
dego dnia, że ostatecznie wszystko zależy 
od człowieka. Najdoskonalsze maszy-
ny są tylko tak dobre, jak obsługujący 
je osobnik. Scania ufa kierowcom, ale 
z każdą kolejną generacją pojazdów coraz 
wyraźniej widać, że to raczej kierowcy 
powinni zaufać Scanii. 

komfortowa codzienność
Kabina R ma niewielki, 15-centymetro-
wy tunel, a nad nim 195 cm wolnej prze-
strzeni do sufitu. W tym egzemplarzu 
była dolna leżanka poszerzana z 80 do 
100 cm. Górna miała 195 × 80 cm, a pro-
wadziła do niej wygodna, rozkładana 
drabinka o szerokich stopniach. Sposób 
unoszenia i opuszczania górnej leżanki 
przy pomocy przycisku blokującego pasy 
jest prosty i wygodny, a siatka zabezpie-
czająca niezwykle solidna. Pod dolną le-
żanką znalazły się dwie lodówki, a obok 
nich za fotelami dwa duże schowki za-
kryte głębokimi korytkami na mniejsze 
rzeczy. Nad przednią szybą był zestaw 

trzech zamykanych schowków. Są głębo-
kie i mają regularny kształt, zwężający 
się nieco ku przodowi kabiny. Znajdujące 
się w lewym i prawym schowku obudowy 
świateł są płaskie i zajmują mało miejsca. 
W naszym ciągniku w prawym zamonto-
wano opcjonalny ekspres do kawy. Poni-
żej, w tablicy rozdzielczej przed fotelem 
pasażera był ukryty znany, składany sto-
lik Scanii. 

Specyfikacja ciągnika obejmowała 
stonowaną, szarą kolorystykę, fotele 
z tapicerką ze skóry ekologicznej oraz ob-
szytą skórą kierownicę. Całość schludna 
i praktyczna była zwieńczona fabrycz-
nym stolikiem montowanym na szczycie 
tablicy rozdzielczej pośrodku. Kierowcy 
bardzo go lubią, ale Scania uprzedza, 
że warto sprawdzić, czy jest dozwolony 
w kraju, w którym pojazd ma być używa-
ny. To, za co producent zbiera pochwały, 
nie zmieniło się. Jakość wykonania jest 
wysoka, a wielu kierowców ceni również 
prostotę zastosowanych rozwiązań. Zde-
cydowaną większość funkcji uruchamia 
się przyciskami: dużymi, wygodnymi 

zobacz  
FiLM

Ekran multimediów ma 7,5 cala.  
Do uruchamiania większości funkcji  

służą przyciski, co ułatwia  
kierowcy wyrobienie sobie  

odruchów i intuicyjną obsługę. 

i czytelnie oznakowanymi. Spotykane na 
rynku rozbudowane menu ekranowe ro-
bią duże wrażenie, ale nie zawsze można 
z nich skorzystać tak szybko i intuicyjnie 
jak z „guzika”. Kabina R ma i tę zaletę, że 
tunel wyraźnie rozgranicza przestrzeń, 
gdzie „wchodzi się z butami” od położo-
nego wyżej czystego „saloniku”. 

Wiedza niepowszechna
W takich warunkach lepiej się myśli, pra-
cuje i wypoczywa. Można skupić się na 
jeździe, robiąc nie tyko to, co należy, ale 
unikając czynności zbędnych. I tu wraca-
my do zaufania. 

Ciągnik miał aktywny układ utrzyma-
nia w pasie ruchu, który koryguje kieru-
nek jazdy, ale tylko do pewnego momen-
tu. Po chwili samodzielnego kierowania 
upomina się o interwencję kierowcy, 
a potem wyłącza. Nie jest to w żadnym 
wypadku „autopilot”. Ze swej strony 
układ ułatwiający zmianę pasa ruchu in-
formuje pomarańczowymi kontrolkami 
na obu przednich słupkach, że coś znaj-

Dolaną leżankę o szerokości 80 cm można rozsunąć do 100 cm, co znacznie powiększa komfort 
nocnego odpoczynku. Lekka drabinka o szerokich stopniach pozwala wygodnie wejść na górne łóżko. 

Skórzany, podgrzewany i wentylowany fotel 
kierowcy ma sporą regulację położenia. 
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cych maksymalny moment obrotowy do  
2500 Nm ma, podobnie jak przeznaczone 
do cięższych zadań G33, 14 przełożeń. 
Ponieważ pierwsze jest biegiem pełzają-
cym, a ostatnie nadbiegiem, Scania okre-
śla ją jako skrzynię 12-biegową, w której 
„dwunastka” jest biegiem bezpośrednim. 
Najwyższy bieg to nadbieg, który wyraź-
nie obniża prędkość obrotową przy da-
nej prędkości. W tym przypadku, gdy 
jechaliśmy 80 km/h obroty na „dwunast-
ce” wynosiły około 1000, a na nadbiegu 
750–780, przy 90 km/h było to odpowied-
nio 1100 i 850. Korzyść wydaje się oczy-
wista – niskie obroty to niskie zużycie 
paliwa, ale wcale taka nie jest. Powiąza-
ne ze wspomnianym tempomatem elek-
troniczne sterowanie skrzynią działa 
inaczej niż podpowiadałaby intuicja. Po 
pierwsze używa nadbiegu rzadko, a po 
drugie włącza go sobie i wyłącza czasem 
na krótko, choć „wszyscy wiedzą”, że 
każda zmiana biegu to więcej spalonego 
paliwa. Do tego dochodzi eco-roll, który 

uruchamia się tak, jakby „robił konku-
rencję” nadbiegowi. 

Sekret działania układu napędowego 
zna elektroniczny układ, który nim ste-
ruje. Traktuje nadbieg i eco-roll jako dwie 
metody redukcji zużycia paliwa, ocenia-
jąc ich przydatność zależnie od informa-
cji dostarczanych przez tempomat topo-
graficzny. Eco-roll pozwala spory odcinek 
pokonać rozpędem, ale wówczas silnik 
otrzymuje dawkę paliwa „na podtrzyma-
nie”, z kolei odpowiednio użyty nadbieg 
pozwala toczyć się „na biegu” przy zero-
wej porcji paliwa, niejako „bez napędu 
i bez hamowania”. To jedna z możliwości 
jego wykorzystania. Informacje o prze-
biegu drogi przed pojazdem są dla syste-
mu podpowiedzią, co wybrać, aby prze-
jazd był bardziej energooszczędny. 

Co warte podkreślenia, kierowca może 
wymusić włączenie systemu eco-roll przy 
wyłączonym tempomacie, odpuszczając 
pedał gazu i szybko go potrącając. W prak-
tyce konieczne jest duże doświadczenie, 
żeby układem napędowym Scania Super 
posługiwać się bardziej wydajnie niż czyni 
to elektronika. W tym ciągniku zaufanie 
naprawdę procentuje. Stąd drugie pytanie: 
kiedy elektronicznie sterowana maszyna 
okaże się bezwzględnie lepsza od czło-
wieka? Pytanie doniosłe, które od dawna 
stawiali myśliciele ze Stanisławem Lemem 
na czele. Scania Super to nowy argument 
w dyskusji. Na to pytanie nie odpowiemy. 

Znamy za to odpowiedź na pierwsze: 
ile paliwa „tak naprawdę” zużywa Scania 
Super? Podczas jazdy bez ceregieli i zakli-
nania wiatru, żeby popchnął? Na trasie 
testowej z Nadarzyna do Tomaszowa Ma-
zowieckiego i z powrotem, załadowany 
20 tonami balastu zestaw zużył w warun-
kach zimowych przy temperaturze rzędu 
–10°C i pogodzie bezwietrznej zaledwie  
19 l/100 km. l

Scania Super 460R A4×2NA
Dmc zestawu (t)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
Dmc ciągnika (t)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
Masa własna ciągnika (t)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8,27
Rozstaw osi (mm)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3750
Typ silnika  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . DC13 175
Liczba i układ cylindrów  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6, rzędowy
Pojemność (dm3)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12,74
Maks. moc (KM/kW/obr/min)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 460/338/1800
Maks. mom. obr. (Nm/obr/min)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2500/900-1290
Skrzynia biegów  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .zautomatyzowana G25CM  
    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14-biegowa z Opticruise
Przełożenie przekładni głównej  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,31:1
Przeglądy   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .maksymalnie co 90 tys. km
Gwarancja  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 rok

Zestaw miał zwykłą naczepę kurtynową. Był obciążony 20 t balastu. 

duje się z boku. Gdy kontrolki gasną, moż-
na zmieniać pas. Nadal więc decyzja na-
leży do kierowcy. Gdy włączyć tempomat 
topograficzny Active Prediction, sytuacja 
się zmienia i lepiej mu po prostu nie prze-
szkadzać. 

Nowa skrzynia biegów w wersji G25  
przystosowanej do silników osiągają-

Za wydajność nowego układu napędowego Scania Super odpowiadają nie tylko 
zastosowane rozwiązania konstrukcyjne, dobór materiałów i ich obróbka, ale wyrafinowane 
elektroniczne sterowanie. Dodatkową pomocą są kompleksowe usługi, w tym dopasowany 
serwis i szkolenia kierowców, które wraz z pojazdami proponuje Scania. 

zobacz  
FiLM
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To efekt kolejnego etapu rozwoju 
strategii Daimler Truck w Polsce, 
która będzie głównym udzia-

łowcem nowej spółki. Daimler Truck  
Retail Polska pozostanie jednak niezależ-
nym dealerem, działającym z własnym 
zarządem na tych samych zasadach, co 

wszystkie stacje należące do autoryzowa-
nej sieci producenta. 

– Za decyzją o powstaniu nowej spółki 
stoi przekonanie o celowości inwestowa-
nia w rozwój biznesu truckowego w Pol-
sce, wynikające z rosnącego zapotrzebo-
wania na nasze produkty i usługi – mówi 

Krzysztof Bereda, prezes zarządu Daimler 
Truck Retail Polska. – Wymaga to od nas 
najwyższych standardów i dalszej specja-
lizacji w obsłudze klientów samochodów 
ciężarowych. Połączenie w jedną firmę 
struktur truckowych spółek Mercedes-
-Benz Warszawa i Mercedes-Benz Sosno-
wiec zapewni im nowoczesnego partnera, 
działającego dzięki synergii bardziej efek-
tywnie. Naszym celem jest, by wszystkie 
trzy nasze lokalizacje: Emilianów, Będzin 
i Siedlce, wyznaczały najwyższy standard 
i stały się wzorcem dla całej sieci dealer-
skiej Mercedes-Benz Trucks w Polsce. 

Od 1 stycznia 2023 r. we wszystkich 
trzech lokalizacjach Daimler Truck Retail 
Polska klientów będą obsługiwały wspól-
nie zarządzane zespoły sprzedaży i ser-
wisu. – Wielką zaletą nowej organizacji 
jest możliwość uproszczenia i ujedno-
licenia procesów i komunikacji pomię-
dzy naszymi oddziałami, a także lepsza 
dostępność pojazdów wynikająca ze 
skali działalności – podkreśla Grzegorz  
Radomyski, szef sprzedaży samochodów 
ciężarowych. – Jako jedna firma dedyko-
wana wyłącznie pojazdom ciężarowym, 
będziemy też mieli zapewnioną więk-
szą elastyczność i potencjał, jeśli chodzi 
o stock pojazdów, a także dostęp do szer-
szego grona klientów. 

Korzyści odczują także klienci serwiso-
wi, dzięki temu, że na większym obszarze 
i w różnych regionach Polski będą mieli do-
stęp do takich samych warunków współ-
pracy oraz jednolitej oferty. – W Daimler 
Truck Retail Polska będziemy mogli za-
proponować wspólną politykę rabatową 
i większą dostępność części zamiennych 
dzięki współpracy trzech magazynów  
– mówi Wojciech Wilusz, szef serwisu. 

– Wierzymy w duży potencjał nowej 
spółki, wynikający z dynamicznego roz-
woju rynku transportowego i pozycji pol-
skich przewoźników w Europie. Mamy 
też nadzieję, że dedykowana wyłącznie 
pojazdom ciężarowym firma, Daimler 
Truck Retail Polska, oparta na naszych 
wieloletnich doświadczeniach ze spółek  
Mercedes-Benz Warszawa i Mercedes-
-Benz Sosnowiec, zapewni klientom szer-
szy dostęp do jeszcze bardziej profesjonal-
nej obsługi i najwyższej jakości właściwej 
dla naszej marki, a my będziemy mogli 
jeszcze lepiej wsłuchać się w ich potrzeby  
– podsumowuje Krzysztof Bereda. l

1 stycznia 2023 roku rozpoczęła działalność firma Daimler 
Truck Retail Polska, która została wyodrębniona ze spółek 
Mercedes-Benz Warszawa i Mercedes-Benz Sosnowiec, 
struktur dedykowanych samochodom ciężarowym. Nowa 
spółka będzie prowadziła sprzedaż i serwis pojazdów 
ciężarowych Mercedes-Benz, FUSO i Unimog oraz serwis 
autobusów Mercedes-Benz i Setra w trzech lokalizacjach: 
Emilianowie, Będzinie i Siedlcach.

Nowa spółka dealerska:
Daimler Truck Retail Polska
z oddziałami w Emilianowie, Będzinie i Siedlcach
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Dane są dzisiaj jednym z największych zasobów firmy. Szczegółowe 
informacje w odpowiedni sposób przetworzone dostarczają wiedzy,  
która pomaga podejmować najtrudniejsze decyzje. Dlatego też  
coraz większej wagi nabierają systemy telematyczne i połączone z nimi 
aplikacje. O najnowszych trendach na rynku digitalizacji flot pojazdów 
rozmawiamy z Agnieszką Szwaj, marketing menedżerem w firmie 
Webfleet, podczas wrześniowych targów IAA Transportation.

Kluczem jest 
integracja

AGNIESZKA SZwAJ,  
marketing menedżer w firmie webfleet
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jakie nowości firma Webfleet przygoto-
wała specjalnie na targi w Hanowerze?
Podczas targów swoją premierę miał 

Driver Terminal, czyli kompaktowe urzą-
dzenie przenośne dla kierowców z serii 
PRO. Z tej serii mamy już kilka rozwiązań. 
Czołowym jest seria PRO 8, czyli terminal, 
który przypomina tablet. Natomiast PRO M 
jest rozmiarów telefonu i zawiera właści-
wie wszystko to, czego potrzebuje kierow-
ca. Samo urządzenie jest miniaturą dużego 
terminala. Niektórzy nie chcą korzystać 
z dużych urządzeń, a poza tym rynek tego 
typu produktów się zmienia. Wszyscy mają 
dzisiaj telefony i chcą, żeby one spełniały 
funkcje urządzeń wielozadaniowych. A my 
właśnie oferujemy taki super wzmocniony 
telefon, który jest odporny na wstrząsy, 
upadki, zanieczyszczenia czy wilgoć. Moż-
na przez niego nie tylko rozmawiać, ale 
również za jego pomocą korzystać z róż-
nych aplikacji dostosowanych do potrzeb 
kierowcy. To jest urządzenie typowo kabi-
nowe dla kierowców.

 
co w sobie zawiera PRo M?
Ma wszystkie aplikacje mobilne predefi-

niowane do naszych rozwiązań, ale ponie-
waż działa w systemie Android, kierowca 
może również korzystać z innych aplikacji, 
które pomagają mu w pracy. Może korzy-
stać m.in. z aplikacji do zarządzania zamó-
wieniami – Webfleet Work App czy spraw-
dzania pojazdu – Webfleet Vehicle Check.

jakie czynności ma zaprogramowane  
Webfleet Vehicle check?
Ta aplikacja może zawierać bardzo dużo 

punktów. Musieliśmy je nawet zreduko-
wać, ponieważ okazało się, że jest ich za 
dużo. Klienci sami chcą decydować, jakie 
punkty ma zawierać taka lista i to jest teraz 
możliwe. 

Do czego dokładnie służy aplikacja  
Work app?
To typowa aplikacja dla kierowców, któ-

ra pozwala im korzystać m.in. z profesjo-
nalnej nawigacji TomTom GO Fleet. Speł-

nia ona wszystkie wymagania frachtów. 
Poza tym służy do optymalizacji tras czy 
zarządzania zamówieniami. Tutaj spedytor 
ma możliwość bezpośredniej komunikacji 
z kierowcą. Wysyła zlecenie na urządze-
nie, kierowca je odznacza jako przeczytane 
i nie potrzebuje dodatkowych urządzeń. 

Bardzo mocno stawiamy też na ecodriving. 
Mamy rozwiązanie o nazwie OptiDrive 360, 

które do tej pory było przeznaczonej raczej 
dla flot osobowych. Teraz dodaliśmy do nie-
go nowe funkcje, które dostosowują je do po-
trzeb kierowców samochodów ciężarowych. 

jak to działa?
Rozwiązanie to umożliwia monitorowa-

nie stylu jazdy kierowców i ocenianie ich 
pod kątem wielu parametrów. Wszyscy 
chcą oszczędzać paliwo, bo to jest czynnik 
kosztowy, a obecnie ceny paliw są na dość 
wysokim poziomie, co wzmaga zaintereso-
wanie oszczędnościami. System wystawia 
kierowcy ocenę na podstawie m.in. czasu 
utrzymania stałej prędkości, przekracza-
nia dozwolonej prędkości, częstotliwości 
hamowania, sposobu pokonywania zakrę-
tów, zmiany biegów, itd. Jest szereg różnych 
parametrów, które wpływają na ostateczny 
wynik. Menedżer floty otrzymuje bezpo-
średnio na swój komputer wyniki i od razu 
wie, który kierowca, w jakim obszarze wy-
maga szkoleń. To rozwiązanie umożliwia 
także aktywny coaching kierowców, który 
może się odbywać podczas prowadzenia 
pojazdu. Kierowca na bieżąco otrzymuje 
wskazówki, które mają nie tylko wpłynąć 

na niższe zużycie paliwa, ale również wy-
ćwiczyć w nim prawidłowe odruchy. Jest to 
więc narzędzie szkoleniowe. 

OptiDrive będzie na pewno odgrywał 
coraz większą rolę. My to narzędzie cały 
czas doskonalimy i dostosowujemy do po-
trzeb naszych klientów, którzy w tej chwili 
szukają takich rozwiązań, żeby je sprzęgać 
ze swoimi narzędziami motywacyjnymi. 

W firmach transportowych coraz częściej 
są organizowane tzw. ligi firmowe, w ra-
mach których kierowcy rywalizują ze sobą, 
niektóre firmy dzielą się z kierowcami 
oszczędnościami wygenerowanymi dzięki 
racjonalniej jeździe. Myślę, że zdecydowa-
nie będzie się to dalej rozwijało. 

W jakim kierunku jeszcze zamierzacie się 
rozwijać?
Podczas targów IAA Transportation za-

anonsowaliśmy też nasz nowy produkt 
– Cold Chain, czyli narzędzie do zarządza-
nia transportem ciężarowym w tempera-
turze kontrolowanej. Mówimy tu przede 
wszystkim o pomiarze temperatury. W tej 
chwili oczywiście mamy takie rozwiązania 
w swojej ofercie, ale to nie są nasze produk-
ty. Bazują one na integracjach z partnera-
mi zewnętrznymi. Natomiast teraz będzie-
my mieć własne.

a co z elektomobilnością? czy tutaj są po-
trzebne jakieś specjalne systemy wspo-
magające zarządzanie flotą?
Elektromobilność to temat dla nas stra-

tegiczny, jak dla wszystkich w tej chwili. 
My jednak zaczęliśmy zajmować się nim 
znacznie wcześniej. Bardzo szybko zo-
rientowaliśmy się, że nie możemy czekać 
i musimy dostosować nasze systemy do 
pojazdów elektrycznych, bo one się mimo 
wszystko bardzo różnią od tych z napędem 
konwencjonalnym. W pojazdach spalino-
wych języczkiem u wagi jest zużycie pali-
wa. Tutaj mamy zużycie energii, a to dra-
matycznie wpływa na wszystkie pozostałe 
czynniki, które trzeba śledzić. Menedżer 
floty musi zarządzać pracą pojazdów, bio-
rąc pod uwagę ich zasięg, czas ładowania, 
punkty ładowania, kiedy je ładować, żeby 

>>Wszyscy mają dzisiaj telefony i chcą, żeby one spełniały 
funkcje urządzeń wielozadaniowych. A my właśnie oferujemy 
taki super wzmocniony telefon.<<

Nowy, kompaktowy 
terminal kierowcy PRO M 

wyposażony jest  
w fabrycznie 

zainstalowane aplikacje 
webfleet work App, 

TomTom GO Fleet 
i webfleet Vehicle 

Check. Małe rozmiary 
i duża odporność na 

uszkodzenia sprawiają,  
że jest łatwy w użyciu  

i bardzo praktyczny. 
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to było najbardziej optymalne kosztowo. 
Tego typu funkcje i narzędzia my na swo-
jej platformie już udostępniamy i jesteśmy 
bardzo zaawansowani pod tym względem. 

czy to narzędzie pozwala też określić za-
sięg pojazdu elektrycznego na podstawie 
trasy z uwzględnieniem topografii terenu 
czy ruchu o danej porze dnia?
Takiego narzędzia jeszcze nie mamy. Ale 

zasięg pojazdów elektrycznych zależy od 
wielu czynników, również od stylu jazdy 
kierowcy czy od temperatury na zewnątrz. 
Cały czas więc pracujemy nad tym i uczy-
my swoje systemy, zbierając wszystkie 
możliwe dane. Na rynek trafia teraz bar-
dzo dużo modeli pojazdów elektrycznych. 
One dosłownie zalewają rynek. A my każdy 
model musimy przebadać, sczytać z niego 
dane i zobaczyć, co można z niego wyci-
snąć, bo każdy ma swoją charakterystykę. 
W tej chwili bardzo się ten rynek rozwija. 
Obecnie najbardziej jesteśmy zaintereso-
wani pojazdami dostawczymi, jeżeli chodzi 
o biznes, ale też osobowymi – czyli flotami 
firmowymi. Menedżer floty już dzisiaj może 
obserwować dostępny zasięg w swoich po-
jazdach i po wpisaniu trasy do systemu, 
wie, czy samochód jest w stanie zrealizować 
dane zlecenie, czy nie, bez konieczności ła-
dowania. To narzędzie jest dobrze przygo-
towane do tego, żeby racjonalnie zarządzać 
flotą pojazdów elektrycznych.

a co z tymi, którzy jeszcze nieśmiało pod-
chodzą do elektromobilności?
Naszym klientom udostępniamy np. 

proste raporty, które mają ich ośmielić do 
przechodzenia na elektryki. Są to raporty 
gotowości do elektryfikacji, czyli właśnie na 

bazie pokonywanych dziennych przebiegów 
i tras, po których poruszają się ich pojazdy, 
jesteśmy w stanie określić, czy dany po-
jazd można łatwo zamienić na elektryczny. 
Obecne modele dają szansę na taką zamianę 
i gwarantują realizację zadań, które do tej 
pory wykonywał samochód spalinowy. Takie 
rozwiązania już są i nie stanowią problemu.

na czym w takim razie skupiają się dzisiaj 
wasze działania w tym zakresie?
W tej chwili potrzebne są rozwiązania 

do rozliczania zakupu energii. Dzisiaj to 
jest największy i bardzo złożony problem. 
Rozliczanie płatności wymaga współpracy 
telematyki z całą infrastrukturą do łado-
wania, pojawiają się różne taryfy, różni 
operatorzy i różne aplikacje do realizowa-
nia tych płatności. Ten rynek się dopiero 
kształtuje. Jestem przekonana, że będzie-
my w tym kierunku działać i będzie się 
tu jeszcze wiele rzeczy działo, bo wszyscy 
chcą mieć rzetelną informację i rzetelne 
dane. Chociażby teraz klienci nas pytają, 
jak rozliczać ładowanie samochodu służ-
bowego np. w domu pracownika. Chcieliby 
mieć jasność w tej kwestii. My oczywiście 
wiemy, gdzie, kiedy i ile czasu pojazd się ła-
dował i możemy udostępnić te dane, ale nie 
mamy jeszcze narzędzi, które pomagałyby 
w tym wypadku w rozliczeniu kosztów. I to 
zapewne jeszcze trochę czasu nam zajmie. 

Rozumiem, że takie narzędzie jest pro-
jektowane, udoskonalane dla pojazdów 
osobowych i dostawczych, a co z cięża-
rówkami?
Oczywiście myślimy już o tym, ale do tej 

pory ten rynek był bardzo ograniczony. Li-
czymy, że jednak tu się coś zmieni. 

Żeby się coś zmieniło, potrzebne są na-
rzędzia, które pokażą, że ta zmiana jest 
możliwa.  
Do tej pory nie mieliśmy klientów 

z ciężkimi pojazdami elektrycznymi. 
Czekamy więc aż trochę więcej zadzieje 
się na tym rynku, tak żebyśmy mogli te 
pojazdy też przebadać. Producenci po-
jazdów ciężarowych mają gotową tele-
matykę, w takim sensie, że mają dane, 
które my możemy łatwo pobrać. Liczymy 
więc na integrację z nimi, tak żeby móc 
wykorzystać też te dane do projektowa-
nia zbiorczego, zintegrowanego rozwią-
zania, które będzie pomagało klientom 
zarządzać też taką flotą. Oczywiście po-
jazdy ciężarowe będziemy kanalizować 
i czekamy aż klienci przyjdą do nas ze 
swoimi elektrycznymi ciężarówkami 
i będą chcieli nimi zarządzać. 

Dlaczego klienci korzystają z waszych 
systemów, jeżeli producenci pojazdów 
oferują własne?
Producenci pojazdów dostarczają da-

nych telematycznych, ale na poziomie 
podstawowym w stosunku do tego, co 
my jesteśmy w stanie dostarczyć. Umoż-
liwiają sczytywanie danych, ale nie ofe-
rują narzędzi do ich analizowania oraz 
zaawanasowanych funkcji do zarządza-
nia flotą. 

Wydaje mi się, że ostatnio bardzo rozwi-
nęły się fabryczne narzędzia do zarządza-
nia pojazdami dostawczymi, a w przypad-
ku pojazdów ciężarowych to są już dość 
zaawansowane produkty... 
Częściowo tak jest, ale mimo wszystko to 

jest inny poziom w porównaniu z wachla-
rzem funkcji, które są dostępne na platfor-
mach typowo telematycznych. 

czym więc różnią się te systemy?
Jeżeli ktoś nie ma specjalnie rozbudo-

wanych potrzeb w zarządzaniu flotą i in-
teresują go tylko podstawowe dane, np. na 
temat zużycia paliwa, lokalizacji pojazdów 
czy komunikacji z kierowcą, to wystarczy 
mu fabryczny system. Ale zazwyczaj we 
flocie jest klika marek aut i z każdego moż-
na uzyskać innego rodzaju dane, w innym 
formacie, które są dostępne na różnych 
platformach. Osoba zarządzająca flotą mu-
siałaby nic innego nie robić, tylko tym się 
zajmować. A nasz system pozwala sczy-
tywać te wszystkie dane z różnych marek 
pojazdów. Przedsiębiorca ma dostęp do 
wszystkich kluczowych danych dotyczą-
cych floty, korzystając z jednego systemu, 
jednego okienka, na jednym ekranie. Dla-
tego myślę, że integracja jest tutaj słowem 
kluczem. 

Dzięki integracji danych menedżer w jednym miejscu ma obraz całej floty, co znacznie ułatwia 
zarządzanie i pozwala szybko reagować w sytuacjach kryzysowych.
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Można również odnieść wrażenie, że po-
dobne narzędzie, które dzisiaj proponuje 
Webfleet do oceny stylu jazdy i coachingu 
kierowcy, są od lat dostarczane przez pro-
ducentów pojazdów ciężarowych. czy tu 
też są jakieś istotne różnice?
Tu też naszą przewagą jest spójność da-

nych. Mając fabryczny system, możemy 
oceniać styl jazdy kierowcy tylko tej kon-
kretnej marki. Każdy z tych systemów jest 
inny, więc trudno jest porównywać dane. 
Dodatkowo cały czas rozwijamy te syste-
my, dokładając kolejne aspekty, które bie-
rzemy pod uwagę, aby ocena była jeszcze 
bardziej dokładna. Możemy generować 
dane na podstawie tysięcy zmiennych, ale 
klient i tak wybiera to, co go najbardziej 
interesuje, dostosowując system do wła-
snych potrzeb. Jest więc tutaj pole do in-
dywidualizacji. Podobnie jak w przypadku 
Webfleet Vehicle Check, gdzie mamy tysiąc 
rzeczy, które mogą znaleźć się na liście do 
sprawdzenia, ale nie każdy jest zaintereso-
wany wszystkimi. To jest kwestia indywi-
dualna. Myślę, że wartością podstawową 
jest jeden interfejs, szybka analiza wszyst-
kiego pod każdym kątem. Dzisiaj telema-
tyka jest narzędziem zarządczym, które 
wspiera podejmowanie decyzji flotowych. 
To nie jest tylko system, który sczytuje 

dane, ale na podstawie zgromadzonych 
informacji i ich analizy pomaga w podjęciu 
strategicznych decyzji. Obecnie systemy 
telematyczne rozwijają się w kierunku in-
teligentnego biznesu, czyli wsparcia podej-
mowania decyzji flotowych i w tym kierun-
ku też dążą nasze systemy.

Podczas targów zapowiedzieliście premie-
rę nowego systemu monitorującego prze-
wozy w warunkach chłodniczych. Również 
tutaj swoją ofertę mają producenci naczep. 
czy cold chain będzie korzystał z danych 
generowanych przez te systemy?
Nasze rozwiązania chcemy integrować 

z rozwiązaniami oferowanymi przez pro-
ducentów naczep. Nie chcemy wyważać 
otwartych już drzwi. Chcemy wszystkich 
producentów mieć u siebie na platformie 
OEM. Connect. W tej chwili współpracu-
jemy w ten sposób w ramach pojazdów 
osobowych i dostawczych z Mercedesem, 
BMW, Grupą Renault czy Stellantisem, 
dzięki czemu już nic nie musimy instalo-
wać w pojazdach. Na tym nam nie zale-
ży. My chcemy pobierać dane, korzysta-
jąc z rozwiązań producentów pojazdów 

i wzbogacać je przy wykorzystaniu na-
szych narzędzi telematycznych. Nasze 
systemy też się uczą, w różnego rodzaju 

algorytmy powoli wchodzi sztuczna inte-
ligencja. Wzbogacamy generowane dane 
po to, żeby dać zarządzającym flotom na-
rzędzie, które pokaże im, do czego mogą 
tych danych użyć. 

Rozumiem, że w przypadku, w którym 
klient ma w swojej flocie różne system te-
lematyczne producentów pojazdów i na-
czep, wy integrujecie dane zbierane przez 
te systemy, przetwarzacie je i dostarcza-
cie analizy, które dają obraz całej floty…
Z kilkoma producentami tak już to dzia-

ła. Ale trzeba wziąć pod uwagę, że to głów-
nie dotyczy nowo produkowanych samo-
chodów osobowych i dostawczych. 

W jakim kierunku będzie zmierzać ten 
rynek. czy zawładnie nim sztuczna inte-
ligencja?
Dzisiaj w branży modne słowa to „case”, 

„connected” – wszystko musi być połączone, 
„autonomous” – wszyscy się szykujemy, że 
to w końcu nastąpi, samochody są już goto-
we, nie wiem tylko czy my, ludzie jesteśmy, 
i oczywiście brakuje nam infrastruktury do 
tego, „shared” – współdzielone oraz „electric”. 

cztery lata temu na targach w Hanowerze, 
mieliśmy trochę elektromobilności i dużo 
autonomii. Teraz na wszystkich stoiskach 
były pojazdy z napędami elektrycznymi, 
autonomiczne z cicha pokazano na nie-
których. Wygląda na to, że moda na auto-
nomię przygasła…
Rynek faluje. Pojawiają się gorące tema-

ty, które zajmują wszystkich. Teraz autono-
miczność z doniesień medialnych przeszła 
już do fazy operacyjnej. Sztaby ludzi pra-
cują nad tym, aby faktycznie było możliwe 
zastosowanie jej w rzeczywistych warun-
kach. Ja myślę, że to się w końcu zdarzy, ale 
to nie będzie nagła rewolucja, tylko stop-
niowe wdrażanie tych pojazdów do pracy. 

jaka będzie rola systemów Webfleet, gdy 
będziemy mieli autonomiczne pojazdy?
Dane są generowane w każdym pojeź-

dzie i myślę, że ludzi zainteresowanych 
tymi danymi też nie zabraknie. Wówczas 
znaczenie będą miały parametry odpo-
wiedzialne za prewencję i bezpieczeństwo. 
Widzę dużą przestrzeń na wykorzystanie 
danych przy zarządzaniu flotą pojazdów 
autonomicznych. To jest jednak pieśń przy-
szłości. A dzisiaj wyzwaniem jest na pewno 
elektromobilność. To jest trend, od którego 
nie ma odwrotu. Musimy się więc na niego 
przygotować i przygotować naszą infra-
strukturę oraz zbierać doświadczenie. 

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Katarzyna Dziewicka

>>Telematyka jest narzędziem zarządczym, które wspiera 
podejmowanie decyzji flotowych. To nie jest tylko system, który 
sczytuje dane, ale na podstawie zgromadzonych informacji i ich 
analizy pomaga w podjęciu strategicznych decyzji.<<

webfleet Vehicle Check to aplikacja, która ma ułatwić codzienną inspekcję 
pojazdu. Ogranicza prace administracyjne i usprawnia przepływ informacji, dzięki 
czemu można szybciej usuwać usterki w pojazdach, zwiększając bezpieczeństwo  
i ograniczając nieprzewidziane przestoje związane z awarią pojazdu.
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Nim wstanie dzień?
Wiele z nich pracuje tylko nocą, inne przez całą dobę, krótko i intensywnie. 
Ładowarki do pojazdów elektrycznych różnią się między sobą i warto dobierać je 
zgodnie z potrzebami tak, jak czynimy to z samochodami.

Postępując w ten sposób, możemy 
skrócić czas ładowania i dopaso-
wać go do rytmu pracy pojazdu lub 

floty. Warto przy tym polegać na sobie.  
Z doświadczenia krajów, gdzie samocho-
dy zelektryfikowane (bateryjne – BEV 
i hybrydy plug-in – PHEV) rozpowszech-
niają się w szybszym tempie niż w Pol-
sce wynika, że ładowarki publiczne są 
traktowane jako doraźne źródło uzupeł-
niania energii. Większość pojazdów jest 
systematycznie ładowana w domu lub na 
terenie firmy, która zatrudnia posiadacza 
„elektryka” lub ma własną flotę takich 
pojazdów. 

co kraj, to wtyczka
Im wyższa moc ładowania, tym krótszy 
jego czas. Im większa pojemność akumu-
latorów w pojeździe, wyrażona w kWh, 
tym dłużej trwa ładowanie. Na te ogólne 
zasady nakłada się konstrukcja ładowar-
ki i pojazdu, która też wpływa na czas, 
który pojazd spędza przy ładowarce. Zna-
czenie ma każdy element, pośredniczą-
cy między siecią elektroenergetyczną, 
a akumulatorami pojazdu, w tym np. ro-
dzaj przewodów łączących samochód ze 
źródłem zasilania. 

Problem znany posiadaczom telefonów 
komórkowych dotyczy również użytkow-
ników pojazdów elektrycznych. Łado-
warki mają różne typy złącz, co ma zwią-
zek z wydajnością, a także standardami 
ładowania przyjętymi w Europie, Amery-
ce Północnej, Japonii i Chinach. 

Sieć elektroenergetyczna dostarcza 
prąd zmienny (AC), podczas gdy najbar-
dziej wydajne ładowanie akumulatorów 
samochodu możliwe jest przy użyciu 
prądu stałego (DC). Większość pojazdów 
ma wbudowaną przetwornicę (zasilacz) 
zamieniającą prąd zmienny na stały. 
Stanowi ona swoistą „barierę”, określa-
jącą maksymalną moc ładowania prą-
dem zmiennym. Tzw. szybkie ładowarki 

mają własną przetwornicę. Dostarczają 
prąd stały wprost do akumulatorów 
i „omijając” przetwornicę samochodo-
wą skracają czas ładowania. Jeśli samo-
chód będzie korzystał tylko z ładowarek 
zapewniających prąd stały, producent 
może pozbawić go przetwornicy, co 
przyczyni się do obniżenia masy wła-
snej pojazdu. 

Typy ładowania prądem zmiennym 
i stałym są określone w normach IEC 
61851 oraz IEC 62196. Typ 1 (AC) zgodny 
z amerykańskim standardem SAE J1772 
umożliwia ładowanie samochodów elek-
trycznych prądem przemiennym jedno-
fazowym lub siłowym nie większym niż 
16 A oraz napięciem nie większym niż 
250 V przy prądzie jednofazowym oraz 

480 V przy prądzie siłowym. Ten rodzaj 
ładowania jest powszechny w Stanach 
Zjednoczonych i Japonii, ale rzadki w Eu-
ropie. W złączu są 3 styki: 2-fazowe L1 
i L2 oraz PE, ponieważ w Stanach Zjed-
noczonych na potrzeby urządzeń o więk-
szej mocy, stosuje się zasilanie dwu-
fazowe o napięciu 240 V. Maksymalna 
moc ładowania, jaką można uzyskać to  
3,84 kW w przypadku prądu jednofazo- 
wego i 7,68 kW przy prądzie siłowym.

Popularne w Europie złącze typu 2 
(AC) zwane też Mennekes od niemieckie-
go producenta, który je rozpowszechnił, 
umożliwia ładowanie prądem przemien-
nym jedno- i trójfazowym (siłą) nie więk-
szym niż 32 A i napięciem najwyżej 250 V 
przy prądzie jednofazowym oraz 480 V 

Ładowanie pojazdów w bazie jest z kilku powodów najwygodniejsze.  
Medcom, który produkuje m.in. układy napędowe autobusów elektrycznych 
specjalizuje się w ładowarkach o wysokiej mocy. 

|  Tekst: Michał Kij  | Zdjęcia: Katarzyna Dziewicka, Jan Getter, M. Kij, PRE Edward Biel  |
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przy trójfazowym. W polskich warun-
kach maksymalna moc ładowania prą-
dem jednofazowym wynosi 7,36 kW, na-
tomiast trójfazowym 22 kW. 

Złącze typu 1 (DC) umożliwia ładowa-
nie samochodów elektrycznych prądem 
stałym. Jest podobne do typu 1 (AC), ale 
uzupełnione o moduł z dwoma spolary-
zowanymi stykami stałoprądowymi „+” 
i „-”.Podobnie jak złącze typu 1 (AC) jest 
charakterystyczne dla Stanów Zjedno-
czonych. 

Analogicznie powszechne w Europie 
złącze typu 2 (DC), tzw. Combo 2 lub CCS 
(ang. Combined Charging System) to złą-
cze typu 2 (AC) rozbudowane o moduł 
podający prąd stały. Zważywszy na pa-
rametry obciążenia styków prądu stałe-
go, możliwe jest osiąganie maksymalnej 
mocy ładowania do 500 kW, choć w prak-
tyce spotyka się obecnie moc najwyżej 
150 kW. 

W samochodach japońskich, koreań-
skich, a także Citroënach i Peugeotach 
występuje złącze CHadeMO (ang. CHAr-
ge de MOve). Pozwala ono na dwukierun-
kowy przepływ energii, czyli nie tylko 
do, ale również od pojazdu (V2H, czyli 
pojazd – dom i V2G, czyli pojazd – sieć 
elektroenergetyczna). W ten sposób sa-
mochód może być nie tylko biorcą, ale 
w określonych okolicznościach również 
dawcą energii, stabilizując system ener-
getyczny. 

Standardem w Chinach są złącza prądu 
zmiennego i stałego zgodne z tamtejszą 
normą GB/T. Także one, w odmianie do-
starczającej prąd stały umożliwiają dwu-
kierunkowy przepływ energii. 

Ładowarki umożliwiają również komu-
nikację z pojazdem poprzez linię energe-
tyczną lub sieć CAN, jak to ma miejsce 
w przypadku złącz CHAdeMO i GB/T DC. 
Dzięki komunikacji ładowanie jest bez-
pieczniejsze, gdyż ładowarka „rozpozna-
je”, kiedy pojazd jest podłączony, jakim 
prądem należy go ładować, a także kiedy 
ładowanie zostało zakończone. Bardziej 
wyrafinowane i droższe ładowarki za-
pewniają dodatkowe funkcje, np. możli-
wość ustawienie pory i czasu ładowania, 
aby odbywało się ono wtedy, gdy obowią-
zuje tańsza taryfa za prąd. Ładowarki 
mogą również zasilać na postoju urzą-
dzenia znajdujące się w pojeździe i za-
budowie, np. klimatyzację, ogrzewanie 
lub agregat chłodniczy. Sterowanie ła-
dowarką i odczytywanie bieżących para-
metrów, np. stopnia w jakim akumulator 
został naładowany, może być powiązane 
z aplikacją na telefon. 

W domu, w biurze, w mieście
Producenci samochodów elektrycznych 
wyposażają je w ładowarki, które można 
podłączyć do gniazdka domowego. Przy ła-
dowaniu prądem zmiennym jednofazowym 

maksymalna moc ładowania to 3,84 kW. 
Ładowanie „od zera do pełna” trwa dłu-
go i nawet w przypadku samochodu 
osobowego czy lekkiego dostawczego 
może zająć ponad 12 godzin, zależnie od 
pojemności akumulatorów. Przy czym 
warto pamiętać, że baterie nigdy nie są 
„zupełnie puste” i „do końca zapełnione”, 
o co troszczy się system nadzorujący ich 
działanie. W przypadku powszechnie 
dziś stosowanych w samochodach baterii 
litowo-jonowych skrajności – wyczerpa-
nie i przeładowanie – prowadzą do ich 
uszkodzenia. 

Czas ładowania ulega skróceniu, gdy 
ładowarka wykorzystuje prąd trójfazo-
wy. Nadal jednak postój na uzupełnienie 
energii może być zbyt długi, jeśli pojazd 
jest wykorzystywany w pracy. Dlatego 
elektryfikujące się floty zwykle zaopatru-
ją się w ładowarki prądu stałego. W przy-
padku autobusów i pojawiających się 
z wolna elektrycznych ciężarówek jest 
to po prostu konieczność. Także publicz-
ne ładowarki zapewniają prąd stały, aby 
skrócić czas ładowania celem obsłużenia 
większej liczby pojazdów w ciągu doby. 
Złącza prądu stałego i zmiennego, wystę-
pujące np. we wtyczce CCS mogą praco-
wać jednocześnie, co sprzyja skróceniu 
ładowania. 

Wydajnym sposobem szybkiego łado-
wania stosowanym w autobusach jest 
pantograf (zwykły lub odwrócony, opusz-
czany ze słupa ładowarki). Umożliwia 
on szybkie doładowanie akumulatorów 
podczas postoju np. na pętli prądem sta-
łym o mocy dochodzącej do 750 kW, choć 
w praktyce częściej jest to 500 kW. Pewną 
niedogodnością jest konieczność precy-
zyjnego zaparkowania autobusu przy ła-
dowarce. 

Niezwykle wygodnym, ale drogim 
i mniej wydajnym rozwiązaniem jest ła-
dowanie indukcyjne (bezprzewodowe). 
Jeśli przebiega na postoju, jego spraw-
ność przekracza 90%, a maksymalna 
moc dochodzi do 200 kW. Uzwojenie pier-
wotne stacji ładowania jest ukryte w na-
wierzchni. Ładowarka jest „niewidoczna” 
i nie zmienia wyglądu otoczenia. 

Ładowanie indukcyjne czy za pomocą 
pantografu służy najczęściej wydłużeniu 
zasięgu autobusu pracującego na linii. 
Pozwala wyposażyć pojazd w mniejszy 
i lżejszy pakiet baterii. Szczególnie, że 
producenci autobusów proponują ta-
kie typy baterii, które dobrze znoszą 
szybkie doładowywanie i rozładowywa-
nie. Zamiast baterii można zastosować 
superkondensatory, które są w stanie 
szybko przyjąć i oddać dużą ilość ener-
gii. Jednak doładowywanie „po drodze” 

Ekoenergetyka Polska oferuje szeroką gamę ładowarek wraz z towarzyszącą 
infrastrukturą. Jest partnerem Scanii i Volvo Trucks, które właśnie wprowadzają 
do Polski pierwsze modele elektrycznych ciężarówek. 
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umożliwiające ładowanie prądem zmien-
nym o stosunkowo wysokiej mocy. W za-
leżności od wydajności mogą okazać się 
wystarczające jeszcze w przypadku sa-
mochodów dostawczych, które pół doby 
spędzają na postoju, jednak do cięższych 
pojazdów z większymi akumulatorami 
niezbędna jest ładowarka prądu stałego. 

Część dostawców oferuje szeroką gamę 
zróżnicowanych ładowarek, inni kon-
centrują się na urządzeniach o wysokiej 
wydajności. Wśród tych pierwszych jest 
producent ładowarek PRE Edward Biel 
z Krakowa oraz EV+ z Poznania, który 
zajmuje się importem urządzeń kilku 
firm zagranicznych. Ekoenergetyka Pol-
ska z Zielonej Góry oferuje przenośne 
i stacjonarne ładowarki prądu stałego 
wraz z towarzyszącą infrastrukturą, któ-
re mogą znaleźć zastosowanie w firmach 

oraz jako ładowarki publiczne. Te drugie 
są specjalnością spółki ZPUE z Włosz-
czowej, natomiast warszawski Medcom 
i łódzka Enika dostarczają stacjonarne 
i mobilne ładowarki przede wszystkim 
dla transportu publicznego, choć nie tyl-
ko. Enika jest również producentem sta-
cji pantografowej o mocy wyjściowej do 
600 kW. 

Regułą staje się, że producenci pojaz-
dów użytkowych oferują tzw. „komplek-
sowe rozwiązanie”, czyli pojazd elek-
tryczny wraz z ładowarką, a niekiedy 
również konsultacjami służącymi do-
braniu najlepszej w danych warunkach 
metody ładowania. W ramach takich 
działań Scania i Volvo Trucks nawiąza-
ły współpracę z Ekoenergetyką Polską. 
Ułatwia to podmiotom zainteresowanym 
elektryfikacją floty poczynienie pierw-
szych kroków w tym kierunku. 

Stowarzyszenie CharIN (Charging In-
terface Initiative e. V. z siedzibą w Ber-
linie) opracowuje i promuje nowy stan-
dard ładowania wysokiej mocy MCS 
(ang. megawatt charging system), który 
umożliwiałby ładowanie pojazdów mocą 
1 MW. Na początku 2023 roku do CharIN 
należało przeszło 150 firm, w tym Audi,  
Porsche, MAN, Scania, Volvo Trucks, 
Ford, Tesla, Proterra, Bosch, Shell, BP, 
SAIC, XPENG, a także Menneken i Eko-
energetyka Polska. Przewiduje się, że 
ładowarki megawatowe umożliwią wpro-
wadzenie bateryjnych ciężarówek do 
ruchu dalekobieżnego, pojazd mógłby 
zgromadzić wystarczającą ilość energii 
podczas obowiązkowej przerwy kierow-
cy i kontynuować podróż. W przyszłości 
mogłyby działać automatycznie, co uła-
twiłoby dostarczanie energii pojazdom 
autonomicznym. l

wiąże się z kilkoma niedogodnościami. 
Należy wybrać miejsca, gdzie tego typu 
ładowarki powinny lub mogą stanąć, co 
angażuje kilka stron i może być długo-
trwałe i skomplikowane. Ze względów 
formalnych i technicznych najłatwiej jest 
ładować pojazdy w bazie. Tak też na ogół 
postępują np. przewoźnicy w Niemczech. 

zróżnicowana oferta
Wybór ładowarek na rynku jest spory, 
szczególnie w odniesieniu do najmniej 
wydajnych, ale uniwersalnych urządzeń, 
które można podłączyć do gniazdka do-
mowego. Niektóre z nich doposażone są 
w adaptery, pozwalające przystosować 
je do typu złącza, jakie ma samochód. 
W zastosowaniach profesjonalnych 
ofertę otwierają de facto tzw. wallboxy, 

Dogodną metodą  
szybkiego doładowania 
autobusów, a w przyszłości 
być może również 
ciężarówek jest pantograf. 
Tutaj połączono go  
z ładowarką z przewodem, 
której właśnie używa 
zaparkowany autobus. 

Osiedlowy zestaw ładowarek prądu zmiennego typu wallbox firmy  
PRE Edward Biel. Zapewniają moc ładowania do 22 kw, odpowiednią, aby doładować 

samochód osobowy lub lekki dostawczy podczas postoju. 
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Przy okazji
Ładowarki Webasto umożliwiają wygodne ładowanie samochodów 
elektrycznych w domu lub w pracy. Skracają czas ładowania, a dodatkowe 
funkcje ułatwiają kontrolowanie jego przebiegu i zużycia energii.

Webasto proponuje ładowarki 
prądu zmiennego (AC) ze złą-
czem typu 2. Dzięki nim ła-

dowanie trwa znacznie krócej niż przy 
podłączeniu samochodu do zwykłego 
gniazdka 230 V. Ładowarki te są niewiel-
kie, estetyczne i można zamontować 
je w dogodnym miejscu przy domu lub 
w przestrzeni publicznej. Mocuje się je 
na ścianie lub wolno stojącym słupku, 
który również dostarcza Webasto. Możli-
we jest połączenie kilku ładowarek w ra-
mach jednego systemu, zapewniającego 
optymalną moc ładowania podłączonych 
pojazdów i zapobiegającego przeciążeniu 
sieci, a także pozwalającego dokonywać 
rozliczeń energii zużytej przez poszcze-

gólne pojazdy. Nadzór nad ładowaniem 
w czasie rzeczywistym ułatwia portal 
i aplikacja Webasto ChargeConnect. 

Ładowarki można również zintegro-
wać z lokalnym asystentem zarządzania 
energią (EMS), który kontroluje jej prze-
pływ w sieci, uwzględniając np. energię 
wyprodukowaną przez ogniwa fotowolta-
iczne oraz zgromadzoną w podłączonym 
do ładowarki samochodzie. 

Dla każdego  
i dla wszystkich
Dostęp do rozbudowanych opcji zależy 
od modelu ładowarki i nie zawsze jest 
konieczny. W warunkach domowych wy-

starczająca często jest ładowarka Weba-
sto Pure. Ma przewód o długości 4,5 lub  
7 m i umożliwia ustawienie mocy ła-
dowania na poziomie do 11 lub 22 kW. 
Wskaźnik LED pokazuje stan pracy ła-
dowarki. Dostęp do urządzenia może 
być zabezpieczony poprzez uniwersalny 
przełącznik kluczykowy. Webasto Pure 
jest objęta 5-letnią gwarancją w przypad-
ku montażu przez autoryzowanego przez 
Webasto elektryka. 

Dla firm lub publicznych punktów ła-
dowania lepszym rozwiązaniem jest łado-
warka Webasto Next. Może być sterowana 
i zarządzana cyfrowo za pomocą Webasto 
ChargeConnect i można zintegrować ją 
z systemem zarządzania energią. Aktu-
alizacje oprogramowania dokonywane 
są zdalnie (over-the-air). Webasto Next 
umożliwia lokalne zarządzanie obciąże-
niem i ma zintegrowany moduł licznika 
do monitorowania i raportowania zużycia 
energii. Uwierzytelnienie na stacji łado-
wania jest możliwe za pomocą aplikacji 
Scan & Charge oraz Webasto Charge- 
Connect. Również ta ładowarka może 
mieć przewód o długości 4,5 lub 7 m i ła-
duje z mocą do 11 lub do 22 kW. 

Jeszcze większe możliwości zarządza-
nia ładowaniem z uwzględnieniem wielu 
użytkowników ma stacja Webasto Unite 
oferująca moc ładowania do 22 kW. Po-
zwala zarządzać obciążeniem dla mak-
symalnie 32 punktów ładowania. Jedna 
ładowarka Webasto Unite pełni funkcję 
koncentratora i rozdziela dostępną moc 
ładowania pomiędzy podłączone do nie-
go urządzenia satelickie. Uwierzytelnie-
nie jest możliwe za pomocą RFID lub 
aplikacji Webasto ChargeConnect. Licz-
nik zgodny z MID (dyrektywą o przyrzą-
dach pomiarowych) umożliwia rozlicza-
nie i zwrot kosztów każdego ładowania. 

Webasto współpracuje z wyspecjalizo-
wanymi partnerami, którzy gwarantują, 
że montaż ładowarki przebiegnie prawi-
dłowo, a gotowe do użytku urządzenie 
będzie działać bezpiecznie i wydajnie. l

webasto Pure jest ładowarką, która sprawdzi się w warunkach  
domowych. Zapewnia moc ładowania do 11 lub do 22 kw. 

|  Zdjęcie: Webasto  |
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Śmieci znikają 
z cicha
Świebodzice zostały prekursorem nowoczesnych 
rozwiązań. Od listopada 2022 roku pierwsza elektryczna 
śmieciarka pracuje w tamtejszym przedsiębiorstwie 
komunalnym. Do wyboru Renault Trucks D Wide Z.E. 
przekonały miasto praktyczne testy.

Renault Trucks D Wide Z.E. jest 
pierwszą elektryczną śmieciar-
ką, która została zakupiona na 

zasadach rynkowych. Trzyosiowy pojazd 
o dmc 27 t ma drugą oś napędzaną, a trze-
cią skrętną. Rozstaw osi w tym wypadku 
to 3900 mm. Ciężarówkę napędzają dwa 
silniki elektryczne o mocy ciągłej 353 KM 
i momencie 850 Nm, z którymi współ-
pracuje 2-biegowa przekładnia. Cztery 
pakiety baterii litowo-jonowych o łącznej 
pojemności 265 kWh zapewniają zasięg 
na poziome 120 km, co w tym wypadku 
wydaje się wystarczające. Śmieciarkę 
dostarczyła firma SLT Group. Skrzynia 
ładunkowa to Terberg Olympus 21W z au-
tomatycznym wyrzutnikiem OmniDEKA 
w wersji elektrycznej. 

elektromobilność  
to przyszłość
– Odebrany przez nas Renault Trucks to 
pierwsza w Polsce śmieciarka przekazana 
spółce komunalnej. Elektromobilność to 
przyszłość, od której nie ma odwrotu. Taki 
sprzęt powinien jeździć w każdej gminie  
– mówi Paweł Ozga, burmistrz Świebodzic. 

– Renault Trucks wyprodukuje i do-
starczy w tym roku na rynki europejskie 
tysiąc podobnych do tego samochodów 
elektrycznych. Natomiast ten jeden jest 
szczególnie ważny dla naszej polskiej 
organizacji – jest to pierwszy zarejestro-
wany w Polsce elektryczny samochód 
ciężarowy i jednocześnie pierwsza prze- 
kazana do użytku komercyjnego śmie-

ciarka – podkreśla Marcin Majak, dyrek-
tor sprzedaży Renault Trucks Polska. 

Jak to możliwe? Przekazany niedaw-
no pojazd, zanim został zakupiony, 
przez 1,5 roku przechodził praktyczne 
testy we flotach firm komunalnych. My 
również mieliśmy okazję testować tego 
elektryka na ciasnych ulicach w stolicy  
(patrz: Truck & Van nr 5/2021).

– Testy, które wykonaliśmy w minio-
nym roku, wykazały, że w 80% przypad-
ków wśród firm komunalnych samochód 
wracał do bazy po całodziennej pracy 
z poziomem naładowania akumulato-
rów trakcyjnych średnio 20–24% – dodaje 
Marcin Majak.

Dokładnie ten sam pojazd trafił na testy do 
Świebodzic, gdzie przez dwa tygodnie w lu-
tym 2022 r. obsługiwał mieszkańców gminy. 
Jego trasa biegła zarówno przez osiedla do-
mów jednorodzinnych, jak i ciasne uliczki 
śródmieścia. Podczas testów kierowcy chwa-
lili ciężarówkę za dynamikę, zwrotność i ci-
chą pracę. Ale początki nie były łatwe.

– Na początku kierowcy podchodzili 
trochę nieśmiało do tego pojazdu. Jed-
nak po przeszkoleniu przez pracow-
ników Renault Trucks Polska, już po 
trzech dniach jazd sprzeczali się, kto ma 

„
Na początku kierowcy podchodzili 

trochę nieśmiało do tego pojazdu. Jednak 
po przeszkoleniu przez pracowników 
Renault Trucks Polska, już po trzech dniach 
jazd sprzeczali się, kto ma jechać. Dobre 
wrażenie pozostawił na nich też komfort 
jazdy i łatwość obsługi”.

Sławomir Sprawka,  
prezes ZGK Świebodzice

Świebodzice zakupiły Renault Trucks D wide ZE 6×2  
po dwutygodniowym teście. Kierowcy chwalili komfort pracy, a mieszkańcy 

martwili się, dlaczego nie słychać śmieciarki. 

|  Tekst: Katarzyna Dziewicka  | Zdjęcia: Renault Trucks  |

jechać. Dobre wrażenie pozostawił na 
nich też komfort jazdy i łatwość obsługi 
– wspomina Sławomir Sprawka, prezes 
ZGK Świebodzice.

bezszelestnie
Elektryczna śmieciarka została też do-
brze przyjęta przez mieszkańców mia-
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sta, którzy na początku jej „nie zauwa-
żali”.

– Do naszej spółki docierały sygnały, 
że nie było odbioru odpadów. Ostatecz-
nie okazywało się, że pojemnik przed 
domem był pusty, a śmieciarka przeje-
chała cichutko. Poza poprawą jakości po-
wietrza, mieszkańcy doceniają również 
cichą pracę pojazdu, szczególnie w go-
dzinach porannych – dodaje Sławomir 
Sprawka.

zatrzymać, taka dynamika generuje 
w ciągu roku dużą oszczędność czasu 
pracy. Nie bez znaczenia jest też poziom 
naładowania akumulatorów trakcyj-
nych. Bez dodatkowego doładowywa-
nia, stan baterii na koniec dnia wskazy-
wał ok. 35–40% – podkreśla prezes ZGK 
Świebodzice. 

Tak dobry wynik to również efekt re-
kuperacji, swobodnego toczenia się czy 
zjazdów ze wzniesień, które są na tra-
sie śmieciarki i pozwalają zaoszczędzić 
energię.

– Elektromobilność to droga i kieru-
nek, który trzeba kontynuować – podsu-
mowuje Sławomir Sprawka.

Program Rozwoju Elektromobil-
ności determinuje samorządy do 
wdrażania rozwiązań zgodnych z za-
łożeniami zrównoważonego rozwoju 
transportu komunalnego i tym sa-

w ZGK Bolesław Renault Trucks D wide  
E-Tech będzie ładowane za pomocą 32-ampe- 
rowego przyłącza, co zajmuje ok. 8 godzin.  
w tym przedsiębiorstwie wszystkie śmieciarki 
pracują na jednej zmianie i zjeżdżają do bazy 
najpóźniej o godzinie 16.

Dzięki elektrycznej śmieciarce, Przedsiębiorstwo  
Usług Komunalnych w Rumii wypełnia zobowiązania  

narzucone przez ustawę o Elektromobilności.  
Ale to nie jedyny argument, który przemawia  

za elektrykami. Dzięki specyfice działania napędu 
elektrycznego, praca jest bardziej wydajna.

mym do zmniejszenia liczby pojaz-
dów z napędem konwencjonalnym 
w swoich flotach. Należy więc spo-
dziewać się dalszych zelektryfiko-
wanych zakupów. Po Świebodzicach 
kolejne dwie elektryczne śmieciarki 
Renault Trucks trafiły, już w tym roku, 
do Bolesławca i Rumii. Obydwie to  
Renault Trucks D Wide E-TECH, rów-
nież z trzyosiowym podwoziem o roz-
stawie osi 3900 mm i dmc 27 ton. Układ 
napędowy i pojemność baterii jest taka 
sama jak w przypadku pojazdu przeka-
zanego w Świebodzicach. W pojeździe, 
który trafił do ZGK Bolesławiec zabu-
dowę śmieciarkę wykonała firma TTCS 
z Zawiercia, a dla Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych w Rumii – Farid.

W sumie w Polsce pracuje już pięć elek-
trycznych śmieciarek, w tym trzy na pod-
woziach Renault Trucks. l

„
Testy, które wykonaliśmy w minio-

nym roku, wykazały, że w 80% przypadków 
wśród firm komunalnych samochód wracał 
do bazy po całodziennej pracy z poziomem 
naładowania akumulatorów trakcyjnych 
średnio 20–24%”.

Marcin Majak,  
dyrektor sprzedaży Renault Trucks Polska

Doskonałe warunki i
minimum formalności

Indywidalne
finansowanie

Osobiste
doradztwo

SPRAW
DZONA 

JA
KO
ŚĆ

Elektryczny samochód to nie tylko ci-
sza i czyste powietrze, ale również spraw-
na obsługa.

– Samochód natychmiast rusza po 
naciśnięciu pedału gazu i zatrzymu-
je się również niemal natychmiast po 
wciśnięciu hamulca. Biorąc pod uwagę 
czas niezbędny do odbioru odpadów, 
szczególnie z domów jednorodzinnych, 
gdzie nawet kilkaset razy trzeba się 
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Na styku przygody
i codzienności
Zabiegi stylistyczne mogą sporo zdziałać. Cóż to za auto? 
PanAmericana, czyli Caddy, które nie stroni od przygód.

PanAmericana to legendarna trasa 
łącząca dwa krańce Ameryki: Ala-
skę z Ziemią Ognistą. Przyciąga 

globtroterów i poszukiwaczy przygód, 
którzy chcą ją przemierzyć. Stąd też na-
zwa specjalnych wersji wyposażenia, 
które ma w swojej ofercie Volkswagen. 
Testowane Caddy było niezwykłe, o czym 
już na pierwszy rzut oka mogli się prze-
konać przypadkowi przechodnie. Cóż to 
za auto? Z zewnątrz można tylko przeczy-
tać: PanAmericana, co wzbudza jeszcze 
większą ciekawość. Czym wyróżnia się ta 
wersja? Elementami stylistycznymi, któ-
re podkreślają offroadowy charakter tego 
samochodu. 

Wysmakowane 
W tym aucie wzrok przyciągają panele 
wzmacniające nadkola, progi i dodatko-
we czarne listwy na drzwiach. Zderzaki 

są z czarnego tworzywa o ziarnistej fak-
turze, a z przodu i z tyłu zamontowano 
osłony podwozia. Jeżeli dodamy do tego 
napęd na cztery koła 4Motion okaże się, 
że Caddy PanAmericana może wyruszyć 
w podróż pełną przygód drogami nie-
utwardzonymi, a nawet bez obaw poru-
szać się w lekkim terenie. 

Napis PanAmericana pojawia się na 
bocznych drzwiach przesuwnych, na 
klapie bagażnika oraz na grillu. Do naj-
ważniejszych elementów wyposażenia 
wnętrza należą obicia foteli „Pinestri-
pe”, kierownica wielofunkcyjna oraz 
dźwignia zmiany biegów pokryte skórą, 
srebrne nakładki na pedały, podnóżek le-
wej stopy oraz na progi z przodu, ozdob-
na klamra na kierownicy oraz dywaniki 
oznaczone PanAmericana. W testowym 
egzemplarzu był również panoramiczny 
dach, który dopełniał wyjątkowość tej 
wersji. Volkswagen w swoich samocho-

dach nie stosuje rolety, ale przepuszczal-
ność dachu jest na tyle mała, że nawet 
w bardzo słoneczny dzień słońce nie po-
winno dokuczać podróżnym. 

Elektroniczny kokpit, prosta i zarazem 
elegancka tablica rozdzielcza, spory jak 
na taki samochód ekran multimediów 
i całkiem nieźle zagospodarowana kon-
sola środkowa, to elementy, które spra-
wiają, że przyjemnie się podróżuje tym 
autem. Dodatkowo w tym samochodzie 
zarówno fotel pasażera, jak i kierowcy 
to Ergo Comfort. Obydwa podwyższane, 
z regulacją odcinka lędźwiowego i pod-
parcia ud – rozsuwane siedzisko. 

Z tyłu są trzy miejsca: podwójna ka-
napa i oddzielny fotel, co w tego typu 
samochodzie oznacza trzy pełnoprawne 
miejsca do podróżowania. Przestrzeń 
bagażowa za 2. rzędem siedzeń do wyso-
kości oparć to 1057 l, czyli całkiem sporo 
jak na rodzinnego vana. W bagażniku 
są 4 uchwyty do mocowania ładunku. 
Gdy musimy przewieźć coś większe-
go, można drugi rząd siedzeń złożyć 
lub całkowicie wymontować. Wówczas 
przestrzeń ładunkowa zwiększa się do 
2556 l po dach. 

Dzięki przesuwnym drzwiom z obu 
stron samochodu, można nie tylko wy-
godnie zająć miejsce z tyłu, ale nawet 
na ciasnych miejscach parkingowych 
swobodnie umieścić w środku zarówno 
dzieci, jak i pakunki. Trzeba jednak uwa-
żać podczas parkowania na to, co mamy 
z tyłu, ponieważ duża klapa wymaga spo-
ro miejsca do otwarcia. 

Do miasta i na bezdroża
Testowy egzemplarz był wyposażony 
w najmocniejszy 122-konny silnik wy-
sokoprężny TDI połączony z sześciobie-

|  Tekst i zdjęcia: Katarzyna Dziewicka  |

Drugi rząd siedzeń to podwójna kanapa i oddzielny 
fotel. wygodnie mogą tu podróżować trzy osoby. 
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gową, manualną skrzynią biegów. Do-
kładnie z takim samym silnikiem i z taką 
samą skrzynią biegów testowaliśmy 
wcześniej Caddy Life (patrz: Truck & Van 
nr 5/2021). Napęd na cztery koła 4Motion 
w tej wersji sprawił, że jazda Caddy na-
brała rumieńców.

Samochód zachowuje się bardzo do-
brze na drodze, zarówno gdy podróżu-
jemy trasą szybkiego ruchu, jak i gdy 
zwiedzamy mniej uczęszczane miejsca. 
W zakręty wchodzi bez zarzutu i przy-
spieszenie ma na przyzwoitym poziomie. 
Na drodze gruntowej, gdzie warunki jaz-
dy są trochę gorsze, można również prze-
konać się, że zawieszenie pracuje dość 
komfortowo. 

Kierowca ma do dyspozycji tempomat 
adaptacyjny, który dostosowuje prędkość 
jazdy do samochodu poprzedzającego. 
Sześć stopni pozwala precyzyjnie regu-

lować szybkość reakcji układu w zależ-
ności od warunków na drodze. Aktywny 
asystent pasa ruchu pilnuje, żeby samo-
chód jechał cały czas środkiem, w razie 
konieczności korygując tor jazdy. Dodat-
kowo do dyspozycji jest system do sczy-
tywania znaków i aktywny asystent mar-
twego pola, który w razie konieczności 
ingeruje w układ kierowniczy, żeby nie 
dopuścić do kolizji. 

Podczas manewrów pomocna jest 
kamera cofania z czujnikami. Asystent 
cofania pilnuje również, żebyśmy nie 
wjechali w przeszkodę za samochodem. 
A podczas wyjeżdżania z miejsca par-
kingowego pomaga asystent ruchu po-
przecznego. 

Tym samochodem przejechaliśmy po-
nad 900 km. Na trasie Warszawa – Pisz 
na Mazurach, spalanie wyszło na po-
ziomie 6,1 l/100 km. Była to trasa mie-

szana, zarówno miasto, drogi krajowe, 
jak i szybkiego ruchu. W mieście na od-
cinku 15 km przy średniej prędkości 28 
km/h zużycie paliwa wynosiło 7,9 l. Od 
zatankowania, przy średniej prędkości  
55 km/h spalanie spadło do 5,9 l/100 km. 

Volkswagen Caddy PanAmericana to 
samochód z charakterem, który udo-
wadnia, że rodzinne auto nie musi być 
nudne. Można nim przewieźć pięcio-
osobową rodzinę ze sporym bagażem, 
zabrać współpracowników na spotkanie 
biznesowe lub wozić firmowe gadżety, 
a od czasu do czasu wypuścić się w po-
dróż w nieznane. l

Dwukolorowa tapicerka i ozdobne elementy na kierownicy czy pedałach sprawiają,  
że wnętrze PanAmericany wygląda nieszablonowo. 

Spory bagażnik można jeszcze powiększyć, składając oparcia   
drugiego rzędu siedzeń lub nawet je wymontowując. 

PanAmericana intryguje. Osłony podwozia z przodu i z tyłu, ozdobne listwy 
po bokach i inne smakowite detale uatrakcyjniają stylistykę Caddy.

Volkswagen Caddy  
PanAmericana 2.0 TDI 122 KM
Dmc (kg)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2300 
Masa własna (kg)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1743 
Objętość bagażnika za 2./1. rzędem foteli (l)  .  .  .1057/2556 
Dł. przestrzeni do 1./2. rzędu foteli (mm)  .  .  .  .  .  .1780/1100 
Szerokość przestrzeni bagażowej (mm)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1230 
Wys. przestrzeni bagażowej do sufitu (mm)  .  .  .  .  .  .  .  . 1272 
Wysokość progu z tyłu (mm)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 586 
Rozstaw osi (mm)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2755 
Dł./szer. bez lusterek/wys. (mm)  .  .  .  .  .  .  .  . 4500/1855/1833 
Średnica zawracania (m)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11,4 
Liczba miejsc   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 
Silnik   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .TDI 
Liczba cylindrów  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 
Pojemność (cm3)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1968 
Moc maksymalna (KM/kW/obr/min)  .  .  . 122/90/2750÷4250 
Maks. mom. obrot. (Nm/obr/min)   .  .  .  .  .  .  . 320/1600÷2500
Skrzynia biegów  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6-biegowa, manualna
Napęd  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4×4  
Prędkość maksymalna* (km/h)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 185 
Średnie zużycie paliwa, cykl mieszany* (l/100 km)  .  .  .  . 5,5 
Pojemność zbiornika paliwa (l)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50 
Gwarancja  .  .  .  .  .  .  . 3-letnia, pierwsze 2 lata bez limitu km,  
    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . trzeci rok do 90 tys. km 
Cena netto wersji podstawowej (zł)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .155 450

* wg danych producenta
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Nowa 
dostawa
Wśród nowych modeli 
samochodów dostawczych 
obecnych w Hanowerze 
większość stanowiły 
„elektryki”. Czy ten 
typ napędu przywróci 
do łask również auta 
dawno zapomniane 
w Europie, krzątające się 
w niszach rynku pojazdów 
użytkowych?

Gwiazdą był „lajfstajowy” Volkswa-
gen ID. Buzz, a w cięższej klasie 
Iveco eDaily, wyróżniające się 

zaskakująco dobrymi parametrami użyt-
kowymi jak na auto elektryczne. Dobitnie 
dali o sobie znać Chińczycy, którym ob-
sesyjna elektryfikacja transportu zacho-
dząca w Europie szerzej otwiera dostęp do 
unijnego rynku samochodowego. Najwięk-
szym jednak zaskoczeniem był powrót 
dostawczych mikrosamochodów, różnego 
rodzaju toczydełek, którym wyznacza się 
nową, doniosłą rolę w dostawach „ostatniej 
mili” względnie usługach komunalnych. 
Wszystkie oczywiście są na prąd. 

bulik XXi wieku
ID. Buzz był zapowiadany od dawna 
i lansowany jak kinowy hit. W Hano-
werze miała premierę wersja towarowa 
ID. Buzz Cargo. Ma ładowność 719 kg 
przy masie własnej 2356 kg (z kierow-
cą), a objętość przestrzeni ładunkowej 
dochodzi maksymalnie do 3,9 m3. Samo-
chód przypomina wyglądem słynnego 
„bulika”, czyli „typ 2 T1” z lat 1950–67, 
ale ma o pół metra dłuższy rozstaw osi 

i mniej więcej o tyle samo większą dłu-
gość, która wynosi nieco ponad 4,7 m. 
Szerokość zbliża się do 2 m, zatem jest 
o kilkanaście centymetrów większa niż 
w T1. Tylko wysokość niespełna 2 m jest 
niemal identyczna. Kontynuując porów-
nanie, warto nadmienić, że przy masie 
własnej 1750–2070 kg, towarowa odmia-
na „bulika” mogła przewieźć 860–930 
kg, oczywiście wolniej, gdyż moc silnika 
wynosiła od 25 do 44 KM. 

ID. Buzz Cargo tak jak wersja osobowa ma 
silnik elektryczny o mocy 150 kW (204 KM), 
który napędza przednią oś poprzez 
jednostopniową przekładnię. Baterie 
o użytecznej pojemności (netto) 77 kWh  
(82 kWh nominalna – brutto) zapewniają 
mu zasięg do 424 km wg WLTP. Ładowa-

nie prądem zmiennym może odbywać się 
z mocą do 11 kW, stałym nawet 170 kW. 
Wówczas uzupełnienie energii w bate-
rii od 5 do 80% zajmuje pół godziny. Na 
przystosowanych do tego stacjach szyb-
kiego ładowania możliwe jest ładowanie 
„Plug & Charge”. Aktywacja i rozliczenie 
przebiegają wtedy automatycznie, bez 
konieczności użycia kart lub aplikacji. 

Wyposażenie standardowe obejmu-
je m.in. 10-calowy ekran multimediów 
oraz komunikację ze smartfonem, a tak-
że gwarancję na 3 lata Volkswagen Safe+ 
z limitem kilometrów po trzech latach 
90 000 km. W Polsce ID. Buzz Cargo 
kosztuje 215 960 zł bez VAT (stan na sty-
czeń 2023), gdy ceny Transportera jako 
krótkiego furgonu z ładownią 4,3 m3 

Cenntenero Logistar 200 Cargo Cooling ma ładowność 750 kg i pojemność 
6 m3. Zasilają go baterie 41,6 kwh zapewniające zasięg do 264 km. 

Towarowa odmiana Volkswagena ID. Buzz nazwana Cargo miała  
premierę w Hanowerze. Samochód ma ładowność 719 kg. 

|  Tekst: Michał Kij  | Zdjęcia: K. Dziewicka, M. Kij  |
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i 110-konnym silnikiem 2.0 TDI zaczynają 
się od 147 090 zł bez VAT. 

uszczelnianie gamy
Jesienią 2023 w tureckim zakładzie Ford 
Otosan ma ruszyć produkcja elektrycz-
nego E-Transita Custom. Ford pokazał 
go szerokiej publiczności w Hanowerze. 
Samochód ma ładowność do 1100 kg i ba-
terie o użytecznej pojemności 74 kWh. 
Do wyboru będą silniki elektryczne 
o mocy 135 i 217 KM. Zasięg dochodzi do  
380 km, a doładowanie baterii prądem  
125 kW z 15 do 80% ma zająć 40 minut. 
Pełne ładowanie prądem zmiennym 
z mocą 11 kW zajmować ma niespełna  
8 godzin. 

Nowością w tej klasie jest Renault Trafic 
E-Tech, także o ładowności dochodzącej 
do 1100 kg. Jest oferowany w dwóch wa-
riantach długości z dwoma wysokościami 
dachu, co skutkuje objętością ładowni od 
5,8 m3 do 8,9 m3. Silnik ma moc 120 KM, 
a baterie o pojemności nominalnej 52 kWh 
zapewniają zasięg do 240 km. Szybkie ła-
dowanie prądem stałym o mocy 50 kW po-
zwala uzupełnić zasoby energii z 15 do 80% 
w ciągu 50 minut. Ładowanie z gniazdka 
domowego jest możliwe z mocą 7 kW. 

Wabikiem stoiska Renault był pokazowy 
Hippie Caviar Motel zbudowany na pod-
woziu Kangoo E-Tech L2 ze 120-konnym 
silnikiem i bateriami 45 kWh. Miał szkla-
ny dach, liczne schowki umożliwiające 
przewóz sprzętu sportowego oraz kanapę, 

Nowe bliźniacze pikapy: Ford Ranger i Volkswagen Amarok to wynik współpracy obu koncernów 
i kolejny etap rozwoju auta wprowadzonego w 2011 roku jako Ford Ranger. 

którą można przekształcić w łóżko. Firma 
przypomniała również prototyp Mastera 
H2-Tech z wodorowym ogniwem paliwo-
wym, testowany od jesieni 2021 roku. 

Wspólną premierą Forda i Volkswage-
na był nowy pikap oferowany jako Ranger 
i Amarok. „Stroną czynną” jest w tym wy-
padku Ford, który opracował nowy model 
i produkuje go w Republice Południowej 
Afryki również jako Volkswagena Ama-
roka. Technicznie oba samochody są bliź-
niakami i używają tych samych układów 
napędowych. Różnią się stylizacją, wy-
kończeniem i doborem opcji. W zależności 
od rynku w obu stosowane są 4-cylindro-
we silniki benzynowe o pojemności 2,3 l, 
a także diesle: 2-litrowy, 4-cylindrowy oraz 
3-litrowy V6. Dodatkowo Ranger Raptor ma 

Elektryczny Maxus T90EV Pickup ma masę 2300 kg i ładowność 1000 kg. Baterie o pojemności 88,5 kwh zapewniają mu zasięg  
do 354 km wg wLTP. Prześwit wynosi 18,7 cm, głębokość brodzenia 55 cm, kąt natarcia 27, a kąt zejścia 24 stopnie. 
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ka założona w 2015 roku ma centralę 
w Londynie i oprócz furgonetki zapowia-
da produkcję elektrycznego autobusu 
miejskiego i samochodu osobowego, 
którego projekt powstaje we współpracy 
z Uberem. Prototyp Vana został pokaza-
ny w 2017 roku, a jesienią 2022 miała się 
rozpocząć produkcja w zakładzie w Bice-
ster w Anglii. Pierwszy egzemplarz „se-
ryjny” zmontowano we wrześniu, lecz 
już w październiku 2022 r. firma ogłosi-
ła, że zamyka fabrykę w Bicester i będzie 
rozwijać produkcję w swoim amerykań-
skim zakładzie w Charlotte w Północnej 
Karolinie. W Hanowerze Arrival Van był 
prezentowany na ekspozycji pojazdów do 
przewozów na odcinku „ostatniej mili” 
nazwanej „Last Mile Area”. Wystąpił 

w barwach UPS jako „wariant premiero-
wy” L500 z ładownią o objętości 13 m3. 
Zależnie od wielkości pakietu baterii 
ładowność zmienia się, dochodząc mak-
symalnie do 1560 kg. Maksymalny zasięg 
to 350 km. Napędzane są koła przednie, 
a nadwozie wzorowane na amerykań-
skich furgonach typu „step van”, takich 
jak wspomniany BrightDrop, ułatwia 
wsiadanie, wysiadanie i poruszanie się 
wewnątrz. 

„Last Mile Area” i pobliski „Startup 
Area” był to gabinet osobliwości gro-
madzący wszystko, czym można sobie 
pomóc nie chcąc zbyt daleko chodzić 
i zbyt wiele dźwigać lub ciągnąć na 
wózku. Były tu zatem różnej maści to-
warowe rowery i riksze elektryczne, 

Elektryczny Nextem Orca jest fabrycznie oferowany ze skrzynią, kontenerem lub jako… ruchoma ładowarka 
do pojazdów elektrycznych! Targi obfitowały w tego typu małe i mikro-pojazdy użytkowe. 

benzynowy 3-litrowy V6. Amarok będzie 
oferowany w Polsce wyłącznie z silnikiem 
V6 TDI. Poza 6-biegową skrzynią ręczną 
dostępne są „automaty” o 6 lub 10 przeło-
żeniach. Projekt oznaczony kodem P703 
bazuje na poprzednim Rangerze (P375) 
wprowadzonym do produkcji w 2011 roku. 

Iveco eDaily opisaliśmy obszernie 
w poprzednich wydaniach naszego mie-
sięcznika (patrz: Truck & Van 10/2022 
i 12/2022). Ciekawostką targową był elek-
tryczny, amerykański BrightDrop Zevo, 
który w większej odmianie 600 ma ła-
downość około 1000 kg przy masie całko-
witej 4500 kg. Jego producent jest częścią 
General Motors i ma zakład w Kanadzie. 
Samochód jest typowym dla Ameryki 
Północnej dużym, prostopadłościennym 
furgonem z kabiną, do której wchodze-
nie ułatwiają przesuwne drzwi po obu 
stronach. Objętość ładowni wynosi 17 m3. 
Przy każdej z osi jest jeden silnik elek-
tryczny, co oznacza, że BrightDrop ma 
napęd 4×4. Łączna moc silników do-
chodzi do 300 KM. Przy pakiecie baterii 
o pojemności 178 kWh maksymalny za-
sięg wynosi 400 km. Możliwe jest łado-
wanie prądem stałym o mocy 120 kW lub 
zmiennym o mocy 11,5 kW. Podobnie jak 
europejskie odpowiedniki, amerykańska 
elektryczna furgonetka ma sporo syste-
mów wspomagających jazdę, m.in. układ 
ostrzegający przed niezamierzoną zmia-
ną pasa ruchu i automatycznie hamujący 
przed przeszkodą, także przed pieszymi. 

Gabinet osobliwości
Europejskim odpowiednikiem Bright-
Dropa jest brytyjski Arrival Van. Spół-

Nowe czasy nowa próba. Holenderski Duracar zaprezentował  
prototyp elektrycznej furgonetki już w 2008 roku, ale kłopoty finansowe 
przeszkodziły w uruchomieniu produkcji. Teraz powraca na rynek  
z takim „ucywilizowanym” wózkiem akumulatorowym napędzanym  
przez elektryczną oś Saietta AFT 140i. 

Arrival Van L500 z ładownią o objętości 13 m3 ma ładowność  
do 1560 kg i zasięg do 350 km. Obok riksza Fernhay eQuad z dwoma 

silnikami elektrycznymi o mocy 0,125 kw każdy. Przy masie własnej 225 kg 
ma ładowność 200 kg i zasięg do 40 km. w ten sposób UPS wyobraża  

sobie najbliższą przyszłość dostaw w miastach. 
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skutery, trójkołowce, czterokołowce, 
małe furgonetki, a także autonomicz-
ny, elektryczny pojazd Ursa do zbiórki 
odpadów, swoisty „samobieżny kosz na 
śmieci”, zachwalany naturalnie jako 
część „systemu” wyręczającego śmie-
ciarki. 

Wśród ciekawszych eksponatów była 
Evetta naśladująca wyglądem słynną 
Isettę, włoski mikrosamochód z lat 50. 
XX wieku, którego produkcję na licencji 
uruchomiło m.in. BMW. Opracowana 
przez firmę z Rosdorfu w Dolnej Sak-
sonii Evetta jest oferowana jako auto 
osobowe oraz w dwóch wersjach towa-
rowych: ze skrzynią ładunkową lub 
z dużym, 480-litrowym pojemnikiem 
w tylnej części nadwozia. Wzorem eu-

ropejskich producentów elektrycznych 
ciężarówek firma nie podaje bez pyta-
nia głównych parametrów użytkowych, 
czyli masy własnej pojazdu z bateriami 
i ładowności. Wiadomo natomiast, że 
maksymalna prędkość to 90 km/h. Evet-
ta w wersji ze skrzynią waży bez baterii 
650 kg, a z pojemnikiem 460 kg. W tej 
pierwszej można zamontować baterie 
9–18 kWh, w drugiej 14 kWh. Maksy-
malny zasięg wynosi odpowiednio 300 
i 240 km, a ceny zaczynają się od 19 990 
i 17 900 euro. 

Dosiadają się
Elektryfikacja transportu stymulowana 
pieniędzmi publicznymi przyciąga in-

Elektryczny Ford E-Transit Custom dołączy jesienią na liniach 
produkcyjnych do wersji spalinowej i hybrydy plug-in. 

Niepozorny Renault Trafic E-Tech w „służbowej” 
bieli był jedną z premier targowych. 

westorów spodziewających się łatwego 
zysku. Wśród zainteresowanych ryn-
kiem Unii Europejskiej są firmy z Azji, 
najczęściej chińskie. Na targach uwagę 
zwracała duża eskpozycja Maxusa kon-
cernu SAIC, stoisko Dongfenga, firmy 
Nextem, singapurskiego QHM, a także 
firmy Cenntro, która choć ma siedzibę 
w Jacksonville w Stanach Zjednoczo-
nych, jest kierowana przez Petera Wan-
ga, założyciela UTStarcom, chińskiego 
potentata na rynku infrastruktury tele-
komunikacyjnej. 

Oferowane przez wspomniane 
przedsiębiorstwa lekkie pojazdy użyt-
kowe mają różnorodny charakter. 
Często są niewielkie i skromnie wypo-
sażone, co pasuje do pełnionej przez 

BrightDrop jest częścią General Motors. Auto ma cechy 
typowego, amerykańskiego „step-vana”, ale przy każdej osi 
jest po jednym silniku elektrycznym, a stylizacja  
i wykończenie są nieprzeciętnie dobre. Objętość ładowni 
wynosi 17 m3. 
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nie funkcji miejskich pojazdów robo-
czych. Przykładem pojazdy Nextem: 
Orca, Minke i Humpback czy gama aut 
Cenntro. Dongfengi sprawiają wraże-
nie bardziej dopracowanych, przynaj-

mniej stylistycznie natomiast Maxus 
oferujący modele osobowe, furgonetki 
i pikapa jest już bardzo bliski tego, do 
czego są przyzwyczajeni europejscy 
kierowcy. 

Hippie Caviar Motel zbudowany na podwoziu Kangoo E-Tech L2 ma schowki na sprzęt sportowy 
i rozkładane łóżko, żeby wypocząć po wszystkim i poczekać, aż auto skończy się ładować. 

W przeciwieństwie do europejskich, chiń- 
scy producenci częściej podają wprost 
masę własną i ładowność samochodów 
elektrycznych. Furgon Maxus eDeliver 
9LH o dopuszczalnej masie całkowitej  
3,5 t, ma masę własną bez kierowcy  
2640 kg i ładowność 860 kg. Moc ciągła 
silnika wynosi 70 kW, szczytowa 150 kW 
(odpowiednio: 95 i 205 KM). Dysponu-
jąc bateriami o pojemności 88,55 kWh 
(zapewne nominalnej) ma zasięg docho-
dzący do 353 km w mieście wg WLTP. 
Z kolei Nextem Minke z aluminiowym 
nadwoziem samonośnym ma masę własną  
1650 kg, ładowność 1500 kg, a baterie 
o pojemności 43,5 kWh zapewniają mu 
zasięg do 260 km. 

Producenci pojazdów lubią powtarzać, 
że wprowadzają „elektryki” na życzenie 
klientów, żeby „chronić klimat”. Przede 
wszystkim jest to jednak odpowiedź na 
opowiadające się za takimi samochoda-
mi przepisy wprowadzane na szczeblu 
unijnym i krajowym oraz mniej lub bar-
dziej hojne dotacje do ich zakupu, co oży-
wia popyt. Symptomatyczny jest powrót 
lekkich, spartańskich pojazdów użyt-
kowych, które pojawiały się za każdym 
razem, gdy nabywcy cierpieli na niedo-
statek środków. Tak było w Europie w po-
czątkowym okresie rozwoju samochodu 
oraz w latach po II wojnie światowej. Sta-
bilny rynek sprzyja dojrzałym konstruk-
cjom, tymczasem nadzieje rozbudzone 
przez rozwój miast, handlu internetowe-
go i dostaw „ostatniej mili” mogą okazać 
się nadmierne, co może uczynić z uprosz-
czonych konstrukcji o ograniczonej 
przydatności ulotną „modę”. Wystawa 
w Hanowerze wiele mówiła o przyszłości 
samochodów dostawczych, ale jeszcze 
więcej pozostało w sferze domysłów. l

Jedno z ładniejszych elektrycznych „toczydełek”, niemiecka Evetta 
z 480-litrowym pojemnikiem np. na pizzę, wzorowana na włoskim 
mikrosamochodzie Isetta z lat 50. XX wieku. 

Dongfeng Captain EV30 to chińska, elektryczna 
propozycja auta dostawczego w klasie 3 ton masy 
całkowitej.
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Kiedy niżej 
oznacza lepiej
Po udanym debiucie nowych modeli XF, XG i XG+ DAF 
wprowadza na rynek kolejny model nowej serii – XD.  
Trzy rodzaje kabiny, pięć opcji mocy, siedem wariantów 
układu osi w ciągnikach i aż dwanaście w podwoziach 
sprawiają, że XD pokrywa najszerszy zakres możliwych 
zastosowań wśród pojazdów holenderskiego producenta.

W największym uproszczeniu 
można powiedzieć, że XD za-
stępuje dotychczasowy model 

CF, który również oferowany był w naj-
większej liczbie wariantów. Jednak nowa 
generacja DAF-a, za sprawą wprowadze-
nia modeli XG i XG+ definiuje również 
nowy podział na segmenty. I tak nowy 
XD z jednej strony wypełniać ma zastoso-
wania specjalistyczne (jak dawniej CF), 
ale jednocześnie najcięższe z nich odda-
je chętniej nowemu XF. Sam zaś, dzięki 
znacznie niżej osadzonej i wygodniejszej 
kabinie, śmielej ma odnajdować się rów-
nież w segmencie miejskiej i regionalnej 
dystrybucji.

nisko, wygodnie, bezpiecznie 
Kabina to niewątpliwie największy z wy-
różników w całej nowej gamie DAF-a. 
Mówiąc wprost, w XD zastosowano lek-
ko przemodelowaną kabinę znaną z no-
wego XF, więc w odróżnieniu od swego 
poprzednika ma teraz w każdej wersji 
szerokość 2,5 m. Podobnie jak w dużych 

modelach, mamy tu o 16 cm wydłużony 
przód o klinowatym kształcie. W XD sto-
sowany będzie tylko jeden rodzaj silnika: 
bardziej kompaktowy i niższy MX-11, 
dzięki czemu strukturę kabiny udało się 
osadzić o 17 cm niżej, niż w nowym XF. 
W środku jest zatem 32-centymetrowy tu-
nel silnika, co jest znacznym progresem 
wobec starego CF, w którym tunel miał  
44 cm i to pomimo znacznie wyższego jej 
położenia. Teraz niskie osadzenie pozwo-
liło zastosować tylko dwa schodki wej-
ściowe (trzy wyjątkowo w podniesionych 
podwoziach na np. terenowym ogumie-
niu), co znacznie ułatwia częste wsiadanie 
i wysiadanie. Dzięki nisko przebiegającej 
dolnej linii szyby i dodatkowo obniżonej 
tablicy rozdzielczej w wersji Vision (któ-
ra przy szybie przebiega 10 cm niżej niż 
standardowo w XF) znacznie poprawiła 
się widoczność z miejsca kierowcy. Ob-
serwację po prawej stronie ułatwia okno 
dolne w prawych drzwiach. Wyposażone 
jest ono w podwójną szybę, co pozwala 
na zachowanie możliwości częściowego 
opuszczania szyby bocznej. By ułatwić 

obserwację tym oknem, fotel pasażera ma 
podnoszone siedzisko, a opcjonalnie rów-
nież składaną górną część, by przy okazji 
przekształcić go w mały stolik. 

W XD standardowym rozwiązaniem 
jest system DAF Corner View, czyli kame-
ra narożnikowa, zapewniająca niezwykle 
szeroki kąt i zasięg widzenia. Lustra czo-
łowe i rampowe nie będą dostępne nawet 
opcjonalnie, natomiast w przypadku lu-
ster głównych wciąż mamy wybór – albo 
układ Vision System z kamerami i table-
tami, albo klasyczne lustra fizyczne, ale 
odsunięte nieco do tyłu, by zapewnić lep-
szą widoczność przy słupku przednim. 
Dzięki tym rozwiązaniom nowa kabina 
XD uzyskała wynik niemal 5 pełnych 
gwiazdek w londyńskiej normie Direct 
Vision Standard i dzierży w tej kwestii 
palmę pierwszeństwa. 

Sama kabina oferowana jest w trzech 
wariantach: niska dzienna, niska sypial-
na oraz wysoka sypialna (identyczna jak 
w XF tylko niżej osadzona). We wszyst-
kich wersjach, również dziennej, kabina 
jest wydłużona z tyłu o dodatkowe 15 cm 
tak, że nie wpływa to na zmniejszenie 
przestrzeni dla zabudowy – m.in. po-
przez przeniesienie chwytu powietrza na 
przód. Można je wykorzystać m.in. jako 
przestrzeń na schowki za siedzeniami, 
większy zakres regulacji fotela do pozycji 
odpoczynkowej czy miejsce dla lodówki 
nawet w krótkiej kabinie dziennej (usta-
wiona poprzecznie). Przestrzeń przydaje 
się również przy stosowaniu trzeciego fo-
tela, który pojawi się w ofercie niebawem 
– wraz z specjalną podpórką na nogi pod 
deską rozdzielczą. 

Dodatkowe centymetry to również 
ważny element zwiększenia bezpieczeń-
stwa. Dlaczego? Z natury rzeczy kabina 
ciężarówki ma niewielką strefę zgniotu 
z przodu, więc inżynierowie DAF-a wpa-
dli na pomysł, by w ramach rozwiąza-
nia ProCaDis wykorzystać w tym celu 

|  Tekst i zdjęcia: Mirosław Ganiec  |
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W kabinie XD kierowca może też liczyć 
na pozostałe rozwiązania z „dużych” 
DAF-ów, bowiem w praktyce przeniesio-
no tu cały kokpit, wyświetlacze, elemen-
ty panelu sterowania i kierownicę, z jej 
szerokim zakresem regulacji, a nawet 
typowy dla marki stolik centralny. 

Mały mocarz
Znacznie niższe osadzenie kabiny i wyni-
kające z tego profity to zasługa stosowania 
tylko jednego, bardziej kompaktowego 
silnika Paccar MX-11. To różnica wobec 
dotychczasowego CF-a, którego można 
było wyposażać również w mocniejszy 
i większy silnik MX-13. Teraz ta jednostka 
zarezerwowana jest tylko dla większych 
pojazdów i z tego też wynika nieco inna 
polityka modelowa. Zastosowania typowo 

ciężkie, wymagające ponad 450 KM obsłu-
giwać ma XF, który również szerzej przej-
muje rolę dotychczasowego modelu CF.

Wracając do MX-11 – po ostatniej 
modernizacji oferowany jest on w pię-
ciu wersjach mocy: 300, 330, 370, 410  
i 450 KM,zapewniając moment obroto-
wy odpowiednio od 1450 do 2350 Nm i to 
już przy 900 obr./min. Silnik wyposażo-
ny jest w nową turbosprężarkę HE400 
i hamulec silnikowy MX Brake, który 
zapewnia 1550 Nm momentu hamują-
cego już od 1200 obr./min. W silniku  
MX-11 zastosowano też nowe, sekwen-
cyjne wtryskiwacze paliwa z podziałem 
dawki. W połączeniu z nową konstruk-
cją tłoków i tulei cylindrowych przy-
czyniło się to znacząco do zwiększenia 
wydajności spalania. Na nowo zapro-
jektowano także blok silnika i głowicę 

Dzięki niskiemu osadzeniu 
kabiny do wnętrza prowadzą 
tylko dwa stopnie. wygodnie 

poprowadzone uchwyty po obu 
stronach ułatwiają częste  

i szybkie wsiadanie i wysiadanie. 
Tunel silnika ma 32 cm – jest  

aż o 12 cm niższy niż w do- 
tychczasowym modelu CF.

Kluczowy w ruchu miejskim widok w prawo ułatwia nisko przebiegająca 
linia szyby oraz obniżona tablica rozdzielcza w wersji Vision. w prawych 

drzwiach zamontowano duże okno z podwójną szybą, co umożliwia 
normalne opuszczanie szyby bocznej. Nieograniczony widok zapewnia 

podnoszone siedzisko w fotelu pasażera, który pochylając zagłówek, 
można zmienić w wygodny stolik. Zamiast lustra czołowego  

i rampowego montowany jest układ DAF Corner View – obecnie chyba 
najlepsza kamera narożnikowa na rynku. Lustra główne mogą być albo 

tradycyjne (ale przesunięte do tyłu), albo cyfrowe.

tylną przestrzeń kabiny. W momencie 
uderzenia (np. w tył innego pojazdu, co 
stanowi ponad 75% wypadków z udzia-
łem ciężarówek) cała kabina w kontro-
lowany sposób przesuwana jest do tyłu 
na specjalnych wspornikach nawet o 40 
cm. Jednocześnie przestrzeń kabiny za 
fotelem celowo ma osłabioną strukturę 
nośną i to ona ulega wówczas zgnieceniu, 
by rozproszyć i wytracić energię zderze-
nia. W kwestii ochrony kierowcy w XD 
znajdziemy również kolumnę kierownicy 
CoDeS, która łamie się w momencie ko-
lizji czy elastyczne elementy w okolicach 
kolan kierowcy. Za bezpieczeństwo czyn-
ne odpowiadać mają systemy i elemen-
ty znane z długodystansowej gamy, jak 
choćby asystent pasa ruchu, układ ha-
mowania awaryjnego AEBS-3 czy układy 
ostrzegania przy skręcie City Turn Assist.

Tablica rozdzielcza, kierownica i zestaw wskaźników 
to rozwiązanie przeniesione z większych modeli 
DAF-a, podobnie jak cały pakiet rozwiązań 
wspierających pracę kierowcy. Zastosowano tu 
12-calowy wyświetlacz centralny i opcjonalny 
10-calowy ekran infotainmentu. wszystkie 
najważniejsze informacje kierowca ma zawsze przed 
oczami, a kluczowe funkcje pojazdu obsługiwane są 
fizycznymi przyciskami na kierownicy i kokpicie. 

DAF XD dzięki nisko osadzonej kabinie może z powodzeniem pełnić rolę 
miejskiego pojazdu dystrybucyjnego. Niedługo pod takie zastosowania 
pojawi się również wersja z silnikiem 7-litrowym. Tym samym XD może dużo 
łatwiej wejść w te obszary rynku, gdzie CF miewał problemy.

Przy zastosowaniach np. komunalnych sprawdzi się kabina wyposażona w solidniejszy  
zderzak o większym kącie natarcia. Chwyt powietrza i wydech mogą być poprowa- 
dzone górą, za kabiną. w najbliższym czasie pojawi się również „twardsza” wersja XDC  
ze stalowym zderzakiem, wzmocnionym zawieszeniem i dodatkowymi osłonami.
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cylindrów, co pozwoliło uzyskać szczy-
towe ciśnienie zapłonu na poziomie 265 
barów. W pojazdach znalazły się także 
nowe jedno- i dwucylindrowe sprężar-
ki powietrza, nowe pełnoprzepływowe 
pompy oleju i wysokowydajne alternato-
ry nowej generacji. 

Silnik współpracuje ze zautomatyzo-
waną skrzynią biegów TraXon, która 
oferuje nowe funkcje, jak np. szybsze 
ruszanie – wówczas można precyzyjnie 
manewrować poprzez operowanie pe-
dałem hamulca niczym półsprzęgłem. 
W silnikach 300- i 340-konnym można też 
zamontować szóstej generacji skrzynię  
Allison, np. pod zastosowania komunal-
ne. W niedalekiej przyszłości XD otrzy-
mać ma również nowy, siedmiolitrowy 
silnik Paccar do zastosowań w lżejszej 
dystrybucji miejskiej.

XD dostępny jest z 8- lub 9-tonową 
osią przednią i 13-tonowymi osiami na-
pędowymi, które mogą być wyposażone 
w zwolnice, a także występować razem 
z osią pchaną lub wleczoną, także w wer-
sjach skrętnych. Łącznie podwozia pod 
zabudowę oferowane są w dwunastu kon-
figuracjach, od 4×2 poprzez 6×2, 6×4, 8×2 
i 8×4, przy czym podwozia czteroosiowe 
mogą mieć układ dwóch lub trzech osi 
z tyłu. Ciągniki siodłowe oferowane są 
w siedmiu wersjach od 4×2, przez 6×2 do 
6×4, w tym w nowej konfiguracji FTG, 
czyli trzyosiowego pushera z elektrohy-
draulicznie kierowaną osią 7,5-tonową. 
Taka sama oś występuje też w konfigura-
cji FTN, jako kierowana oś wleczona.

W zakresie dostępnych rozwiązań 
elektronicznych wspomagających pracę 
kierowcy (np. tempomat topograficzny), 

jak i systemów zarządzania i komuni-
kacji z pojazdem DAF Connect czy pa-
kietów serwisowych DAF Multisupport 
wachlarz możliwości jest w zasadzie taki 
sam, jak w pojazdach gamy XF, XG, XG+. 
W niedalekiej przyszłości do gamy XD 
dołączy również wersja XDC z wyższym 
prześwitem podwozia czy stalowym zde-
rzakiem – do zastosowań offroadowych 
i budowlanych. Jeszcze w tym roku poja-
wi się również w pełni elektryczny pojazd  
2- i 3-osiowy z silnikiem o mocy 230 lub 
480 KM i kilkoma opcjami pojemności ba-
terii LFP od 210 do 525 kWh. W zależności 
od zastosowań będą one zapewniały od 
200 do ponad 500 km zasięgu na jednym 
ładowaniu. Tym samym paleta modelu 
XD będzie jeszcze szersza i dająca możli-
wość jeszcze lepszego dopasowania do in-
dywidualnych potrzeb użytkowników. l

Kabina sypialna niska  
ma wysokość 1,3 m,  

i mieści 8 m3. Leżankę  
umieszczo dość wysoko,  

by zmieścić pod nią lodówkę  
oraz schowki dostępne  
z zewnątrz i ze środka.  

Opcjonalnie dostępne jest 
przeszklenie ściany tylnej. 

Szeroki wybór rozstawów i konfiguracji osi, zarówno w podwoziach  
pod zabudowę, jak i ciągnikach sprawiają, że DAF XD odnajdzie się  
w rozwiązaniach specjalistycznych. Trzy- i czteroosiowe podwozia 
dostępne są zarówno z osiami pchanymi, jak i wleczonymi.

Taka konfiguracja jest rzadko spotykana w Polsce – trzyosiowy ciągnik 
siodłowy „pusher” FTG z osią kierowaną elektrohydraulicznie. Znajdzie 

zastosowanie np. w ciężkiej dystrybucji regionalnej. wysoką kabinę sypialną 
można wyposażyć w jeden z czterech rodzajów spojlerów dachowych.

Nawet w niskiej kabinie dziennej  
udało się wygospodarować miejsce  
na pełnowymiarową lodówkę  
(ustawioną poprzecznie) oraz dodatkowe 
schowki na drobiazgi. To zasługa 
przedłużenia całej kabiny o 15 cm,  
co jednak nie wpływa na zmniejszenie 
przestrzeni dostępnej dla zabudowy.

Pod kabiną montowany jest tylko silnik Paccar MX-11,  
niższy i bardziej kompaktowy od MX-13 i to właśnie dzięki 
temu udało się znacznie obniżyć wysokość osadzenia kabiny. 
Tu, w wersji ciągnika siodłowego pod wywrotkę zastosowano 
ogumienie o wysokim profilu, stąd trzy stopnie wejściowe. 
Zaznaczona perforacja oraz otwory w konstrukcji podłogi 
to… strefa zgniotu ProCaDis, pochłaniająca energię uderzenia 
poprzez celowe przesunięcie kabiny do tyłu i zgniecenie  
części znajdującej się za kierowcą.
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Popyt większy 
niż podaż
W 2022 roku zarejestrowano w Polsce 4182 nowe ciężarówki Scania.  
Oznacza to spadek o 8,6% w stosunku do roku 2021 i piąte miejsce  
wśród marek oferujących samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie  
całkowitej 16 t lub wyższej.

Według danych Polskiego Związ-
ku Przemysłu Motoryzacyj-
nego w 2022 zarejestrowano 

ogółem 32 161 ciężarówek o dmc od 16 t 
wzwyż, czyli o 6,6% więcej niż rok wcze-
śniej. Najwięcej było wśród nich DAF-ów 
(7144 szt.), drugi był Mercedes (6594), a za 
nimi Volvo (6236) i MAN (4384). 

Na pozycję Scanii wpłynęły ograniczo-
ne moce produkcyjne fabryk. Po ataku 
Rosji na Ukrainę ponownie nasilił się 
problem z dostawą komponentów i mate-
riałów. Pozytywnym sygnałem jest skró-
cenie czasu oczekiwania na zamówioną 
Scanię do około 6–9 miesięcy, jak podał 
pod koniec 2022 roku Wojciech Rowiń-
ski, dyrektor generalny spółki Scania 
Polska. Jednocześnie podkreślił, że po-
pyt na transport pozostaje bardzo wysoki 
i zapotrzebowanie na ciężkie samochody 
ciężarowe jest rekordowe na tle minione-
go ćwierćwiecza. 

stabilna pozycja
Scania Polska działa od 1995 roku. Od 
tamtej pory okrzepła na rynku, tworząc 
dojrzałą organizację. Wykazała się dużą 
odpornością wobec następujących co kil-
ka lat kryzysów: w 1998, 2008 oraz 2020 
roku. Stały rozwój sieci i oferty dopro-
wadziły spółkę do czołówki firm propo-
nujących nowatorskie rozwiązania. Gdy 
polscy przewoźnicy pracowali na obecną, 
dominującą pozycję w europejskim trans-
porcie drogowym i poszukiwali metod 
podnoszenia rentowności, Scania im je 
podsuwała wraz z nowoczesnymi pojaz-
dami, które nierzadko jako pierwsze na 
rynku spełniały coraz to nowe, wyśrubo-
wane normy emisji spalin i wyposażane 
były w zaawansowane systemy wspoma-

gające jazdę np. przewidujący tempomat 
Scania Active Prediction. Z czasem zna-
czenie usług zwiększających wydajność 
pracy pojazdu rosło, co doprowadziło 
wreszcie Scanię do twierdzenia, że ofe-
ruje nie tyle samochody, co kompleksowe 
rozwiązanie transportowe. Obecnie prak-
tycznie każdej, nowej ciężarówce sprzeda-
nej w Polsce towarzyszą usługi serwisowe 
lub telematyczne. 95% Scanii ma aktywny 
podstawowy pakiet telematyczny FMS 
Monitoring, a 68% wyposażone jest w pa-
kiet Ecolution by Scania, na który składają 
się przede wszystkim: pojazd „skrojony na 
miarę”, szkolenia kierowców i dopasowa-
na obsługa. 

Obecnie Scania ma w Polsce 11 dilerów, 
40 serwisów i magazyn części. Zatrudnia 

960 osób, w tym 413 mechaników. Ponad-
to w zakładach Scania Production Słupsk 
produkowane są autobusy. Sieć sprzedaży 
i obsługi Scanii opiera się w przeważają-
cej mierze na placówkach spółki Scania 
Polska, a uzupełniają ją niezależne, au-
toryzowane przedstawicielstwa i serwi-
sy: Hołowińscy-Scanserwis (Włocławek, 
Płock, Toruń, Solec Kujawski, Świecie), 
Scan-Partner (Łódź, Łowicz, Tomaszów 
Mazowiecki), Auto Service Truck-Scania 
(Koło) oraz WUT Tynfowicz (Gorzów Wiel-
kopolski). 

Źródło satysfakcji
Serwisy Scanii mają dobrą opinię. Są 
chwalone za szybkość reakcji, skutecz-

w trakcie 16 testów na łącznym dystansie 72 000 km przeprowadzonych w ramach akcji 
„Zawsze na czele”, średnie zużycie paliwa Scanii Super wyniosło 19,5 l/100 km. 
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ność napraw i rzetelność w kontakcie 
z klientem. Od dawna można w nich 
naprawiać również naczepy i przycze-
py oraz elementy zabudów, np. agregaty 
chłodnicze. Znaczna część placówek ma 
autoryzację producentów naczep i akce-
soriów. Hasło „wszystko pod jednym da-
chem” ma wymiar praktyczny. 

Sieć jest dostatecznie gęsta. Obecnie 
firma rozbudowuje istniejące serwisy 
o nowe stanowiska i inwestuje w Centra 
Likwidacji Szkód Komunikacyjnych. Kła-
dzie również nacisk na szkolenia, ważne 
nie tylko z punktu widzenia standardu 
obsługi klientów. Możliwość podnosze-
nia kwalifikacji i przejrzysta ścieżka ka-
riery zatrzymują pracowników w firmie 
i są magnesem przyciągającym kandyda-
tów do pracy. Mechaników, podobnie jak 
kierowców zawodowych ciągle brakuje. 
Wyrazem troski o jakość usług serwiso-
wych jest organizowany nieprzerwanie 
konkurs Scania Top Team. W 2022 zwy-
cięzcą eliminacji krajowych został zespół 
z oddziału w Poznaniu. 

Serwisy dopasowują się do poszerzają-
cej się oferty pojazdów z alternatywnym 
napędem. Po samochodach gazowych 
przyszła pora na hybrydy oraz modele 
elektryczne. Stale rozbudowywana jest 
oferta usług podnoszących dyspozy-
cyjność pojazdu. Najnowsze z nich to 
Scania ProCare i FleetCare. Obejmują 
monitorowanie stanu pojazdu z przeka-
zywaniem tych informacji klientowi, dy-
namiczne plany serwisowe dopasowane 
do rzeczywistych potrzeb ciężarówki, 
a FleetCare również naprawy prewen-
cyjne. 

Serwis jest jednym z czynników sty-
mulujących postęp w zapewnieniu wy-
godnego dostępu do danych i dokonywa-
nia zdalnych operacji. Widoczną oznaką 
zmian jest nowy portal dla klientów My 
Scania. Za jego pośrednictwem zyskują po 
zalogowaniu dostęp do wszystkich usług 
Scanii związanych z telematyką, serwi-
sem, obsługą tachografu, oceną kierowcy, 
a także do dokumentów np. e-faktur czy 
umów. Elektroniczne biuro obsługi klien-
ta tzw. eBOK umożliwia m.in. podpisywa-
nie umów czy wykonywanie płatności. 
Wraz z portalem Scania zaprezentowała 
aplikację na telefon dla kierowców Scania 
Driver, która podaje m.in. aktualne dane 
o pojeździe czy stylu jazdy. 

W ramach kompleksowej oferty Scania 
nie zaniedbuje usług finansowych. We-
dług stanu na koniec listopada 2022 r. Sca-
nia Finance zapewniła środki na 45% spo-
śród nowych samochodów ciężarowych 
dostarczonych przez importera. Silna 
jest pozycja marki na rynku ciężarówek 
używanych. Do końca listopada 2022 r. 
zarejestrowano 4079 używanych Scanii, 
co daje marce pierwsze miejsce przed 
Mercedesem (3924 szt.), MAN-em (3763), 
Volvo (3135) i DAF-em (2819). Samochody 
te często były najwygodniejszym i naj-
szybszym rozwiązaniem zważywszy na 
niedostatek nowych. Rozwija się również 
wynajem, głównie jako wygodna forma 
doraźnego uzupełnienia floty. 

super i z prądem
Ubiegły rok był pasmem sukcesów cię-
żarówek z nowym układem napędowym 

Scania Super. Zestawy z najnowszymi 
ciągnikami biorące udział w akcji „Za-
wsze na czele” przekroczyły obiecywany 
przez fabrykę poziom oszczędności 8% 
w stosunku do ciężarówek z poprzed-
nim układem napędowym i osiągnę-
ły oszczędności rzędu 12%. W trakcie  
16 testów na łącznym dystansie 72 000 km 
przeprowadzonych w ramach akcji, śred-
nie zużycie paliwa wyniosło 19,5 l/100 km. 
Przypomnę, że „Zawsze na czele” to pro-
gram testów pojazdów prowadzonych 
u klientów połączonych ze szkoleniem 
kierowców. W trakcie próby zestawy 
wykonują pracę typową dla danej firmy, 
pokonując te same trasy z takimi samymi 
ładunkami jak inne ciągniki we flocie. 

Wzorem konkurentów, Scania wpro-
wadza modele elektryczne, a wraz z nimi 
to, co ułatwi ich eksploatację, czyli głów-
nie ładowarki i usługi dopasowane do 
specyfiki tego typu napędu. Bateryjne, 
elektryczne ciężarówki Scanii do ruchu 
miejskiego i lokalnego miały oficjalną 
premierę w Polsce w połowie 2022 roku. 
Importer nawiązał współpracę z dostaw-
cą infrastruktury do ładowania pojaz-
dów Ekoenergetyką-Polską. Latem elek-
tryczna Scania 25P była testowana przez 
sieć sklepów Żabka. Ponadto w ubiegłym 
roku fabryka w Słupsku zawarła umowę 
na dostawę pierwszych ośmiu elektrycz-
nych autobusów dla Słupska. W 2023 Sca-
nia Polska zaprezentuje kolejne typy cię-
żarówek na baterie do innych rodzajów 
przewozów i dostarczy pierwsze „elek-
tryki” klientom. Plan przewiduje również 
zwiększenie dostaw doskonale znanych 
podwozi z silnikiem spalinowym prze-
znaczonych do ruchu krajowego. l

Plan na 2023 przewiduje zwiększenie 
dostaw podwozi do ruchu krajowego. 

w najbliższych latach Scania będzie raczej powiększać serwisy niż inwestować w nowe placówki. 
Szkolenia pracowników i przygotowania do obsługi pojazdów elektrycznych to „temat na dziś”. 
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Nowy wymiar komfortu
ComfortClass i TopClass zmieniły się nie tylko na zewnątrz,  
ale również w środku. Jednak najważniejsze zmiany dotyczą pracy 
kierowcy. Setra może się teraz poruszać półautomatycznie.

Wprawdzie o tego typu syste-
mach bezpieczeństwa słyszy-
my już od jakiegoś czasu, ale 

w dalekodystansowych autokarach to 
zupełna nowość. Wprowadzony do mode-
li ComfortClass i TopClass Active Drive 
Assist 2 sprawia, że kierowca musi tylko 
nadzorować pracę systemów. 

nic się nie ukryje
Adaptacyjny tempomat w połączniu 
z tempomatem predykcyjnym, nie tylko 
dostosowuje prędkość autobusu do po-
jazdów poprzedzających, ale również do 
topografii drogi. Predictive Powertrain 
Control (PPC) działa już przy prędkości 
15 km/h na 95% dróg w Europie poza 
miastami, nie tylko na autostradach czy 
drogach szybkiego ruchu, ale również na 
krajowych. Dzięki rozszerzeniu zakresu 
map PCC wie, kiedy autobus zbliża się do 
ronda, zakrętu czy do terenu zabudowa-
nego z ograniczeniem prędkości. System 

zna aktualną pozycję autokaru i ukształ-
towanie ternu przed nim. Na podstawie 
tych danych oraz aktualnej prędkości, 
PCC reguluje pracę układu napędowego. 
Pozwala uniknąć niepotrzebnego hamo-
wania, przyspieszania lub zmiany biegów 
na krętych drogach, a tym samym poma-
ga oszczędzać paliwo. Dodatkowo dzięki 
zastosowaniu EcoRoll w uzasadnionych 
przypadkach autokar może toczyć się 
na biegu neutralnym, co też pozytywnie 
wpływa na zużycie paliwa. 

PPC automatycznie zmniejsza pręd-
kość przy wjeździe do miast, a także 
przed zakrętami o wąskim promieniu na 
drogach krajowych lub przed rondami 
czy zwykłymi skrzyżowaniami. Kierow-
ca może regulować jego działanie. Do 
dyspozycji ma 5 stopni dostosowujących 
reakcję sytemu do aktualnej sytuacji, 
od jazdy dynamicznej do ekonomicznej. 
Można również ustawić prędkość poko-
nywania zakrętów, uwzględniając wa-
runki jazdy, np. szerokość pasa ruchu czy 

przydrożną infrastrukturę. Możne zde-
cydować, czy system ma działać w sposób 
bardziej wyważony ze względu na wygo-
dę podróżowania pasażerów i ekonomikę 
jazdy, czy reakcja układu napędowego 
ma być bardziej dynamiczna podczas  
np. pokonywania zakrętów. Active Drive 
Assist 2 działa w całym zakresie prędko-
ści od 0 do 100 km/h.

Dodatkowo aktywny asystent utrzy-
mania pasa ruchu (Active Steering Assist) 
cały czas dba o to, żeby autobus jechał 
jego środkiem. Z uwagi na różne warunki 
na drogach, kierowca ma wpływ na jego 
pracę. Może określić położenie autobusu 
w zakresie 10–20 cm w każdą stronę. 

nie zawsze
O działaniu systemu Active Drive Assist 2 
informuje zielona ikonka w kształcie 
kierownicy wyświetlana na tablicy przy-
rządów. W każdej chwili kierowca może 
wyłączyć tę funkcję. Automatyczny pilot 
ma też swoje ograniczenia. Dezaktywuje 

|  Tekst i zdjęcia: Katarzyna Dziewicka  |

Przeprojektowany panel serwisowy  
znajdujący się nad głową pasażerów ma teraz  
wywietrzniki, które mogą się obracać o 360°.
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się, gdy np. pasy na drodze są niewyraź-
ne, droga jest zbyt wąska albo zakręt zbyt 
ciasny. Kierowca jest o tym informowany 
dźwiękowo i wizualnie. Cały czas jednak 
działa tempomat adaptacyjny wspomaga-
ny przez predykcyjny. 

Mimo automatyzacji, kierowca musi 
być obecny i duchem, i ciałem. Jeżeli 
system wyczuje, że zbyt nonszalancko 
trzyma kierownicę, lub zwyczajnie jej 
nie trzyma, wszczyna alarm. Najpierw 
pojawi się żółte ostrzeżenie na tablicy 
rozdzielczej, któremu będzie towarzyszył 
przerywany sygnał dźwiękowy. Po 15 s 
kolor żółty zamieni się w czerwony, a po-
tem sygnał przerywany w ciągły. Po 60 s 
od rozpoczęcia ostrzeżenia, jeżeli kie-
rowca nie przejmie prowadzenia, autobus 
zaczyna wyhamowywać, poprzez zwol-
nienie przepustnicy na jedną sekundę, 
a potem następuje hamowanie awaryjne. 
W tym czasie autobus jest utrzymywany 
w pasie ruchu. Na 5 s przed końcem ka-
skady ostrzegawczej, włączają się reflek-
tory i światła awaryjne, a pojazd płynnie 

hamuje do zatrzymania. Po całkowitym 
zatrzymaniu, aktywuje się elektryczny 
hamulec postojowy. W każdym momen-
cie kierowca może przerwać ten proces.

Kolejnym systemem, który chroni po-
dróżujących, jest automatyczne hamo-
wanie przed przeszkodą, zarówno ru-
chomą, jak i nieruchomą. Active Brake  
Assist 5 po raz pierwszy został wyposa-
żony jednocześnie w radary i kamery. 
Awaryjne hamowanie ma za zadanie za-
trzymanie pojazdu, jeżeli kierowca nie 
zareaguje odpowiednio na sytuację na 
drodze. System ten wykrywa ludzi. Jeśli 
istnieje ryzyko kolizji z pieszym, Active 
Brake Assist 5 ostrzega kierowcę wizual-
nie i dźwiękowo, jednocześnie inicjując 
częściowe hamowanie, używając maksy-
malnie 50% pełnej siły hamowania. Jeśli 
kierowca nie zareaguje, hamowanie awa-
ryjne zatrzyma pojazd.

Kierowca ma do dyspozycji również 
system kamer 360°, które ułatwiają m.in., 
manewrowanie. Cztery kamery z przodu, 
z tyłu i nad szybami bocznymi rejestrują 

bezpośrednie otoczenie pojazdu i gene-
rują obraz 360° wyświetlany na 10-calo-
wym monitorze umieszczonym nietypo-
wo na słupku A. Ekran jest podzielony 
na dwie sekcje. Do wyboru jest pięć róż-
nych widoków: z lotu ptaka, opcjonalnie 
uzupełniony o obrazy z poszczególnych 
kamer. Drugi obraz na monitorze zależy 
od sytuacji na drodze: na przykład, jeśli 
włączony został kierunkowskaz lub bieg 
wsteczny, widok automatycznie przełą-
cza się na odpowiednią stronę. Kierowca 
może również wybrać obraz z menu na 
ekranie. Widok z kamer 360° jest wyświe-
tlany podczas jazdy do przodu z prędko-
ścią ok. 30 km/h i podczas cofania. Wi-
doczne są również oznaczenia z przodu 
i z tyłu autokaru oraz linie pomocnicze 
ułatwiające manewry. Obraz pokazuje 
otocznie autobusu w zasięgu około 5–6 m, 
czyli obejmuje sąsiedni pas.

W ekonomicznej jeździe kierowcę 
wspiera opcjonalny system Driver Score. 
Wystawia on ocenę stylu jazdy kierow-
cy i podpowiada, jak skorygować sposób 

Kierowca oprócz systemu Active Drive Assist 2, który pozwala poruszać się półautomatycznie, ma również do dyspozycji 
kamerą 360°, która pokazuje całe otoczenie autobusu. widok automatycznie przełącza się w zależności od kierunku jazdy,  
ale również można samemu wybrać ten, który nas najbardziej interesuje. Jest pięć opcji. 

wygodne fotele, sporo miejsca i przydatne podczas podróży akcesoria, jak uchwyt  
na napoje, gniazdko 230-voltowe czy regulowane zagłówki. 

Panoramiczny dach to luksusowa opcja oferowana  
w TopClassie. Rozświetla wnętrze i uprzyjemnia podróż.
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autostradowej karoseria automatycznie 
się obniża, co zmniejsza powierzchnię 
czołową. 

Bezpośrednio po wejściu na pokład pa-
sażerowie Setry TopClass mogą być wita-
ni przyjemnym zapachem. W przestrze-
ni pasażerskiej zastosowano m.in. nowe 
przegrody z przodu, panele obsługowe 
i nowy system multimedialny. W opcji 
dostępny jest też panoramiczny dach, 
który sprawia, że podróż TopClassą jest 
jeszcze przyjemniejsza. Dodatkowo pasa-
żerowie mogą mieć gniazda USB i 230 V. 

Kierowca uruchamia centralny zamek 
za pomocą krótkiego naciśnięcia przyci-
sku na kluczyku pojazdu. Kluczyk może 
pozostać w kieszeni. Silnik uruchamia 
się, naciskając krótko przycisk start, 
jednocześnie trzymając nogę na pedale 
hamulca lub naciskając przycisk startu 
przez ponad pięć sekund. Keyless-Start 
zwiększa bezpieczeństwo przed kradzie-
żą pojazdu dzięki zintegrowanemu im-
mobilizerowi.

Po lewej stronie tablicy rozdzielczej 
znajduje się elektroniczny hamulec po-
stojowy. Uruchamia się go poprzez pocią-
gnięcie za dźwignię lub wybranie trybu 
parkingowego. Hamulec się zwalnia po 
naciśnięciu pedału przyspieszenia lub 
ponownym naciśnięciu przycisku „P”. 

Hill hold aktywuje się na postoju poprzez 
mocniejsze naciśnięcie pedału hamulca. 
Hamulec postojowy opcjonalnie akty-
wuje się automatycznie, gdy pojazd jest 
nieruchomy, kierowca odpina pasy bez-
pieczeństwa i opuszcza swój fotel. 

Asystent świateł drogowych automa-
tycznie włącza i wyłącza światła w za-
leżności od natężenia ruchu. Działa od 
prędkości 35 km/h i automatycznie się 
wyłącza poniżej 27 km/h. 

szeroki wybór
W nowej gamie jest w czym wybierać. 
Setra ComfortClass to sześć autobusów 
różnej wielkości, od kompaktowego  
S 511 HD o długości 10,5 m, przez trady-
cyjnych rozmiarów dwuosiowe S 515 HD 
o długości 12 m i S 516 o długości 13 m 
w wariancie 2- i 3-osowym, S 517HD  
z 3 osiami o długości 14 m, po dużego, 
15-metrowego, 3-osiowego S 519 HD. Wa-
riant S 519 HD dostępny jest również z dwo-
ma drzwiami za tylną osią zamiast wejścia 
centralnego, co pozwala zwiększyć bagaż-
nik między osiami z 12,6 do 13,7 m3. 

Natomiast TopClass 500 ma trzy 3-osio-
we warianty HDH. Od 12-metrowego  
S 515 HDH przez 13,3-metrowy S 516 HDH 
po 14,2 m S 517 HDH. I oczywiście do-
stępna jest jeszcze piętrowa wersja Setra 
TopClass S 531 DT.

Układ napędowy pozostał bez zmian. 
W Setrze ComfortClass zastosowano sze-
ściocylindrowy silnik rzędowym OM 470 
o pojemności 10,7 l, o mocy od 394 KM  
– tylko S 511 HD, 428 KM i 456 KM. Modele 
trzyosiowe są również dostępne z 12,8-li-
trowym silnikiem OM 471 o mocy 476 KM. 
Do wyboru jest również sześciobiegowa 
manualna skrzynia biegów (tylko w po-
jazdach dwuosiowych) i zautomatyzo-
wana skrzynia GO 250–8 PowerShift.  
W TopClass dostępny jest silnik OM 471 
również o mocy 510 KM, który współpracu-
je tylko ze zautomatyzowaną PowerShift. 

Interwały serwisowe są zalecane co 
120 000 km lub dwa lata. l

prowadzenie, żeby uzyskać lepsze wyniki 
w spalaniu. System wystawia ocenę w czte-
rech kategoriach: przyspieszenie, hamo-
wanie, jazda przewidująca i rozpędem.

na pierwszy rzut oka
Nowe Setry można poznać po zmienio-
nym przodzie, gdzie została bardziej wy-
eksponowana nazwa marki. Elementy 
chromowane umieszczono na czarnym, 
błyszczącym tle. Nad nią znajduje się 
logo Kässbohrera, nawiązujące do ko-
rzeni Setry. Nowe elementy stylistyczne 
znalazły się również po bokach w posta-
ci ozdobnych trójwymiarowych paneli 
w TopClassie chromowanych, a w Com-
fortClassie w kolorze srebrnym. Setra 
jest nie tylko elegancka, ale także prak-
tyczna: konstrukcja świateł ułatwia ser-
wisowanie. Nowe, jaśniejsze reflektory 
LED (opcja w ComfortClass) mają wygląd 
zbliżony do reflektora teatralnego. 

W ciekawy projekt tyłu autobusu do-
brze wpasowały się nowe światła, któ-
rych styl ma symbolizować autostradę. 
Warto również podkreślić, że zmiany 
w nadwoziu pozwoliły obniżyć współ-
czynnik aerodynamiczny do 0,33, co też 
oczywiście pozytywnie wpływa na zu-
życie paliwa. Dodatkowo przy prędkości 

Jednym z elementów zdobniczych z tyłu jest niepowtarzalne oświetlenie.  
Oprócz walorów estetycznych ma również na celu eliminację kopiowania.

Po bokach, z przodu i z tyłu zastosowano trójwymiarowe elementy  
chromowane w autobusie TopClass i srebrne w ComfortClass. Przód dodatkowo 
przyozdobiło logo Kässbohrera, nawiązujące do historii marki. 

Reflektory z przodu mają podobną  
konstrukcję jak teatralne, co dodatkowo 
podkreśla charakter tych autokarów.
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Setka w 3 lata?
Chiński producent autobusów firma Yutong coraz bardziej rozpycha się 
na polskim rynku. W 2021 roku dostarczyła u nas 11 pojazdów, a na początku grudnia 
2022 podała, że w Polsce ma w sumie 55 szt. dostarczonych i zakontraktowanych 
autobusów. W tym roku ma dobić do setki.

Czy to realne? Według danych fir-
my Samar, rok 2022 zakończył 
się 12-procentowym spadkiem 

na rynku autobusów, z tym że segment 
miejski utrzymał poziom sprzed roku. 
Już natomiast wiadomo, że do wspomnia-
nych 55 szt. dołączy 20 autobusów E12, 
które zamówiła Jelenia Góra oraz dwa E9 
zamówione przez komunikację miejską 
w Lidzbarku Warmińskim. Czyli 50% 
planu wykonano.

Autobusy Yutong jeżdżą w 142 krajach 
na świecie. W 2022 r. firma dostarczy-
ła prawie 12 tysięcy pojazdów hybry-
dowych, bateryjnych i wodorowych. 
Największe zamówienia to: 150 sztuk 
autobusów miejskich, które trafiły do 
Kazachstanu i zostały wyposażone w naj-

nowocześniejszy system ogrzewania, 
aby podołać ekstremalnie niskim tem-
peraturom, 160 elektrycznych autobu-
sów dostarczono do Meksyku oraz 161 do 
Wielkiej Brytanii. Ponadto 888 sztuk wo-
ziło kibiców podczas Mistrzostw Świata 
w Piłce Niżnej w Katarze. W 2021 roku 
do firmy należało 15% rynku globalne-
go. Wówczas w sumie Yutong dostarczył  
42 tys. autobusów. 

W Polsce dystrybucją autobusów 
Yutong od trzech lat zajmuje się Busnex 
Polska. Obecnie firma ma w ofercie pięć 
modeli autobusów tej marki, w tym naj-
nowszy U12, który na polskim rynku miał 
premierą na początku grudnia 2022 r. 

– To są konie do pracy, a nie na wysta-
wę. Mamy za sobą 2 lata eksploatacji au-

tobusów marki Yutong w Polsce. W tym 
czasie nie było ani jednej awarii silnika 
czy baterii. Kluczowe zalety autobusów 
Yutong wskazane przez samorządy i de-
cydujące w przetargach, stanowią m.in. 
parametry eksploatacyjne na czele z wy-
sokim zasięgiem na jednym ładowaniu, 
przystępną ceną oraz długą gwarancją 
– powiedział Marcin Kucharski, prezes 
firmy Busnex Poland, oficjalnego przed-
stawiciela Yutong Bus podczas polskiej 
premiery autobusu elektrycznego U12.

400 km na raz
Yutong U12 to dwuosiowy autobus miej-
ski o długości 12 m z napędem elektrycz-
nym, który może zabrać na pokład do 
90 pasażerów, z czego 25 na miejscach 
siedzących. Jego masa własna wynosi 
około 13 t. Zamontowano w nim baterie 
litowo-jonowo-fosforanowe LFP chło-
dzone cieczą firmy CATL o pojemności  
422 kWh, co wg producenta pozwala 
przejechać na jednym ładowaniu do 400 
km. Jak podkreśla Marcin Kucharski, 
Yutong nie blokuje zapobiegawczo ilości 
energii dostępnej w baterii (tzw. pojem-
ność brutto – całkowita i netto – użytecz-
na), ponieważ nie ma takiej potrzeby. Sto-
sowane ogniwa mają wysoką sprawność, 
pojemność akumulatorów jest więc do-
stępna w 100%. Jak na warunki miejskie 
i potrzeby nawet dużych aglomeracji, 
taki zasięg wydaje się nie tylko optymal-
ny, ale z zapasem powinien pokryć zapo-
trzebowanie przewoźników. Co istotne 
Yutong zapewnia, że podany zasięg nie 
zmienia się ani pod wpływem temperatu-
ry zewnętrznej, ani podczas korzystania 
z elektrycznej klimatyzacji i ogrzewania. 
Odpowiada za to opracowany przez firmę 
system zarządzania energią BMS (Barte-
ry Management System), którego praca 
dopasowana jest indywidualnie do cha-
rakterystyki tras w danym mieście. Każ-
dy autobus po pół roku eksploatacji jest 
sprawdzany pod kątem zużycia energii 
i w razie konieczności oprogramowanie 
jest korygowane. BMS pozwala zaosz-
czędzić nawet do 30% dostępnej energii. 

|  Tekst: Katarzyna Dziewicka  | Zdjęcia: K. Dziewicka, Yutong  |
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Jak to wygląda w praktyce, już niedługo 
będziemy mogli się przekonać. Na dniach 
pierwszy U12 ruszy w półroczny test po 
ulicach Warszawy, co pozwoli go spraw-
dzić zarówno podczas mroźnej zimy, jak 
i upalnego lata. 

Chiński elektryk jest także wyposażo-
ny w najnowsze technologie zapewnia-
jące bezpieczeństwo baterii tzw. YESS 
(Yutong Electric Safety Standard), czyli 
czterostopniowy system zabezpieczania. 
Baterie są tak umieszczone i zabezpieczo-
ne belkami, żeby nie ucierpiały podczas 
zderzenia i nie rozszczelniły się. Zastoso-
wano również 24-godzinny monitoring, 
dzięki czemu w każdym momencie wia-
domo, jaka jest temperatura i sprawność 
akumulatora. Jeżeli temperatura baterii 
przekroczy dopuszczalne normy, akty-
wuje się system przeciwpożarowy. Bate-
rie są gaszone za pomocą azotu, który jest 
wtryskiwany do sarkofagów baterii i wy-
pycha na zewnątrz tlen. Gdy temperatura 
baterii spadnie, uruchamiane są bomby 
proszkowe, które zapobiegają pożarowi 
baterii z zewnątrz. Dodatkowym zabez-
pieczeniem jest system zarządzania ener-
gią, trafiającą do baterii. W momencie 
gdy system wykryje nieprawidłowości, 
instalacja wysokiego napięcia w autobu-
sie jest rozłączana. Baterie są montowane 
na dachu i z tyłu pojazdu. 

Yutong udziela standardowo 8-letniej 
gwarancji na pojemność baterii do 80%, 
ale jej czas jest zależny od warunków eks-
ploatacji i przeważnie jest przedłużana 
nawet do 10 lat. 

Pojazd napędza elektryczny silnik 
centralny o mocy 260 kW i momencie 
na poziomie 1300–1600 Nm, zintegro-
wany z przekładnią ZF. Tutaj podobnie 
jak u innych producentów autobusów, 
z dotychczasowej eksploatacji wynika, 
że silniki elektryczne montowane w pia-
stach kół się nie sprawdzają – są awa-
ryjne i generują wyższe zużycie ener-
gii. Zwiększając masę nieresorowaną, 
wpływają również na właściwości jezd-
ne autobusu. Takie rozwiązanie jest też 
łatwiejsze podczas serwisowania – jest 
lepszy dostęp do silnika zamontowane-
go centralnie. 

U12 wyposażony jest w kamery 360, 
które dają obraz tego, co dzieje się wo-

kół autobusu. Wewnątrz są montowane 
kamery wg wytycznych przewoźnika. 
Oprócz tego kierowca jest ostrzegany 
przed przeszkodą i w razie konieczności 
włącza się hamowanie awaryjne. Dostęp-
ny jest też m.in. system monitorowania 
martwego pola. 

Jak podkreśla importer, wszystkie 
autobusy dostępne na polskim rynku 
mają oprogramowanie w naszym ję-
zyku. 

Yutong U12 może się też podobać. Pod-
czas Busworld Europe autobus został 
wyróżniony nagrodą Busworld Design 
Award. Pod koniec tego roku powinien na 
naszym rynku pojawić się również prze-
gubowy U18.

„To są konie do pracy, a nie na wystawę. Mamy za sobą 2 lata eksploatacji autobusów marki Yutong w Polsce. w tym czasie nie było ani 
jednej awarii silnika czy baterii”– zapewnia Marcin Kucharski, prezes firmy Busnex Poland, oficjalnego przedstawiciela Yutong Bus.

w środku może podróżować do 90 pasażerów, w tym 25 na miejscach  
siedzących. Przy każdym fotelu zamontowane jest gniazdo USB, które umożliwia 
ładowanie urządzeń elektronicznych. 
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su szkolnego dla małopolskiej gminy Bo-
bowa. Kolejnym kamieniem milowym był 
kontrakt z Polkowicami. Od półtora roku 
9 egzemplarzy E10 obsługuje tamtejszą 
komunikację, przewożąc miesięcznie od  
22 do 28 tys. pasażerów.

– Od początku tej kadencji wyzna-
czyliśmy sobie ambitny cel utworzenia 
z gminy Polkowice zielonych płuc Za-
głębia Miedziowego. Filarem tej zielonej 
polityki jest elektromobilność. Przed 
dwoma laty na ulice naszej gminy wyje-
chało dziewięć nowych, elektrycznych 
autobusów. Był to ogromny skok w kie-
runku realizacji naszego celu, bo uczy-
nił nas regionalnym liderem w obszarze 
bezemisyjnego transportu publiczne-

go – mówi Łukasz Puźniecki burmistrz  
Polkowic. 

Elektryczne autobusy Yutong zyskały 
popularność też na Warmii i Mazurach. 
Prekursorem był Lidzbark Warmiński, 
który w oparciu o dwa Yutongi E8 w paź-
dzierniku 2021 r. uruchomił bezpłatną 
dla mieszkańców komunikację miejską. 
Ten sam model wybrały również Iława 
i Giżycko, natomiast Kętrzyn postawił na 
znanego z Polkowic Yutonga E10.

– Rozwój elektromobilności na Warmii 
i Mazurach wpisuje się w nową specjali-
zację naszego województwa, tj. „Zdrowe 
życie”. Zmniejszenie emisji CO2 w naszym 
regionie, który stawia na ekologię, tu-
rystykę i rozwój usług prozdrowotnych, 
jest bardzo ważnym zadaniem dla samo-
rządów. Nie widziałem innej możliwości 
niż wprowadzenie ekologicznej miejskiej 
komunikacji. Duże zainteresowanie nie-
odpłatnym transportem miejskim bar-
dzo nas cieszy, bo to nie tylko zmniejsze-
nie emisji CO2, ale również zmniejszenie 
natężenia ruchu i hałasu oraz ogromne 
ułatwienie komunikacyjne dla naszych 
mieszkańców – podkreśla Jacek Wiśniow-
ski, burmistrz Lidzbarka Warmińskiego.

Busnex zapewnia kompleksowe wspar-
cie techniczne i serwisowe oraz dostęp do 
wiedzy na temat eksploatacji autobusów 
elektrycznych. We współpracy z Grupą 
DBK zostały otwarte trzy punkty serwiso-
we: w Krakowie, Olsztynie oraz Białym-
stoku, a w Ostrołęce powstał magazyn 
części zamiennych. Zanim samorządy 
zdecydowały się na zakup chińskich au-
tobusów, gruntownie je przetestowały. 
Autobusy Yutong podczas jazd testowych 
w Polsce pokonały ponad 80 tys. km m.in. 
w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Jele-
niej Górze, Lidzbarku Warmińskim, Wej-
herowie, Ełku, Kętrzynie i Nysie. l

zielone gminy
Łącznie Busnex Poland dostarczył i zakon-
traktował już elektryczne autobusy dla  
15 samorządów z 6 województw. We wrze-
śniu 2022 r. podpisano kontrakt na dostawę 
20 „elektryków” Yutong E12 do Białegosto-
ku. Na liście znajduje się również Łomża 
z ośmioma egzemplarzami tego modelu, 
a także gminy Ojrzeń, Śniadowo, Ożarów 
Mazowiecki i Jawornik Polski. Wszystkie 
cztery samorządy dzięki dofinansowaniu 
z programu „Kangur – Bezpieczna i eko-
logiczna droga do szkoły” zakupiły elek-
tryczne Yutongi ICE12, które mają dowozić 
dzieci do szkół. Działalność Busnex Poland 
rozpoczęła się właśnie od dostawy autobu-

Trzy pary drzwi i niska podłoga na całej długości autobusu sprawiają,  
że sprawdzi się na często uczęszczanych liniach w centrum miasta. 

Baterie umieszczono na dachu i z tyłu pojazdu.  
O ich bezpieczeństwo dba czterostopniowe zabezpieczenie 
opracowane przez firmę Yutong. 

Kierowca ma przed sobą cyfrowy kokpit. 
Po bokach umieszczono wygodne w obsłudze,  
tradycyjne przyciski.
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Pustynia 
pełna 
niespodzianek
Rajd Dakar 2023 obiecywał ostrą rywalizację 
w klasie ciężarówek. Kamaz zostawił dużo wolnego 
miejsca na podium.

Rosyjski zespół, który dominował 
od początku XXI wieku, został 
objęty sankcjami i nie wystarto-

wał. Pozostali zawodnicy wiele sobie po 
tym obiecywali. Im silniejszy apetyt, tym 
większe rozczarowania i… radości! 

Rajd po raz czwarty z rzędu biegł przez 
Arabię Saudyjską. Rozpoczął się 31 grud-
nia 2022 roku w obozie Sea Camp nad 
Morzem Czerwonym 70 km na północ 
od Janbu, a zakończył 15 stycznia 2023 
w Ad-Dammam nad Zatoką Perską. Trasa 
liczyła 8549 km, w tym 4706 km odcin-
ków specjalnych. Wystartowało 355 po-
jazdów, a wśród nich 55 ciężarówek, czyli 
tylko jedna mniej niż w ubiegłym roku. 
Do mety dojechało 235 pojazdów, w tym 
22 ciężarówki. 

Gdy nie ma kamaza,  
iveco harcuje
Polacy mają się czym pochwalić. Osiem-
nastolatek Eryk Goczał wygrał w klasie 
lekkich pojazdów terenowych SSV (UTV), 
jego ojciec Marek był trzeci. W kategorii 
ciężarówek pierwsza była załoga Janus 
van Kasteren, Darek Rodewald i Marcel 
Snijders jadąca Iveco Powerstarem z nu-
merem 502 w barwach holenderskiego 
zespołu Boss Machinery Team de Rooy 
Iveco. Dla Darka to już trzeci wygrany 
Dakar. Poprzednim razem był w zwy-
cięskiej drużynie w 2012 i 2016 roku. Za 
każdym razem pełni funkcję mechanika. 

– Mechanik ma dużo pracy do późnych 
godzin nocnych, ale nikt nie może zwy-
ciężyć w Dakarze sam i wygrywa się lub 

przegrywa wspólnie. Dakar łączy w sobie 
wszystko, człowieka i maszynę i dlatego 
jest tak nieuleczalną chorobą! – powie-
dział przed startem. 

Darek Rodewald nie był jedynym Po-
lakiem, który osiągnął w tym roku metę 
ciężarówką. Dziewiąte miejsce przypadło 
Tatrze Jamał nr 509 zespołu Fesh Fesh 
Team, którą jechali Tomáš Vrátný, Bar-
tłomiej Boba i Jaromír Martinec. Pięt-
naste było Renault C460 z numerem 507 
holenderskiego zespołu Pascal De Baar, 
Marcin Krüger i Stefan Slootjes. 

Ranking marek nie pozostawił wątpli-
wości, kto jest następcą Kamaza. Pierw-
sze cztery miejsca zajęły zespoły startu-
jące ciężarówkami Iveco, piąta i szósta 

była Tatra, a siódme i ósme znów Iveco. 
Pierwszą dziesiątkę zamknął weteran 
rajdu, Japończyk Teruhito Sugawara za 
kierownicą hybrydowego Hino. 

był tak blisko… 
Za to do końca nie było jasne, kto zajmie 
miejsce po ubiegłorocznym zwycięz-
cy Dymitrze Sotnikowie. Rajd zaczął 
się bardzo dobrze dla Czechów. Prolog 
i pierwszy etap wygrał Martin Macík 

|  Tekst: Michał Kij  | Zdjęcia: Rajd Dakar  |

Jaroslav Valtr senior wywalczył piąte miejsce, najwyższe jakie w tym 
roku zajęła ciężarówka marki Tatra. 
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jadący Iveco Powerstarem z numerem 
501. Jak przed rokiem byli z nim w dru-
żynie František Tomášek i David Švan-
da. Lecz na drugim etapie Macík stracił 
godzinę i w klasyfikacji generalnej objął 
prowadzenie Aleš Loprais, który jechał 
Pragą V4S DKR nr 508 z Petrem Pokorą 
i Jaroslavem Valtrem juniorem. Valtr se-
nior był kierowcą konkurencyjnej Tatry 
z numerem 505 i wywalczył pierwsze 
miejsce „w generalce” po trzecim etapie. 
Do czołówki zaczęli wkradać się Ho-

Janus van Kasteren wygrał  
w Rajdzie Dakar po raz pierwszy, 
ale startujący z nim Polak, Darek 
Rodewald stanął na najwyższym 
podium już po raz trzeci. 

Dobry początek i znakomita końcówka zapewniły 
Martinowi Macíkowi drugie miejsce. 

Praga numer 508 Aleša Lopraisa. Gdyby nie wypadek,  
który pociągnął decyzję o wycofaniu się z rywalizacji, Loprais mógłby 

okazać się najlepszy w tym roku. 

Martin van den Brink otarł się o pierwsze miejsce. 
Przeszkodziła mu awaria ciężarówki pod koniec rajdu. 

lendrzy: Martin van den Brink w Iveco  
nr 506, a tuż za nim Janus van Kasteren. 
Po wyjątkowo długim, liczącym przeszło 
900 km szóstym etapie Martin van den 
Brink wskoczył na pierwszą pozycję. Już 
na wstępie rywalizacji zapowiadał: 

– Z braku Kamaza, musimy zawalczyć 
o podium. 

Lecz potem liderem znów był Loprais. 
Wyglądało na to, że powtórzy wreszcie 
wyczyny sławnego wuja, Karela Lopraisa 
i na mecie będzie pierwszy. 

Przeszkodził mu nieszczęśliwy wypa-
dek. 10 stycznia, w dniu swoich 43 uro-

dzin, podczas dziewiątego etapu potrącił 
stojącego za wydmą 69-letniego kibica. 
Choć poszkodowanemu błyskawicznie 
udzielono pomocy, zmarł w helikopterze 
w drodze do szpitala. 

Loprais dowiedział się, że potrącił 
człowieka dopiero po zakończeniu 
etapu. Wcześniej nie był tego świa-
dom. Zobaczył wypadek na nagra-
niach z kamer zamontowanych w cię-
żarówce. 

– Ktoś stracił życie i to moja wina, po-
nieważ sam zasiadałem za kierownicą. 
Muszę jednak powiedzieć, że ani ja, ani 
nikt z załogi, nie mieliśmy pojęcia o tym 
wypadku – powiedział Loprais. – Bar-
dzo mi przykro, będzie to miało wpływ 
na całe moje życie – dodał i wycofał się 
z rajdu. 

Przetasowania
Tym sposobem po dziesiątym etapie na 
pierwszej pozycji znalazł się Janus van 
Kasteren, a tuż za nim Martin van den 
Brink. Nie ustępował również Martin  
Macík. Systematycznie odrabiał stratę 
i na etapie trzynastym dobił do drugiego 
miejsca. Nie zdołał już jednak zagrozić  
Kasterenowi i zakończył rajd jako drugi.  
Jego szczęście było pechem van der Brinka, 
któremu po 50 km trzynastego etapu 

zepsuła się ciężarówka. Ostatecznie  
Martin van den Brink dojechał do mety 
rajdu jako trzeci, a jego syn Mitchel jadą-
cy ciężarówką z numerem 511 był czwar-
ty. Obaj reprezentowali zespół Eurol 
Team De Rooy Iveco. 

Spośród 22 ciężarówek, które wy-
trzymały do końca, dziesięć było 
obsadzonych przez drużyny klasy-
fikowane jako „legendy”, czyli takie, 
które startowały w rajdzie co najmniej 
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Miejsce	 załoga	 marka	 zespół	 nr	startowy
1  Janus van Kasteren, Darek Rodewald Iveco Boss Machinery Team 502
  Marcel Snijders  De Rooy Iveco
2  Martin Macík, František Tomášek Iveco MM Technology 501
  David Švanda
3  Martin van den Brink Iveco Eurol Team De Rooy Iveco 506
  Erik Kofman, Rijk Mouw
4  Mitchel van den Brink Iveco Eurol Team De Rooy Iveco 511
  Jarno van De Pol, Moises Torrallardona
5  Jaroslav Valtr, René Kilián, Tomáš Šikola Tatra Tatra Buggyra ZM Racing 505
6	 	 Martin	Šoltys,	Roman	Krejčí	 Tatra	 Tatra	Buggyra	ZM	Racing	 503
	 	 David	Hoffmann
7  Ben van de Laar, Jan van de Laar Iveco Fried van de Laar Racing 512
  Adolph Huijgens
8  Richard de Groot Iveco Firemen Dakar Team 510
  Mark Laan, Jan Hulsebosch
9	 	 Tomáš	Vrátný,	Bartłomiej	Boba	 Tatra	 Fesh	Fesh	Team	 509
  Jaromír Martinec
10  Teruhito Sugawara, Hirokazu Somemiya Hino Hino Team Sugawara 519
  Yuji Mochizuki

Najlepsze ciężarówki na mecie Rajdu Dakar 2023

wodnicy pokonywali wydmy o wysoko-
ści dochodzącej do 300 m. Dawało się 
we znaki zmęczenie. Zawodnicy prze-
jeżdżali zwykle po 500–600 km na dobę, 
a etapy siódmy, ósmy i dziewiąty liczyły 
po 800–900 km. Wiele mówi sam fakt, 
że metę osiąga ostatnimi laty 2/3 pojaz-
dów i tylko połowa ciężarówek. Wcze-
śniej, gdy rajd rzeczywiście kończył się 
w Dakarze w Senegalu, bywało jeszcze 
gorzej. 

– Zwycięstwo nie jest łatwe. Trzeba 
cały czas jechać na pełnym gazie. Każ-
dy miał jakieś problemy podczas rajdu, 
my również. Straciliśmy piętnaście mi-
nut, ponieważ zabrakło nam paliwa. 
Udało nam się i jesteśmy z tego bardzo 
zadowoleni. Zaważyły ostatnie trzy dni, 
kiedy zyskaliśmy 30 minut – powiedział  
na mecie tegoroczny zwycięzca Janus  
van Kasteren. l

Mitchel syn Martina van der Brinka startował  
w tym samym zespole, co ojciec i „grzecznie” zajął 

czwarte miejsce tuż za nim. 

„Rooki”, czyli nowicjusz. Na sześć załóg zaliczonych  
do tej kategorii w ciężarówkach do mety dojechali tylko 
Słowacy: Robert Kasak, Tomás Kazarka, Jaroslav Kolar, 
członkowie Tatra Buggyra Slovakia.

Godna podziwu jest wytrwałość Teruhito Sugawary. w tym roku wziął udział w Rajdzie Dakar  
po raz 24. Nigdy nie wygrał w klasyfikacji generalnej, ale wśród ciężarówek o pojemności silnika  
do 10 l często jest pierwszy. w 2023 po raz drugi z rzędu ścigał się hybrydą. 

dziesięć razy. „Rookie”, czyli zespół 
startujący po raz pierwszy dojechał 
do mety tylko jeden, na szesnastej po-
zycji. Byli to Słowacy: Robert Kasak, 
Tomás Kazarka, Jaroslav Kolar, człon-
kowie Tatra Buggyra Slovakia jadący 
z numerem 531. 

Rajd Dakar jest niezwykle trudny, 
zwłaszcza za kierownicą ciężarówki. 
Duża prędkość i wysoko umieszczony 
środek ciężkości to niedobrana para. Nie-
bagatelne znaczenie ma doświadczenie, 
im bogatsze, tym lepiej. Trzeba umieć 
rozłożyć siły: własne i ciężarówki. 

Chociaż rajd znów odbył się w Arabii 
Saudyjskiej, warunki były urozmaicone. 
Zaczął się bardzo szybkimi, pustynnymi 
odcinkami, a zakończył w błocie, gdzie 
nietrudno było o poślizg. Po drodze za-
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2,3M wyświetleń



Webasto Unite
Inteligentna stacja ładowania dla biznesu

charging.webasto.com/pl-pl/dla-biznesu/

https://charging.webasto.com/pl-pl/dla-biznesu/
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