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FORD TRANSSIT Lekkie auto idealnie nadające się
do służby pożarniczej
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Terenowy autobus
ze Szczęśniak PS

RENAULT TRUCKS
Nowy koncepcyjny model,
tym razem do zadań dystrybucyjnych

AUTOBOX INNOVATIONS
Zmodernizowany Honker M-AX
eliminuje większość wad pierwowzoru
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EUROSATORY 2018
Największe europejskie targi zbrojeniowe
nie zawiodły miłośników militarnej motoryzacji
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Od redakcji
Stralis Abarth - limitowana edycja
akcja promocyjna IVECO Poland nowego
modelu Stralisa.
Mercedes Future Lab
niemiecki potentat tuż przed targami IAA
przedstawił wybrane prowadzone przez
siebie prace rozwojowe oraz innowacyjne
projekty.
Nowości MAN-a
niemiecki koncern na tegoroczne targi IAA
szykuje kilka premierowych propozycji, ale
o rewolucji nie ma mowy - firma stopniowo
przechodzi do Poziomu 4.0.
Konferencja VDA 2018
podczas tradycyjnej konferencji Niemieckiego
Związku Przemysłu Motoryzacyjnego wiele
miejsca poświęcono aktualnym problemom
branży i przechodzeniu do Poziomu 4.0.
Renault Urban Lab 2 po fazie testów
francuska firma przygotowała
eksperymentalną ciężarówkę ukierunkowaną
na wzrost efektywności w klasycznej ciężkiej
dystrybucji.
Scania-Transport komercyjny bez paliw
kopalnych do 2050 roku
szwedzki koncern niezwykle mocno stawia
na uczynienie transportu drogowego
sukcesywnie wolnym od paliw kopalnych.
Eurosatory
na największych europejskich targach
zbrojeniowych w segmencie wojskowej
motoryzacji nie zabrakło nowości, ale i też nie
było wielkich - spektakularnych premier.
Szczęśniak-Torsus Praetorian
o ciekawym w pełni terenowym autobusie,
będącym unikatową propozycją na
europejskim rynku.
Honker M-AX z Autobox Innovations
czyli o modernizacji samochodu, która po
latach wyeliminowała wreszcie większość
wad pierwowzoru.
Nowości Kögla na targi IAA
o naczepowych nowościach niemieckiej firmy
przygotowanych na targi IAA.
Dużo nowości w Solarisie
najnowsze wieści o dalszych rynkowych
sukcesach wytwórcy z Bolechowa.
Nowy Ford Transit dla strażaków
czyli o tym, jak nowy Transit stanowi dobrą
bazę dla pożarniczych odmian ratowniczych i
ratowniczo-gaśniczych.
Karty paliwowe
czyli o tym, że karty stanowią już codzienność
branży transportowej.
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Software rządzi w transporcie
Od dłuższego czasu na naszych łamach coraz więcej miejsca poświęcamy tematyce szeroko
pojętego software w transporcie. Powyższe bynajmniej nie wynika z jakiejś chwilowej mody, ale
stanowi namacalny dowód przechodzenia całego drogowego sektora przewozowego – w tym
zarówno związanego z działem pasażerskim, jak i towarowym – w kierunku poziomu rozwoju
określanego jako 4.0. Te tendencje bardzo dobrze było widać m.in. podczas tegorocznych letnich
konferencji, zorganizowanych przez czołowych europejskich wytwórców ciężarówek, naczep,
przyczep i zabudów tuż przed wrześniowymi targami IAA w Hanowerze. W ich trakcie i Mercedes
pod koniec czerwca, i MAN, i Kögel w lipcu, i Krone pod koniec sierpnia, i część najważniejszych
z graczy na lipcowym forum Niemieckiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego VDA w lipcu
niekiedy ponad połowę czasu poświęciło wcale nie samym fizycznym pojazdom, czyli tradycyjnemu hardware, lecz wielorako rozumianemu software. To ostatnie zawiera takie składowe,
jak finansowanie, ubezpieczenia, gwarancja (w tym wydłużona), kontrakty serwisowe, obsługa
zapobiegawcza czy wreszcie systemy zarządzania flotą i inne narzędzia silnie ukierunkowane na
obniżkę TCO oraz jednoczesną poprawę – przy określonym TCO – TOE, czyli zdolności do kreacji
wyższych przychodów przy danych wydatkach. Te zmiany mają już charakter nieodwracalny
i są nacelowane na stałe podnoszenie efektywności i wydajności przemieszczania w układach
ekonomicznych, technicznych, organizacyjnym, czasowym oraz ekologicznym. Można oczywiście w tym miejscu zapytać: skąd takie przesunięcie akcentów z pola klasycznego hardware
na pole nowoczesnego software? Odpowiedź – wbrew pozorom – jest dość prosta, chociaż
wielopłaszczyznowa.
Przede wszystkim na samym początku trzeba postawić tezę kardynalną – do większego
zwrócenia uwagi na okołoproduktowy software zmusiła branżę sytuacja na rynku, naznaczona
z jednej strony przez wzrost kosztów, z drugiej przez ograniczone możliwości podniesienia jednostkowych stawek za fracht. W rezultacie maleją oficjalne marże zysku, co znacznie ogranicza
pole manewru przy podejmowaniu decyzji strategicznych. W takich realiach przedsiębiorcy
domagają się od dostawców pojazdów narzędzi pozwalających im na zachowanie konkurencyjności. Tymczasem od dawna wiadomo, że z naturalnych przyczyn możliwości hardware
w tej sferze należą do bardzo ograniczonych. Oczywiście hardware jest permanentnie ulepszany.
Ciężarówki sukcesywnie palą mniej w układach bezwzględnym i względnym oraz emitują mniej
substancji szkodliwych. Naczepy, przyczepy i zabudowy są zaś m.in. coraz lżejsze, łatwiejsze w
obsłudze i multifunkcyjne. W obecnych realiach prowadzenia biznesu te czynniki powoli jednak
już nie wystarczają. Cóż bowiem z tego, że samochód może spalić o te 3-5% mniej paliwa, skoro
wiele go zmarnuje, stojąc w korku albo szukając miejsca parkingowego czy właściwego stanowiska załadowczego? Cóż z tego, że naczepa albo przyczepa ważą 200 czy 300 kg mniej, skoro
ich zdolności przewozowe bywają dzisiaj realnie spożytkowane w 50-70%, a 10-15-minutowe
oszczędności na składaniu/rozkładaniu plandeki mogą być w pełni negatywnie skompensowane
przez bezproduktywne oczekiwanie gdzieś na przyfabrycznym lub magazynowym parkingu?
W rezultacie te 3-5% albo 200-300 kg realnie nieraz mają bardziej holistycznie wymiar marketingowy niż odczuwalny finansowo.
I właśnie w takich sytuacjach z pomocą przychodzą właściwe zarządzanie, systemy kierowania
flotą oraz telematyka. One mają spowodować, że wszelkie straty zasobowe będą ograniczane do
minimum – innymi słowy, dobre zarządzanie i telematyka powinny przełożyć się na maksymalizację wykorzystania ogółu dostępnych zasobów pracy, kapitału i sprzętu. Dzięki temu ruch ma
stać się płynniejszy, niepotrzebne przestoje wyeliminowane czy chociaż znacznie ograniczone,
a zdolności przewozowe co do powierzchni, objętości i ładowności w jak największym stopniu
wyczerpane. Poza tym wskaźnik gotowości technicznej taboru musi się zbliżać do 1, natomiast
kierowcy powinni pracować, to znaczy jechać maksymalną liczbę godzin nakreśloną przez
przepisy prawa.
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Limitowana edycja Stralisa
Abarth w Polsce

IVECO Poland prowadzi obecnie akcję promocyjną dotyczącą limitowanej
edycji swojego flagowego modelu z serii Stralis w specjalnym wydaniu
Abarth..

J

uż sama ta nazwa nawiązuje do legendarnej
włoskiej firmy, która w przeszłości odpowiadała za sportowy tuning wielu osobowych aut
Fiata, by wspomnieć choćby wersję 131 Abarth,
a kilka lat temu – jedynie jako marka – została
ponownie wskrzeszona do komercyjnego życia.
Teraz IVECO wraca do tej marki, wprowadzając do
sprzedaży, zapowiadaną w roku ubiegłym, ograniczoną liczebnie partię ciężarówek.
W układzie rynkowym Stralis Abarth to 2-osiowy
ciągnik siodłowy o rozstawie osi 3800 mm, przygotowany do obsługi szosowego ruchu dalekodystansowego, w tym międzynarodowego. Łączy
on elementy czysto ekonomiczne i ważne pod
względem użytkowym ze składowymi odwołującymi się do emocji oraz wywierania określonego
pozytywnego wrażenia. Tymi elementami ekonomicznymi oraz użytkowymi są:
• atrakcyjne warunki finansowania;
• najmocniejsza kompletacja układu napędowego;
• bogate wyposażenie w standardzie.
W sferze bardziej dotyczącej emocji, a nie bezpośrednio jedynie biznesu, zwraca natomiast
uwagę ciekawy, unikatowy wygląd, w przypadku
malowania opierający się na wzorze motywów
częściowo zapożyczonych z legendarnych samochodów Abarth.
Przede wszystkim warunki finansowe, ujmując
specyfikację i kompletację tych egzemplarzy, zaliczają się do niezwykle konkurencyjnych. IVECO

TEKST: JAROSŁAW BRACH, ZDJĘCIA: PRODUCENT

Poland proponuje tu bowiem atrakcyjny leasing
operacyjny na okres 48 miesięcy – 4 lat, z bardzo
niską wartością miesięcznej raty, określoną jedynie
na 999 EUR (w zależności od kształtowania się stóp
procentowych na rynku europejskim). Do tego
dochodzą korzystne ubezpieczenie na cały okres
leasingu oraz gwarantowana wartość końcowa.
Poza tym umowa zawiera warunek opłaty wstępnej
w wysokości 10%, a oprocentowanie jest zmienne,
naliczane na podstawie stawek 1-miesięcznych
EURIBOR.
W zakresie kompletacji Stralisa Abarth cechują
z kolei najmocniejsza konfiguracja układu napędowego, uzupełniona przez niezwykle bogate
standardowe wyposażenie, w tym przyczyniające
się do redukcji kosztów eksploatacji – zmniejszenia
TCO, a także podnoszące bezpieczeństwo i komfort
pracy i wypoczynku oraz prestiż kierowcy. Kabina
jest długa, sypialna, z podwyższonym dachem, tzw.
komfortowa AS, o długości 2130 mm i wysokości
2360 mm. Źródło napędu stanowi silnik Cursor 13
Euro 6 w najsilniejszym nastawie, o mocy maksymalnej 570 KM w zakresie 1600-1900 obr/min oraz
maksymalnym momencie obrotowym 2500 Nm
w przedziale od 1000 do 1600 obr/min. Za przeniesienie napędu odpowiada zautomatyzowana,
12-biegowa skrzynia przekładniowa ZF Hi-Tronix.
Wprowadzono też funkcję uwolnienia pojazdu
z grząskiego terenu przez rozkołysanie. Do obniżenia zużycia paliwa i tym samym poprawy TCO

przyczyniają się funkcje takie jak: automatyczne
gaszenie silnika przy dłuższej pracy na biegu jałowym, Eco-Roll – rozłączenia napędu przy zjazdach
oraz EcoSwitch – przełącznik ekonomicznego trybu
jazdy. Seryjnie zamontowano również 145-litrowy
zbiornik AdBlue. Poza tym ciągnik otrzymał rozbudowany pakiet pozycji podnoszących bezpieczeństwo czynne. W jego skład weszły: aktywny
tempomat ACC z czujnikiem radarowym, system
wspomagający ruszanie na wzniesieniu Hill Holder,
światła do jazdy dziennej i światła tylne LED oraz
reflektory ksenonowe. W wymiarze czysto prestiżowym i odwołującym się do emocji Stralisa Abarth
wyróżniają zaś jednostkowe, jemu wyłącznie przypisane malowanie oraz celowo dobrane pozycje,
stylistycznie i funkcjonalnie podkreślające bardziej sportowy, zacięty, agresywny charakter tego
modelu. Nie należy się zresztą temu dziwić, skoro
tradycyjnym symbolem marki Abarth pozostaje
wojowniczy skorpion. Dlatego te sportowe więzi
Stralisa Abarth ze sportowymi osobowymi wersjami
Abarth, poza samą tą marką, występują głównie
właśnie w odniesieniu do dobranej kolorystyki,
oznaczenia i pewnych detali. Z zewnątrz w pierwszym rzędzie zwracają uwagę bazowe malowanie
całości na kolor biały oraz czerwone linie i pasy,
poprowadzone poziomo, pionowo i ukośnie na
tym białym tle. Te pasy i linie znajdują się na kabinie oraz są zlokalizowane po bokach na osłonach
między osiami, gdzie w poziomie zrobiono: dwie
linie – górną i dolną – i pomiędzy nimi grubszy
pas z naniesionym napisem Abarth wykonanym
białymi literami. W dodatku liczne elementy imitujące karbon doskonale pasują do aerodynamicznej
sylwetki Stralisa, podobnie jak podnoszące wizualne wrażenie, polerowane, z warstwą utwardzoną,
aluminiowe zbiorniki paliwa, osłony rurowe dla
podkreślenia stylistyki przodu auta oraz halogeny
poprawiające widoczność podczas jazdy w nocy
na nieoświetlonych drogach. W środku natomiast
wprowadzono czarno-czerwoną skórę, następne
“karbonowe” wstawki oraz wywodzące się bezpośrednio z wyścigów oznaczenie środka kierownicy.
Ponadto wszystkie egzemplarze Stralisa wchodzące
w skład edycji Abarth dostają specjalne polerowane
metaliczne tabliczki z okolicznościowymi napisami
i znakami, poświadczającymi przynależność tych
ciężarówek do tej limitowanej linii.
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Wszyscy mówią. Jeden robi.
Nowy Actros.
Wprowadzamy przyszłościowe rozwiązania wspomagające jazdę – liczne innowacje,
takie jak lustra wsteczne pojazdu z kamerą MirrorCam, asystent Active Drive Assist,
kokpit multimedialny i system Predictive Powertrain Control, które rewolucjonizują znany
Ci dotychczas transport dalekobieżny. www.mercedes-benz-trucks.com
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REKLAMA

GAZ zaprezentował nowe,
lekkie samochody terenowe
GAZ ujawnił nowe, lekkie, terenowe samochody dostawcze na
Międzynarodowym Forum Tygodnia Bezpieczeństwa Narodowego.
Warianty testowe Sobol 4x4 z kabiną rodziny NEXT, oryginalne
zabudowy i maski silnika były pokazywane na stoisku firmy. Przedstawiono dwie wersje tych aut: pick-up i minibus.
Rosyjski wytwórca ujawnił dwa modele doświadczalne (prototypy)
pojazdów Sobol w wydaniach terenowych, przeznaczonych do wykorzystania w trudnych warunkach drogowych. W pierwszym rzędzie
mogą więc one znaleźć zastosowanie w rolnictwie, sektorze wydobywczym, poszukiwań oleju i gazu, kopalniach odkrywkowych, leśnictwie,
budownictwie, energetyce, drogownictwie, straży pożarnej, pogotowiu
oraz siłach zbrojnych.
W układzie konstrukcyjnym pojazdy te składają się z modułu kabinowego GAZelle NEXT opartego na platformie Sobol 4x4. Oryginalny pakiet
wykończenia w postaci maski silnika, przedniego zderzaka i oświetlenia
zapewnia tu niezapomniany, łatwo rozpoznawalny, niezwykle dynamiczny i nowoczesny wygląd tych odmian.
Poza tym przestronna kabina eksperymentalnego Sobola gwarantuje
wysoki poziom komfortu oraz dobrą ochronę przed hałasem i wibracjami. Kabinę tę wyposażono w wygodne fotele kierowcy i pasażera
z anatomicznym wsparciem, pięcioma poziomami regulacji oraz oparciem. Dźwignia zmiany biegów w postaci joysticka oraz elektroniczna
kontrola skrzyni biegów sprawiają zaś, że jazda staje się przyjemniejsza.
Terenowe cechy obejmują natomiast m.in. napęd na 4 koła, przekładnię
redukcyjną oraz blokady mechanizmów różnicowych osi przedniej
i tylnej. Na zachowanie wysokiej dzielności przy pokonywaniu bezdroży
wpływa jeszcze założenie na wszystkich kołach wyłącznie pojedynczego
ogumienia z bieżnikiem terenowym. Ponadto przegub przedniej osi
zastąpiono przegubami homokinetycznymi, a pick-up wyposażono
we wciągarkę ukrytą pod tablicą rejestracyjną na przednim zderzaku.
Powstały dwa wydania próbnego Sobol 4x4: minibus i pick-up. Wygodne
wnętrze minibusa może pomieścić sześciu pasażerów, z zachowaniem
wystarczającej ilości miejsca na bagaż. Dwurzędowa kabina pickupa ma
z kolei także miejsca dla sześciu osób, do czego dochodzi 800 kg bagażu,
który da się umieścić z tyłu, na skrzyni. Do tego zamknięte skrzynie są
przymocowane do nadwozia w celu przechowywania narzędzi i innych
przedmiotów. Rozstaw osi w modelach próbnych jest zwiększony do
3185 mm, w porównaniu do 2760 mm dla wydania standardowego.
Oba testowe Sobole 4x4 stanowią rozwinięcie eksperymentalnej linii
typów terenowych GAZ, w skład której wchodzi również Vepr NEXT,
oparty na ciężarówce średniej gamy Sadko. Przy czym oba te egzemplarze są przeznaczone do prezentacji dla potencjalnych nabywców
w celu zbadania możliwego popytu. Dopiero na tej podstawie podjęte
zostaną ostateczne decyzje dotyczące prototypów oraz ewentualnych
finalnych produkcyjnych konfiguracji obu samochodów.

Jedź
bezpiecznie.
odpowiedzialnie.
do zwycięstwa.

Bez
limitu
wieku
Konkurs dla
kierowców pojazdów
wszystkich
marek

EUROPE 2018–2019
Scania Driver Competitions jest największym światowym konkursem
dla kierowców ciężarówek oraz autobusów. Determinacja, doświadczenie
oraz odpowiedzialność to cechy najlepszych kierowców.

Zarejestruj się odwiedzając naszą stronę scania.pl
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Nowy samochodowy
armatohaubiczny system
artyleryjski z Ukrainy
Ukraina opracowała zaawansowaną samobieżną
armatohaubicę (SPH) kalibru 155 mm na nośniku
samochodowym, zwaną Bogdana.
Nowy samobieżny system artyleryjski Bogdana ma za
zadanie niszczyć stanowiska dowodzenia, jednostki pancerne i zmechanizowane, baterie artylerii, stanowiska
łączności oraz fortyfikacje polowe. Został zamontowany
na 3-osiowym, specjalnie pod kątem tego projektu zmodyfikowanym podwoziu ciężarówki kategorii tonażowej
ciężkiej, klasy wysokiej ładowności i wysokiej mobilności
taktycznej – KrAZ 6x6. Podwozie to wyprodukowała
ukraińska firma motoryzacyjna AutoKrAZ. Otrzymało
ono na wszystkich kołach wyłącznie pojedyncze, balonowe ogumienie z bieżnikiem terenowym oraz klasyczną – za silnikiem – integralnie opancerzoną kabinę
załogi. Kabinę tę wykonano w technologii spawania
z blach pancernych i zabezpiecza ona przed amunicją
małokalibrową z ręcznej broni osobistej. Zaopatrzoną
ją też w dzieloną szybę przednią oraz czworo drzwi – po

jednej parze z każdej ze stron, w celu ułatwienia szybkiego wsiadania i wysiadania przez obsługę.
W części artyleryjskiej Bogdana dostała nowoczesny
układ kierowania ogniem, składający się z komputera
balistycznego oraz komputera sterującego modułem
działa. Jego składowe zamontowano zarówno w opancerzonej kabinie, jak i w formie panelu (elementy koncernu Siemens) obok części artyleryjskiej. Wyświetlacz
głównego komputera sterującego ogniem znajduje
się właśnie w kabinie opancerzonej, jednak z tyłu znajduje się jeszcze wyświetlacz systemu sterowania działem. Używa go załoga, gdy haubica jest umieszczona
w pozycji do ostrzału. Oczekuje się, że nowy system
artyleryjski będzie miał zasięg minimum 780 m i cechuje
się zdolnością do trafiania w cele na odległość do 40
lub nawet 50 km – w sytuacji zastosowania amunicji
o zwiększonym zasięgu. Maksymalna szybkostrzelność
wynosi 6 strzałów na minutę.
Obecnie Bogdana jest poddawana serii testów, a jej
najważniejszymi eksploatacyjnymi wyróżnikami są:
duża mobilność, precyzja, zasięg i znaczna szybkostrzelność. Ponadto w momencie użycia specjalnej
amunicji istnieje możliwość trafienia w cel na odległość
do 50 km. Do tego premierowa haubica samobieżna ma

155-milimetrowy kaliber NATO. Ukraińskie siły zbrojne
nie posiadają jak dotychczas żadnego uzbrojenia artyleryjskiego tego kalibru, tym bardziej że nie znajdowało się
ono na wyposażeniu armii radzieckiej, ani analogiczne
rozwiązania nie są eksploatowane w nowoczesnej armii
rosyjskiej. Kluczową rolę odgrywa także fakt, że zarówno
system kontroli broni, jak i technologia jej produkcji
w ukraińskich przedsiębiorstwach obronnych spełniają
normy NATO. Przy czym wielu ekspertów nie wyklucza, iż system ten powstał również przy wydatnej pomocy naszej strony – Huty Stalowa Wola SA, wchodzącej
w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
Bogdanę charakteryzuje masa bojowa 28 000 kg.
Z tyłu wyposażono ją w system wspomagający załadunek. Auto zabiera 20 sztuk amunicji
i towarzyszących jej ładunków miotających.
Z czysto propagandowego punktu widzenia dla Ukraińców ważne pozostaje, że broń nosi bardzo piękne
kobiece imię „Bohdana”, a sekretarz Narodowej Rady
Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy – Ołeksandr Turczynow – radzi wrogom kraju, aby dobrze je zapamiętali.
Nowa armatohaubica samobieżna Bogdana 6x6 po raz
pierwszy została pokazana międzynarodowej publiczności podczas Dnia Niepodległości Ukrainy 24 sierpnia.
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Volvo podpisało umowę
z Grudziądzem na dostawę
hybryd plug-in i stacji ładowania
26 lipca miasto Grudziądz i Volvo Polska podpisały
umowę na dostawę 7 autobusów hybrydowych typu
plug-in – tzw. elektrycznych hybryd. To już drugie
w tym roku – po Inowrocławiu – zamówienie na wariant tego rodzaju w naszym kraju. Volvo zainstaluje
też w mieście stacje szybkiego i wolnego ładowania.
Po rozstrzygnięciu pod koniec czerwca przetargu na
dostawę autobusów miejskich o napędzie hybrydowym typu plug-in oraz stacji wolnego i szybkiego ładowania, w którym wybrana została oferta Volvo Buses,
przedsiębiorstwo oraz Grudziądz podpisały umowę.
Firma dostarczy do tego miasta 7 sztuk modelu 7900
Electric Hybrid, wyposażonego m.in. w klimatyzację,
system elektronicznej informacji pasażerskiej, system
lokalizacji pojazdu, monitoring wizyjny, porty USB do
ładowania smartfonów, bezprzewodowy internet WiFi
czy system detekcji oraz gaszenia pożaru w komorze
silnika i komorze niezależnego ogrzewania. Ponadto
podmiot zainstaluje dwie stacje szybkiego ładowania
na trasie autobusów oraz siedem stacji wolnego ładowania w zajezdni.
Hybrydy plug-in to jeden z trzech rodzajów zelektryfikowanych autobusów miejskich, dostarczanych przez
Volvo do polskich miast. Tym różnią się od tradycyjnych
hybryd, że na większości trasy zasilane są wyłącznie
energią elektryczną – niewielki silnik spalinowy pełni
tu jedynie funkcję pomocniczą. Taki autobus w trybie
elektrycznym może przejechać około 70% trasy, w zależności od warunków, w jakich się porusza, a doładowanie
baterii odbywa się na przystankach końcowych i trwa

jedynie trzy do sześciu minut – po tak krótkim czasie
autobus może ruszać w trasę. Elektryczne hybrydy mogą
być także ładowane przy pomocy funkcji plug-in, przykładowo nocą w zajezdni. Oba te rozwiązania zostaną
zastosowane w Grudziądzu.
Elektryczne hybrydy (plug-in) zużywają o 60% mniej
paliwa od odpowiedników z silnikiem Diesla, a emisja
dwutlenku węgla zostaje zredukowana aż o 75 do 90%.
Dla porównania – tradycyjne hybrydy zużywają około
40% mniej paliwa i emitują 40-50% mniej szkodliwych
substancji od odmian spalinowych. W przypadku hybryd
plug-in istnieje również możliwość zaprogramowania,
w którym momencie autobus będzie wykorzystywał napęd elektryczny, a w którym spalinowy. System pozwala
na dokładne skalkulowanie zapotrzebowania na energię
na danej trasie i wgranie do komputera sterującego
pracą jednostki napędowej odpowiedniego algorytmu.
Algorytm ten automatycznie, po odczytaniu danych
z GPS, przełączy napęd ze spalinowego na elektryczny
w strefach nisko- bądź zeroemisyjnych, przykładowo
w okolicach szkół, szpitali, osiedli mieszkaniowych czy
centrów miast. Z perspektywy miast takie rozwiązanie
wydaje się być bardzo interesujące, gdyż pozwala na
zupełnie inne spojrzenie na kwestie projektowania. Możliwe staje się tworzenie stref zeroemisyjnych, wolnych od
spalin – elektryczna hybryda ma możliwość przejazdu
w pełni elektrycznego w takich strefach. Co więcej, autoREKLAMA
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W Polsce hybrydy Volvo jeżdżą we Wrocławiu, Sosnowcu, Inowrocławiu, Tarnowskich Górach i Warszawie,
a ostatnio firma wygrała przetargi na dostawę tego
typu pojazdów do Krakowa, Jeleniej Góry, Białegostoku
i Krosna. W ubiegłym roku dostarczyła zaś 35 hybryd
do Sosnowca – to największa obecnie w Polsce flota
autobusów o napędzie hybrydowym. Oprócz Polski
do tej pory firma podpisała umowy na dostawę zelektryfikowanych autobusów do Wielkiej Brytanii, Danii,
Luksemburga, Holandii, Norwegii, Singapuru i Szwecji.
Na całym świecie jak dotychczas sprzedała ponad 4000
zelektryfikowanych autobusów.

Nowa limitowana seria Renault Trucks
– T High Renault Sport Racing
Renault Trucks i Renault Sport Racing połączyły swoją specjalistyczną wiedzę,
by zaproponować limitowaną serię modelu T High w wydaniu Renault Sport Racing.
Ta specjalna linia, w żółtym kolorze Sirius, czyli legendarnym kolorze bolidów F1 Renault
Sport Racing, powstała w oparciu o przeznaczony do obsługi ruchu dalekobieżnego
typ T High. Będzie dostępna w 99 egzemplarzach, wszystkich wyprodukowanych
w fabryce w Bourg-en-Bresse.
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bus taki może mieć przykładowo przystanek wewnątrz
galerii handlowej, gdzie będzie się poruszał wyłącznie
przy wykorzystaniu energii elektrycznej, a zatem cicho
i bezemisyjnie.
Dostawa taboru tego rodzaju oznacza dla Grudziądza, że po raz pierwszy na stałe na jego ulice wyjadą
autobusy hybrydowe. Do tej pory miasto miało jedynie
możliwość testowania pojazdów tego typu. Dzięki
umowie z 26 lipca grudziądzka komunikacja miejska
wzbogaci się więc o nowoczesny i ekologiczny sprzęt
transportowy. Poza tym włodarze miejscy wyrażają
przekonanie, że nie jest to ostatnia taka inwestycja,
a dzięki realizacji projektu współfinansowanego ze
środków unijnych pt.„Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego wraz z zakupem taboru
autobusowego” pozyskają nie tylko nowoczesne pojazdy, stacje ładowania, ale i przeprowadzą przebudowę
trzech ulic.
Autobusy Volvo trafią do Grudziądza w ciągu dziewięciu
miesięcy od daty złożenia zamówienia – bezpośrednio
z wrocławskiej fabryki koncernu, gdzie w całości są projektowane przez polskich inżynierów i produkowane
seryjnie od 2010 roku.
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Limitowaną gamę Renault Sport Racing charakteryzują sportowy i elegancki wygląd,
żółty kolor malowania Sirius – legendarny
kolor Formuły 1 Renault Sport Racing – oraz
żółto-czarna szachownica, będąca symbolem modeli Renault Sport. Odcienie czerni
i zróżnicowana struktura kontrastują się tu
z kolorem żółtym: osłony lusterek wstecznych są pokryte czarnym. błyszczącym lakierem, podobnie romb i osłona chłodnicy. Aby
podkreślić sportowy styl auta, na bocznych
owiewkach pojawiają się zaś elementy żółto-czarnej szachownicy. Dodatkowo każdy
z pojazdów limitowanej serii otrzyma czarną
tabliczkę z numerem identyfikacyjnym.
Spójnie z wyglądem zewnętrznym wnętrze
zostało przygotowane z równą starannością, a jego wysokiej jakości wyposażenie
wykonano w kolorystyce żółtej i czarnej.
Fotel Recaro® i kierownicę pokryto czarną
skórą obszytą żółtą nicią. Podobnie żółte
szwy pojawiają się na leżance i na wykładzinie podłogowej. Panoramiczna tablica
rozdzielcza dostała karbonowe wykończenie, a nawiewy żółte kontury. Dla pełnego
sportowego stylu na pas bezpieczeństwa
założono żółty pokrowiec.
T High Renault Sport Racing, z płaską
podłogą, łączy komfort życia na pokładzie
z przyjemnością prowadzenia i doskona-

łymi osiągami. Zaopatrzono go bowiem
w 13-litrowy silnik w najmocniejszym nastawie o mocy maksymalnej 520 KM oraz
zautomatyzowaną skrzynię biegów Optidriver.
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RMMVA będzie kontynuował
dostawy kołowego sprzętu
wsparcia logistycznego dla
australijskich sił zbrojnych
Oczekuje się znacznego przedłużenia ważnego kontraktu – Rheinmetall dostarczy australijskim siłom
zbrojnym o ponad 1000 ciężarówek logistycznych
więcej.
25 lipca rząd Australii wydał oświadczenie dotyczące
przyszłości dostaw nowych wojskowych ciężarówek
i modułów transportowych dla sił zbrojnych tego państwa – Australian Defence Force (ADF). Dostawy te odbędą się w ramach realizacji kolejnego etapu programu
modernizacji, nazwanego Program LAND 121 Phase
5B i stanowiącego przedłużenie obecnej fazy projektu,
oznaczonej jako Program LAND 121 Phase 3B. Zgodnie
z upublicznionymi informacjami, za te dostawy, analogicznie jak w przypadku Phase 3B, będzie odpowiadał
lokalny podmiot zależny Rheinmetall-RMMV – Rheinmetall MAN Military Vehicles Australia (RMMVA). Ma
on przekazać ADF ponad 1000 sztuk samochodów
wsparcia logistycznego klasy wysokiej ładowności
i wysokiej mobilności taktycznej – dzielności terenowej
oraz przeszło 800 modułów. Dostawy te rozpoczną się
w 2019 roku i potrwają do 2024 roku.
Wykonując teraz część Phase 3B, jak i w przyszłości Phase
5B, Rheinmetall MAN odpowiada za przygotowanie
i skuteczne wdrożenie wysokiej jakości tzw. funkcjonalnego szkieletu logistycznego dla ADF. W tym celu

kontynuuje dotychczasową udaną współpracę z jednej
strony z ADF, jako odbiorcą dostarczanych systemów,
z drugiej zaś z siecią swoich australijskich partnerów
i dostawców. Powyższe służy zapewnieniu, że armia australijska może wdrożyć te wysoce mobilne ciężarówki,
moduły i przyczepy do operacji wojskowych zarówno na
własnym terytorium, jak i poza jego granicami.
Obecnie, realizując program LAND 121 Phase 3B, z zakładu integracyjnego mieszczącego się w Brisbane RMMVA
przekazuje logistyczne warianty cywilno-militarne
z rodziny HX, zaopatrzone w kabiny opancerzone
i nieopancerzone, oraz moduły zabudów i wyposażenia.
Pojazdy te są testowane i weryfikowane w zajmującym
1000 hektarów Australijskim Motoryzacyjnym Centrum Badawczym (Australian Automotive Research
Center), zlokalizowanym w pobliżu Anglesea, 125 km
na południowy zachód od Melbourne. W przyszłości,
jeśli RMMVA zostanie też partnerem ADF w LAND 121

Phase 5B, będzie kontynuowana dotychczasowa udana
kooperacja między wszystkimi stronami w zakresie
dostaw i ekspertyz przekazywanych samochodów, przyczep i modułów. Tym bardziej że tzw. wkład rodzimy
– australijski – stanowi kluczową, krytyczną składową
przedsięwzięcia LAND 121 Phase 5B. Dlatego w przedsięwzięcie to będą zaangażowane liczne małe i średnie
przedsiębiorstwa z całych stanów Queensland, Nowa Południowa Walia, Australia Południowa oraz Wiktoria.
RMMVA zatrudnia ponad 150 pracowników w czterech lokalizacjach w Australii, gwarantując ADF pełne
wsparcie w zakresie usług związanych z obronnością.
Wsparcie to obejmuje zarządzanie projektami oraz integrację, inżynierię i projektowanie systemów. Odbywa
się ono przez wspomaganie cyklu użytkowego życia
produktów, naprawę i konserwację oraz zarządzanie
częściami zamiennymi.
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Mercedes-Benz: spojrzenie w przyszłość
drogowego transportu towarowego

Pod koniec czerwca Mercedes-Benz Trucks zorganizował w Wörth bardzo ciekawe spotkanie prasowe. Jego tematem
były bowiem nie nowe pojazdy przygotowywane do prezentacji na zbliżające się wrześniowe targi IAA Nutzfahrzeuge
w Hanowerze, a prowadzone prace rozwoje oraz tzw. składowe okołoproduktowe dostarczane wraz z autami. Wobec
powyższego nie dziwi, że spotkanie to wielce wymownie nazwano FutureLab – Laboratorium Przyszłości, co miało
także oddawać jego otwarty i twórczy charakter.
TEKST: JAROSŁAW BRACH, ZDJĘCIA: PRODUCENT

F

utureLab – Laboratorium Przyszłości służy nie
tylko samemu przekazaniu wiedzy, ale i jej zdobywaniu od innych. Powyższe wynika z faktu, że
w ostatnim czasie w tym zakresie nawet wielkie korporacje wydatnie zmieniają swoje podejście, całkiem
słusznie wychodząc z założenia, że przy tak nielineranej rzeczywistości i niezwykle turbulentnych elementach na zewnątrz ich organizacji w większym niż
dawniej stopniu muszą otworzyć się na napływ pewnych pomysłów, idei, koncepcji. Wdrożone tu więc
po części nawet zostaje typowe podejście delfickie
– podmiot staje się gotowy przyjąć i rozpatrzyć
niemal wszelkie, wręcz wydawałoby się, iż najbardziej absurdalne myśli i techniczne wizje. Wychodzi
jednak ze słusznego założenia, że nawet bardzo
szalony i ekstrawagancki pomysł może zawierać
przydatne sugestie i wskazówki.
Generalnie – zdaniem specjalistów z Mercedesa
– obecnie świat międzynarodowego transportu towarów w niezwykle krótkim okresie ulega radykalnym przekształceniom i ewaluacji. Wskutek tego musi
się mierzyć aż z kilkoma zasadniczymi wyzwaniami.
Jedno z takich fundamentalnych dla wszystkich zaangażowanych interesariuszy stanowi stale rosnący

wolumen towarów, któremu towarzyszy zwiększona
presja na redukcję czasu i kosztów. Jednocześnie istniejące dotąd sieci drogowe osiągają granice swoich
możliwości w zakresie przepustowości, a budowanie kolejnych dróg, określane jako betonowanie
i asfaltowanie kraju, od pewnego etapu – poziomu
po prostu rozmija się z celem. Z drugim kluczowym
wyzwaniem muszą się zmierzyć producenci sprzętu
przewozowego oraz dostawcy usług logistycznych.
Wiąże się ono z sukcesywnie bardziej rygorystycznymi ustawowymi ograniczeniami w zakresie norm
emisji substancji szkodliwych. Za trzecie najważniejsze wyzwanie dla samego sektora uważa się
zaś: zakłócenia spowodowane digitalizacją, Big Data
i automatyzacją, zwiększenie przepływu towarów
oraz przyszłe wymogi prawne. W tym kontekście
dla Mercedesa, zaliczanego do czołowych wytwórców taboru samochodowego, na poziomie mikro
i mezo za jedno z takich najistotniejszych wyzwań
uchodzi utrzymanie zdolności do zaoferowania
swoim klientom rozwiązań, które w perspektywie
średnio- i długoterminowej okażą się wydajniejsze
niż te dotychczas wdrożone i stopniowo implementowane przez rywali.

Dlatego przedsiębiorstwo reaguje na te zmiany na
wszystkich poziomach oraz już na wczesnym etapie
zwraca uwagę na trendy społeczne i ekonomiczne.
W tym celu wykorzystuje szereg skojarzonych działań,
w znacznej mierze związanych z postępem technicznym. Przygotowuje więc premierowe technologie
i cyfrową transformację, dające początek nowemu
biznesowi. W ramach tych działań koncentruje się na
czterech przyszłych tematach, określonych jako niezależne trendy i czynniki, wpływające na funkcjonowanie
sektora. Tymi trendami i czynnikami są:
• połączenie – connected (C) sieciowość;
• autonomia – autonomizacja (A);
• współdzielenie i usługi (Shared&services) – (S);
• elektronika – (E).
Razem zestawione formułują one wyrażenie CASE
(Sprawa) – Connected, Autonomous, Shared&Services
and Electric. Ponadto każdy z tych czynników ma możliwość (moc sprawczą) do kompletnej zmiany (wywrócenia – turn out) całego przemysłu do góry nogami.
Niemniej prawdziwą rewolucję stanowi połączenie
ich wszystkich w jeden całościowy-kompleksowy
i jednolity, uporządkowany zbiór. Dlatego właśnie
firma rozwija postęp techniczny na szerokim froncie.
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Kwestia dotyczy tego, aby rozszerzyć i pogłębić przewagę technologiczną, którą dotąd uzyskała. Dlatego
na czerwcowej imprezie wydzielono siedem podstawowych bloków tematycznych – paneli dyskusyjnych:
• „Cyfrowy sposób myślenia”;
• „Co dalej po dieslu?”;
• „Wyzwanie związane z efektywnością”;
• „Zaprojektuj od wewnątrz”;
• „Nowa era ustawodawstwa”;
• „Aktywne unikanie wypadków”;
• „Wgląd w automatyzację”.
Są to zagadnienia na tyle złożone i otwarte, że nawet dzisiaj konstruowana ciężarówka przyszłości z jednej strony da odpowiedzi na liczne z dotychczasowych
pytań bez odpowiedzi, lecz z drugiej nadal pozostawi
wiele z pojawiających się wątpliwości bez wyraźnego,
jednoznacznego wyjaśnienia. Niezaprzeczalnie da się
przyjąć, że zapewne okaże się bardziej wydajna, bezpieczna i skuteczniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Będzie zawierała nowe technologie i systemy, wydatnie wspierające klientów i ich kierowców w codziennej
pracy. A przede wszystkim będzie wysoko oceniała
swoją inteligencję i wewnętrzne wartości. Dlatego,
jeśli dzisiaj myśli się o nowej ciężarówce, myśli się
głównie o jej wewnętrznym działaniu, w tym w jaki
sposób tworzy się sieci jej synaps. Prawie nikt nie
zastanawia się jednak nad zmianą jej wyglądu – chyba
że inne, poprawione wzornictwo również pozwala
polepszyć jej osiągi.
Mając powyższe na uwadze, koncern wdraża strategię nazwaną„RoadEfficiency 2030”. Strategia ta konsekwentnie koncentruje się na korzyściach dla klientów,
pozycjonując je w centralnym miejscu. To wspieranie
klientów – przewoźników – odbywa się poprzez niskie
całkowite koszty eksploatacji taboru oraz jego wysoki
poziom bezpieczeństwa i maksymalną dostępność.
Więcej uwagi poświęca się też kierowcy, otrzymującemu jeszcze większą pomoc. Kierowca korzysta m.in. ze
zoptymalizowanej ergonomii stanowiska pracy, intuicyjnej obsługi oraz kabiny, pozwalającej na lepszą niż
wcześniej regenerację podczas okresów odpoczynku.
Tę koncentrację na kierowcy uzupełniają klasyczne
pola ewolucji, takie jak optymalizacja układu napędowego, dalszy rozwój systemów bezpieczeństwa
i wspomagania oraz obniżenie kosztów przeglądów
i napraw. W dodatku nowe technologie, takie jak sieci
cyfrowe, są konsekwentnie wdrażane, a w przyszłości
ciężarówka będzie rozwijana „od środka”.
Jako swoją aktualną produktową odpowiedź na
te zaznaczone wyzwania przyszłości Mercedes podaje koncepcyjny wariant Future Truck 2025 jako
platformę technologiczną, zintegrowane konwoje
i w pełni elektryczny model eActros. W takim układzie za początek teraźniejszego etapu tworzenia
– kreowania przyszłości uważa Future Truck 2025,
po raz pierwszy zaprezentowany na wystawie IAA
Nutzfahrzeuge we wrześniu 2014 roku. Obecnie dla
firmy stanowi on przemysłowy symbol systemu transportu przyszłości. W ramach strategii„RoadEfficiency
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2030” określa harmonogram nadchodzących zmian
wyrobów i dokonywanych modernizacji (liftingów).
Przy czym już w momencie jego ujawnienia systemy
wsparcia były ze sobą inteligentnie połączone w sieć,
co skutkowało wzrostem bezpieczeństwa, redukcją
zużycia paliwa oraz poprawionymi warunkami pracy
dla profesjonalnych kierowców ciężarówek. W tym
samym czasie Future Truck 2025 pokazał, jak łączność
może wspierać przemieszczanie dzięki ulepszonemu
zarządzaniu pojazdami i samym przewozem oraz
wprowadzaniu tzw. inteligentnych aplikacji. Następnie,
półtora roku po ujawnieniu Future Truck 2025, w teście
drogowym koncern zademonstrował techniczną wykonalność i ogromne zalety łączenia samochodów ciężarowych drogą elektroniczną, znaną jako„Truck Platooning”, czyli zintegrowane konwoje. Natomiast dzięki
eActrosowi, jako typ koncepcyjny przedstawionemu
w 2016 roku i w tym samym roku zaplanowanemu do
pierwszych testów u wybranych klientów, podmiot
postawił kolejny duży krok w kierunku bezemisyjnego, wysokowydajnego transportu dystrybucyjnego.

Warsztaty „Digital mindset”
Digital mindset (cyfrowy sposób myślenia, cyfrowa
mentalność): na warsztatach tych pokazano, w jaki

sposób firma zwiększa wartość ciężarówki dzięki
konsekwentnej współpracy w sieci – z korzyścią
dla wszystkich stron zaangażowanych w tę kooperację.
Zagadnienie to wydaje się o tyle ważne, że dzisiaj
ze skutkami postępującej digitalizacji ludzie spotykają
się niemal na każdym kroku, a powiązane sektory
logistyki i transportu wydają się wręcz stworzone
do prowadzenia w tym kierunku szerszych i głębszych działań. Za takie podstawowe i najważniejsze
siły napędowe w sektorze logistyki – siły napędowe
zarówno jego dalszego funkcjonowania, jak i funkcjonowania powiązanego z niezbędnymi zmianami
przystosowawczymi do przekształceń zachodzących
na zewnątrz trzeba uznać: roboty pracujące w magazynach oraz użyteczną analizę niewyobrażalnych
ilości danych dokonywaną za pomocą specjalnie napisanych algorytmów. Na obecnym etapie składowe
te trzeba powiązać z digitalizacją, Blockchain, w tym
zarządzaniem procesami za pomocą Blockchain, Big
Data – wielkim zbiorem danych, Internetem rzeczy
(IoT) oraz sztuczną inteligencją (AI). Wszystko to prowadzi do sytuacji, w której tempo zmian w otoczeniu
oraz w samej organizacji zdecydowanie przyspiesza.
Zmiany te są szczególnie intensywne ze względu na
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nieustanne tworzenie i ewaluowanie sieci cyfrowych
– w takim układzie zarządzanie/kierowanie cyfrowymi/digitalnymi innowacjami w celu zmiany kompleksowego i zdefragentaryzowanego ecosystemu
logistycznego dla ogółu włączonych stron stanowi
wyzwanie samo w sobie. Tym bardziej że sieciowo realizowana łączność jest już wszechobecna w drogowym
transporcie towarowym, a kluczową rolę odgrywa
tu telematyka: w perspektywie średnioterminowej
wszyscy będą się ze sobą komunikować, a wszystkie
urządzenia będą dzielić się informacjami ze sobą - dla
dobra wszystkich. Optymalizacja funkcjonowania tego
systemu jest ukierunkowana na osiągnięcie stanu
– a raczej realnie przejściowego poziomu, kiedy wszyscy uczestnicy danej sieci komunikacyjnej otrzymają
właściwe informacje we właściwym momencie i we
właściwym miejscu, bez żadnych strat czasowych i po
minimalnym koszcie. Do tego dochodzą nowe, tzw.
zwinne metody pracy i metody zarządzania, takie jak:
Scrum – czyli iteracyjne i przyrostowe ramy postępowania, mogące mieć zastosowanie w realizacji
projektów w oparciu o metodyki zwinne zgodne
z manifestem Agile, czy
Design Thinking – usystematyzowane podejście do
procesu innowacji, będące metodą tworzenia innowacyjnych produktów i usług w oparciu o głębokie
zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników,
uzupełnione przez tzw. nowoczesne wspólnoty, centra innowacji (innovations hubs) i start-upy.
Wszystkie one w tych procesach również odgrywają
niemałą rolę. Tym bardziej, że rzadko kiedy wcześniej
występowało na rynku wiele tak poważnych zakłóceń
i zmian, z którymi musieli sobie radzić wszyscy uczestnicy wymiany, szczególnie w połączonych sektorach
transportu i logistyki.
U Mercedesa bezpośrednią odpowiedź na te wyzwania i zmiany stanowią Fleetboard i Uptime. Dzięki
systemowi zarządzania flotą Fleetboard firma wykorzystuje technologie do opracowywania indywidualnych rozwiązań dla sprostania codziennym wyzwa-

niom, przed którymi stają przewoźnicy w drogowym
transporcie towarowym. Uptime z kolei zabezpiecza
diagnostykę stanu technicznego pojazdów w czasie
rzeczywistym, w tym przyczep.
Fleetboard to 100-procentowa, w pełni zależna
spółka-filia celowa Daimler AG. Jest to także system
w sferze usług telematycznych, obecny na rynku od
ponad 15 lat i obecnie proponowany w przeszło 40
państwach. Włączono do niego ponad 220 000 samochodów, korzysta z niego więcej niż 7000 klientów.
Stanowi dobre rozwiązanie zarówno dla flot opartych
wyłącznie na ciężarówkach i autobusach Mercedesa, jak i flot wielomarkowych. W dodatku zapewnia
najwyższy, stale udoskonalany poziom ochrony
danych.
W sensie funkcjonalnym Fleetboard w przejrzysty
sposób łączy trzy podstawowe składowe procesu
transportowego: zarządzanie kierowcami, zarządzanie
taborem – pojazdami oraz zarządzanie zleceniami,
w i tym kontekście ładunkami. Dzisiaj, ze względu na
postęp i tym samym wzrost wymagań rynku, staje się
też centrum innowacji – tzw. innowacyjnym hubem.
Innowacyjny hub Fleetboard (Fleetboard Innovation
Hub) został założony dla zintensyfikowania, kreowania
oraz realizowania, uświadamiania – uzmysławiania
i wykorzystywania nowych możliwości. Podejmowane
tu działania dadzą się podzielić na trzy zasadnicze
bloki-panele:
Act&Think&Scout – Działaj & Myśl & Rozpoznawaj
– co oznacza funkcjonowanie jak start-up, inkubator/akcelerator (przedsiębiorczości i pomysłów) oraz
venture capital;
Partner & Co-Create – Współdziałaj-Wspólnikuj/
Współtwórz – ze start-upami, z klientami i z liderami
w zakresie innowacji;
Build & Innovative – Buduj & Bądź Innowacyjny
(Budowanie & Innowacyjność) – wykaż się innowacyjnością, kreując nowe radykalne rozwiązania z różnymi
partnerami, wykorzystuj wszelkie biznesowe możliwości w sferze prototypów, aplikacje, usługi i nowe

modele biznesowe, bądź cyfrowym innowatorem
(digital innovator) oraz na bieżąco ponownie przemyśl
nawet już ustabilizowane produkty (established products), gdyż nic nie pozostaje dzisiaj stałe i do końca
zagwarantowane.
Powyższe oznacza, że dla skuteczności swojego
funkcjonowania Fleetboard musi na rynku postępować w sposób nieco nieszablonowy, w dzisiejszych
realiach kompletnie niepasujący do zasadniczych metod prowadzenia biznesu przez wielkie korporacje. By
przetrwać i się rozwijać w niezwykle konkurencyjnym
otoczeniu musi bowiem zachowywać elastyczność
i otwartość – umieć szybko się uczyć nowej rzeczywistości i kreować ją oraz być otwartym na zmiany.
Tym samym Daimler uczynił z niego para start-up,
z jednej strony zachowujący dostęp do potężnych
zasobów, w tym ludzkich i kapitałowych korporacji,
z drugiej zdolny do istnienia i radzenia sobie w obszarze nowych, innowacyjnych rozwiązań i technologii,
gdzie często nie dadzą się wyznaczyć jasno nakreślone
granice, a wzrost i postęp kreowane oraz napędzane są
przez pomysłowość twórców, nieograniczoną gorsetem zależności i kompetencji, a wspartą niezbędnym
kapitałem osobowym i rzeczowym.
W układzie eksploatacyjnym Fleetboard i tym
samym sieciowa łączność stanowią część każdej ciężarówki dostarczanej przez Mercedes-Benz od 2013
roku. W efekcie system ten wykorzystuje możliwości
połączonego świata transportu. Usługa telematyki
Fleetboard obecnie koncentruje się na optymalizacji
procesów transportowych i logistycznych oraz zachęca
kierowców do przyjęcia oszczędnego i przyjaznego
układowi napędowemu stylu jazdy.
Druga z cyfrowych usług Mercedesa – Uptime
– poprawia dostępność i przewidywalność pojazdu. Obecnie w samej Europie jej sprzedażą zajmuje
się ponad 1500 autoryzowanych dostawców (tzw.
reselerów).
Za pomocą tego systemu jest przesyłanych przeszło 700 000 zestawów danych diagnostycznych. Co
mniej więcej 30 sekund automatycznie na serwerach
odpowiedzialnych za zabezpieczenie modułu Uptime bywa przeprowadzany jeden krótki test diagnostyczny. Sam proces zachodzi w sposób w pełni
zautomatyzowany – czas od kreacji – wygenerowania
danych diagnostycznych do przesłania specyficznych,
zindywidualizowanych rekomendacji diagnostyczno-naprawczych wynosi 240 sekund. Do tego w sieci
jest przesyłanych ponad 15 000 aktualizacji. Półtora
roku po uruchomieniu zostały również wprowadzone
podstawowe parametry techniczne przyczep.
Ogólnie dzięki około 400 czujnikom współczesna
ciężarówka generuje już niezliczoną ilość informacji:
oprogramowanie zawiera 100 milionów linii kodu
– więcej niż w międzykontynentalnym odrzutowcu.
Dane te można wykorzystać do opracowania usług,
czyniących transport drogowy towarów bardziej
skutecznym i wydajnym. W tym kontekście Uptime:
na bieżąco monitoruje wybrane podane kategorie,
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opiera się na stale usprawnianych rekomendacjach
czynności (akcji), zabezpiecza klientowi szerokie wyprzedzające wsparcie serwisowe, co poprawia jego
działanie we wszystkich kategoriach, oraz stanowi
klucz do odniesienia sukcesu wskutek – wymiany
i przepływu danych diagnostycznych w czasie rzeczywistym, automatycznego zbierania, obróbki i wysyłu
danych przetworzonych, właściwych rekomendacji
co do zakresu czynności, jakie i kiedy należy podjąć, oraz występuje jako istotny proces – element
wsparcia eksploatacyjnego dla klientów. Tym samym
system ten w czasie rzeczywistym pozwala na uzyskanie transparentności – przejrzystości statusu całej
floty.
Generalnie dzięki Uptime pojazd spędza tyle czasu,
ile to tylko możliwe na drodze, unikając przestojów
w warsztacie. System ten mianowicie nieprzerwanie
monitoruje stan techniczny ciężarówki za pośrednictwem pokładowego Truck Data Center. Zebrane dane
są automatycznie analizowane i wysyłane bezpośrednio do partnerów serwisowych oraz klientów wraz
z zalecanymi działaniami. Może się to odbywać w regularnych odstępach czasu na zasadzie skumulowanej,
przykładowo aby umożliwić lepsze łączenie w pakiety
oraz zoptymalizowane planowanie nadchodzących
napraw i konserwacji. Może to także nastąpić bardzo
szybko w ciągu zaledwie kilku minut: o przypadku
poważnego zagrożenia zepsucia pojazdu klient zostaje
natychmiast poinformowany – system zabezpiecza
bowiem pełne zindywidualizowane wsparcie klienta
w sytuacji możliwości zaistnienia każdej potencjalnej
awarii. W rezultacie nadchodząca wizyta warsztatowa
może być zorganizowana w taki sposób, aby możliwie
najlepiej połączyć ją z zaplanowaną wcześniej trasą
przejazdu – innymi słowy przewoźnik podaje rozplanowanie kursów wraz z przebiegiem przewidzianych do
pokonania tras i na tej podstawie system Mercedesa
wybiera właściwy autoryzowany punkt serwisowy,
przy którym (najbliżej którego) w określonym momencie samochód znajdzie się w trakcie wykonywania
zadania. Punkt ten będzie wcześniej poinformowany
o maksymalnie przybliżonej dacie wizyty tego auta
oraz zakresie prac przeglądowo-naprawczych, jakie
należy przy nim wykonać. Ponieważ te informacje
są zawarte w zalecanych działaniach, ewentualnie
niezbędne części zamienne będą dostępne na czas,
obsługa będzie wiedziała dokładnie, co ma zrobić, a nie
dopiero szukała usterki, z kolei stanowisko serwisowe
w określonym slocie będzie wolne dla tej jednostki
taboru. Co więcej, istnieje możliwość połączenia tej
wizyty w serwisie z planowanym czasem odpoczynku
kierowcy.
W ten sposób dochodzi do:
• znaczącej redukcji nieplanowanych wizyt w serwisach i tym samym maksymalizacji dostępności taboru,
co prowadzi do lepszego wykorzystania go i wzrostu
stopnia jego gotowości technicznej wskutek eliminacji
przestojów spowodowanych przez niespodziewane
awarie oraz przez planowane wizyty w serwisach.
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Korzyść z tego polega na unikaniu wszelkich – nieprzewidywanych i przewidywanych – możliwych do
wystąpienia przestojów pojazdów;
• lepszego wykorzystania zasobów ludzkich u przewoźnika – kierowcy skupiają się de facto na jeździe
przynoszącej przychody, a nie na – generującym koszty
– odwożeniu pojazdów do serwisów, oczekiwaniu
na zakończenie wykonywanych tam czynności oraz
późniejszym powrocie do bazy;
• znaczącego spadku nakładów zasobowych w serwisach, wskutek efektywniejszego zarządzania i wykorzystania części zamiennych oraz obsługowo-naprawczej
pracy tych punktów. Wiedząc o dokładnych godzinach
przybycia pojazdów do przeglądu i/bądź naprawy
mogą się one do tego lepiej przygotować w zakresie
posiadanych zapasów części oraz dostępnych w danym czasie mechaników. Unika się też niepotrzebnych
spiętrzeń w pracy, co prowadziłoby do wydłużonego
przestoju taboru, przy możliwych w innych momentach
wolnych stanowiskach naprawczych. W rezultacie dochodzi do: zoptymalizowania czasu przyjęcia (check-in
time) i wysiłku diagnostycznego oraz specyficznych
– zindywidualizowanych rekomendacji, analogicznie
jak lepszego zindywidualizowanego przygotowania
do przyjęcia danej jednostki taboru. Powyższe skutkuje lepszym – efektywniejszym spożytkowaniem
wszelkich zasobów, jakimi dysponują same serwisy
oraz koncernowy system wsparcia i zaopatrzenia ich
w części zamienne. Obrót tymi ostatnimi może zatem
ulec wydatnemu usprawnieniu i potanieniu. Ogół
tych czynników – składowych prowadzi do redukcji
całkowitych kosztów utrzymania autoryzowanej sieci
serwisowej.
Dzięki temu sieci cyfrowe mogą więc zwiększać
rentowność operacji wykonywanych przez przewoźników wskutek zwiększonej dostępności pojazdów.
W przyszłości Uptime będzie dalej stale ulepszany,
dzięki m.in. coraz intensywniejszej wymianie danych.
Od marca 2018 roku wszedł – wspomniany wcześniej
– moduł wsparcia serwisowego dla naczep. Kolejne

novum to nowe rekomendacje działania, przygotowane w myśl zasady „doskonal się przez uczenie”,
gdyż wypracowane na podstawie danych zebranych
od samochodów znajdujących się w eksploatacji. Do
tego trwa stałe ulepszanie przesyłanych rekomendacji
– zaleceń działania dla uzyskania wyższej efektywności, prowadzącej do poprawy wyników notowanych
przez użytkowników. Koncern wskazuje jeszcze na
dalszy potężny potencjał modernizacyjny tego systemu: użycie kompleksowych źródeł danych z systemów
EE, wykorzystanie telematycznej jednostki kontroli
jako zintegrowanego diagnostycznego testera oraz
zdolność do wczesnego maksymalizowania zysków
przewoźnika i dalszej poprawy dostępności.
Generalnie zmiany od momentu wprowadzenia
systemu ukierunkowano na: wzrost liczby dostępnych
opcji i funkcji, poprawę aktywacji/deaktywacji opartej
na znajdowaniu pól/obszarów, wzrost stopnia kompleksowości, stałe poprawianie – usprawnianie oraz
uzyskanie maksymalnej złożoności.

Warsztaty „Co dalej po dieslu?”.
Spojrzenie za kulisy
prowadzonych prac
W tej sferze już od pewnego czasu podmiot rozwija
wiele innowacyjnych systemów napędu elektrycznego, napędu wodorowego oraz gazowego. Kwestią
otwartą pozostaje jednak, które rodzaje alternatywnych napędów i paliw ostatecznie zwyciężą, gdyż
wszystkie mają swoje zalety, ale jednocześnie z ich
powszechniejszym wdrażaniem na obecnym etapie
wiąże się szereg przeszkód, jakie trzeba przezwyciężyć.
Co ważne, pewne z tych przeszkód i wyzwań wciąż
należy zidentyfikować.
Przede wszystkim postawiona tu zasadnicza teza
brzmi, iż w nadchodzących latach silniki spalinowe
nadal będą niezbędne w drogowym transporcie towarów. Dlatego właśnie Mercedes-Benz Trucks robi
wszystko, co może sprawić, by jego silniki tego rodzaju
były tak wydajne i ekologiczne, jak to tylko osiągalne.
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Zdolność do ich skonstruowania i komercjalizacji określa tu główne punkty postępu w przyszłości oraz determinuje, jakie wdrażane środki zapewniają klientom
korzyści. Przy czym w zakresie dalszej optymalizacji
zużycia paliwa, a tym samym emisji CO2 przez konwencjonalne układy napędowe, istnieją pewne ograniczenia techniczne i handlowe. Ponadto celem musi
być system napędowy o niskiej emisji CO2 lub nawet
o zerowej wartości emisji tego gazu. W związku z tym
koncern prowadzi zaawansowany rozwój napędów
akumulatorowo-elektrycznych i technologii ogniw
paliwowych. Tym bardziej że wytwórcy pojazdów
oraz politycy co do jednego pozostają zgodni: chcą
zmniejszyć zależność od ropy naftowej, a do 2030
roku zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych średnio
o 30% w porównaniu do roku 2005. Ponieważ powyższe stanowi niezwykle ambitne przedsięwzięcie, firma
– tak jak to czyni od dziesięcioleci – konsekwentnie
kontynuuje optymalizację konwencjonalnego napędu
diesla. Zarazem doskonale zdaje sobie sprawę, że
uzgodnione długoterminowe cele redukcji da się
osiągnąć jedynie przez rozwój i stosowanie paliw bez
węgla lub o niskiej jego zawartości, paliw w trakcie
spalania o niewielkiej bądź zerowej emisji CO2 oraz
alternatywnych napędów. W efekcie przyjęła podejście
wielopłaszczyznowe, dopasowane do konkretnego
obszaru zastosowania. Przykładowo centralny punkt
zainteresowania stanowią elektryczne napędy, niemal
idealnie nadające się do przewozów dystrybucyjnych
i po części także dalekobieżnych. Dlatego koncern
w przyszłości coraz częściej będzie się koncentrować
na takich napędach. Za typowy obszar zastosowania
trzeba tu początkowo uznać ciężki miejski transport
dystrybucyjny. W jego przypadku, oprócz ładowności
i objętości ładunku, główne wymagania obejmują
zrównoważony rozwój i cichą pracę. Biorąc pod uwagę

częste zatrzymywanie, hamowanie i przyspieszanie,
właśnie tutaj w pełni da się też spożytkować zalety
technologii napędu akumulatorowo-elektrycznego,
gdyż silnik elektryczny w fazie hamowania może odzyskać energię.
Pokazany na targach IAA w 2016 roku egzemplarz
studyjny – koncepcyjny Urban eTruck – spowodował,
że podmiot stał się pierwszym producentem na świecie wersji klasy tonażowej ciężkiej z układem napędu
elektrycznego. Obecnie robi następny krok: eActros
zaistnieje jako pierwsza całkowicie elektryczna ciężarówka firmy dedykowana do ciężkiego transportu
dystrybucyjnego u klientów. Dwa warianty o masie
całkowitej pojazdu odpowiednio 18 000 i 25 000 kg zostaną dostarczone do użytkowników w 2018 roku dla
sprawdzenia przydatności w codziennej eksploatacji
oraz oszczędności uzyskanych w rzeczywistych warunkach. Długoterminowy cel stanowi tu jazda przez seryjne ciężarówki bez emisji spalin w środowisku miejskim.
Jednocześnie koncern zwraca uwagę na technologie,
które w przyszłości, nawet nieodległej, również będą
w stanie bez wzrostu emisji zanieczyszczeń podnieść
efektywność dalekobieżnych ciężarówek. W tym przypadku szczególnie ważną rolę odegrają duże ładunki
w połączeniu z dużymi przebiegami i bardzo wysokimi
poziomami dostępności.
Ponadto w skutecznym wdrażaniu tych technologii niezwykle pomocna i owocna okazuje się ścisła
współpraca między inżynierami z pozostałych marek
samochodów funkcjonujących w ramach różnych
spółek-córek. Tutaj Daimler jako matka pomaga na poziomie centralnym. Przykładowo niedawno amerykańska spółka zależna Freightliner w Portland (Oregon)
zaprezentowała model eCascadia, będący elektryczną
ciężarówką klasy tonażowej ciężkiej – o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 15 000 kg, dedykowaną do

wykonywania operacji dalekobieżnych. Następny
w pełni elektryczny wariant – Freightliner eM2 106
– należy zaś do segmentu tonażowego średniego,
na rynku Ameryki Północnej obejmującego kategorię o dopuszczalnej masie całkowitej od 9000 do
12 000 kg. Co ważne, w tym roku spółka zależna Daimler Trucks North America (DTNA) planuje przekazać
w USA pierwszym klientom flotę innowacyjnych około
30 elektrycznych ciężarówek. Podobnie jak w przypadku w pełni elektrycznego lekkiego dostawczego
FUSO eCanter i przynależnego do kategorii masowej
ciężkiej Mercedesa eActros, cel Daimlera stanowi tu
uzyskanie wraz z użytkownikami nowych wyników
i ustalenie, w jaki sposób odmiany w pełni elektryczne
w codziennych operacjach przewozowych mogą być
wykorzystywane tak efektywnie, jak to maksymalnie
możliwe.
Inny wart rozważenia wybór w sferze napędów
i paliw alternatywnych stanowi gaz ziemny – jako już
dostępne paliwo na rynku pojazdów komunalnych.
Napęd na gaz ziemny to bowiem jedna z najbardziej rynkowych alternatywnych koncepcji napędu.
Argumenty przemawiające na jego korzyść obejmują
fakt, że stosowane tu paliwo jest naturalnie czystsze
niż nawet najlepszy dzisiaj używany olej napędowy.
W rezultacie wymaga mniej skomplikowanej obróbki
spalin, co zmniejsza zarówno koszty systemu, jak
i jego masę. Ponadto silniki na gaz ziemny generują o około 10% mniej gazów cieplarnianych niż ich
ekwiwalenty na olej napędowy i do 20% mniej niż
ich odpowiedniki na benzynę. Kiedy biometan jest
używany w czystej postaci lub jako domieszka, emisja
CO2 staje się jeszcze niższa.
Obecnie w tej grupie wyrobów, dzięki dostępnemu
od 2014 roku Econicowi NGT – z technologią gazu
ziemnego, przedsiębiorstwo proponuje w swoim
portfolio produktowym odmianę z silnikiem pracującym na sprężonym gazie ziemnym (CNG). Poza tym
już w niedalekiej przyszłości zastosowanie nowych
technologii do wysoce wydajnego spalania gazu
ziemnego w silnikach powstałych na bazie wysokoprężnych może sprawić, że gaz ten stanie się o wiele
bardziej atrakcyjny, nawet w przypadku ciężarówek
klasy tonażowej ciężkiej jeżdżących w transporcie
dalekobieżnym.

ciężarówki i autobusy 09-10/2018

www.ciezarowkiautobusy.pl

Listę rozpatrywanych podstawowych opcji zamykają wysokowydajne napędy oparte na technologii
ogniw paliwowych. W rozwiązaniu tym ogniwa paliwowe wykorzystują reakcję chemiczną wodoru z tlenem, aby wytworzyć energię, pozwalającą napędzać
silnik elektryczny. Cechują się też sprawnością dochodzącą do 55%, dzięki czemu są znacznie bardziej
wydajne niż silnik spalinowy. Oznacza to, że całkowity
bilans energetyczny także okazuje się lepszy. Nie ma
zatem wątpliwości co do potencjału i sensu wdrożenia
technologii ogniw paliwowych oraz spożytkowania
wodoru jako magazynu energii. Wodór odgrywa w takim razie dużą rolę w ogólnoświatowych dyskusjach
dotyczących klimatu, a wytwarzany przy pomocy
energii odnawialnej przede wszystkim umożliwia
znaczne ograniczenie niezwykle szkodliwej dla klimatu emisji CO2. Tym bardziej że wykazuje zerowy
negatywny wpływ na środowisko – zachowuje pełną
proekologiczność – oraz – jako źródło energii – zapewnia wysoki poziom sprawności zasilanym przez niego
silnikom, jest łatwy do transportu i umożliwia szybkie
tankowanie. Dlatego właśnie Mercedes-Benz Trucks
bardzo dokładnie zapoznaje się i analizuje mocne
i słabe strony oraz szanse i zagrożenia oferowane
przez tę technologię w drogowym transporcie towarowym.
W celu promocji wodoru jako paliwa przyszłości
w Niemczech zawiązał się sojusz na rzecz infrastruktury wodorowej, a dokładnie ciągłej rozbudowy
istniejącej sieci stacji paliwowych H2. Wymagania
pojazdów użytkowych stają się bowiem tutaj coraz
ważniejsze, a decydującym czynnikiem w odniesieniu
do penetracji rynku przez technologię ogniw paliwowych jawi się istnienie efektywnej sieci stacji tankowania wodoru. Dlatego wraz z utworzeniem w 2015
roku wspólnego przedsiębiorstwa H2 MOBILITY
Deutschland GmbH&Co. KG, wraz z Air Liquide, Linde,
OMV, Shell i Total, Daimler AG położył fundamenty
pod stopniową rozbudowę sieci stacji paliw wodorowych w całych Niemczech. Od czasu utworzenia tego
wspólnego przedsiębiorstwa prace w tym zakresie są
prowadzone w coraz większym tempie, gdyż do 2023
roku sieć ta ma liczyć aż 400 punktów. Na razie 5 marca
2018 roku stacja paliwowa Total w Ingolstadt stała się
45. niemiecką stacją tankowania wodoru. Podobne
projekty infrastrukturalne są realizowane na poziomie europejskim i międzynarodowym, szczególnie
w Japonii oraz w USA i Korei Południowej.
Mimo tego na obecnym etapie brak jest jednego
elastycznego i sensownego zamiennika ropy naftowej/oleju napędowego. Tym bardziej, że aktualny
punkt startowy w tych rozważaniach stanowi od
dekad doskonalone znany spalinowy silnik wysokoprężny. Rozpatrując go – jako nowoczesne rozwiązanie – można przyjąć, że 275 litrów paliwa o masie
200 kg, wyliczonej dla tzw. przestrzeni instalacyjnej
pełnego zbiornika, zapewnia zasięg rzędu 800 km,
ale powoduje emisję 490 kg CO2. Jednocześnie 224
litry paliwa o masie 186 kg cechują się zawartością
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energetyczną 2192 kWh, a masa własna zbiornika
paliwa w rozpatrywanym przypadku wynosi około
17 kg.
Tymczasem tzw. wariant bateryjny – w pełni elektryczny HV klasy tonażowej ciężkiej, przeznaczony
do tzw. ciężkiej miejskiej dystrybucji – wyróżniają:
• zasięg do 200 km;
• masa baterii około 3000 kg;
• zawartość energetyczna 240 kWh;
• zerowa emisja CO2.
Wdrożenie – stanowiącego tu alternatywę – wodoru wymaga jednak jego produkcji przez sektor
wodorowy HD na poziomie:
• na całym świecie – 210 mln t H2 rocznie, 7000
TWH rocznie;
• w samych Niemczech – 6 mln t H2 rocznie i 200
TWH rocznie.
Do tego należy wprowadzić całkowicie nowy
łańcuch wytwarzania wodoru. Jeśli przyjąć, że jego
lokalna/regionalna produkcja równa się 62 kWh, straty
na przesyle 6% – ŋ=94% – 1,2%/100 km, a dystans
przemieszczania 500 km, z kolei stacja napełniania

wodoru znajduje się na miejscu, to wówczas uzyskuje
się: elektroliza – wykonywana przez małą jednostkę
– ŋ=65%, kompresja i wstępne chłodzenie – ŋ=88%.
Jako alternatywę – optymalne rozwiązanie – uważa
się zaś tutaj globalnie najlepszą lokalizację do produkcji energii o wartości 64 kWh oraz dokonanie na
miejscu elektrolizy o wydajności ŋ=70% i stosowanie
dużej jednostki, pozwalającej na przeprowadzenie
gazyfikacji o wydajności na poziomie ŋ=81% – LH2.
Do tego trzeba dodać sprężanie gazu ciekłego
– ŋ=99%, straty na przemieszczaniu statkami – ŋ=95%
27 kWh/100 km/kontener, 20 000 km w obie strony
oraz straty transportowe przy przewozie samochodami – ŋ=97,5%, 270 kWh/3500 kg/100 km, 1000
km w obie strony.
Jeśliby zatem – na tej podstawie – założyć optymalny scenariusz tworzenia pełnego łańcucha produkcji
wodoru służącego do napędu ciężarówek, wówczas
należałoby przyjąć następujące założenia:
najlepszym wyjściem do dostępu do taniej
i w pełni proekologicznej energii elektrycznej potem
przeznaczonej do sprężania/skraplania wodoru wy-
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daje się jej pozyskanie z farm baterii słonecznych.
Powierzchnia konieczna do wytworzenia wodoru
niezbędnego do zaspokojenia ogólnoświatowego
zapotrzebowania na niego – rocznie określonego
na 7000 Twh (roczne światowe zapotrzebowanie
– konsumpcja energii HD) – wynosi 136 900 km².
Wartość ta odpowiada kwadratowi o długości każdej
ze ścian 370 km. Ze względu na tę wartość jedynym
te facto miejscem na ziemi, gdzie taki obiekt można zlokalizować tak, by nie powodował większych
zakłóceń społecznych, a przy tym wykazywał się
największą efektywnością kosztową w zakresie
nakładów niezbędnych na pozyskanie jednostki
energii, pozostaje Australia, a dokładnie tereny pustynne w północno-zachodniej części tego kraju.
W przypadku samych Niemiec, przy ich rocznym
zużyciu energii pozyskiwanej z wodoru (HD) na
poziomie 200 Twh, do umieszczenia wymaganej tu
liczby baterii słonecznych niezbędne będzie zajęcie
powierzchni około 4000 km², co w przybliżeniu
odpowiada 20% powierzchni zajmowanej dzisiaj
przez całą sieć drogową tego państwa;
zgodnie z przyjętą koncepcją przyszłego zakładu
produkcji wodoru na skalę przemysłową, jeden taki
zakład zajmie powierzchnię minimum 140 m na
długość i 90 m na szerokość. Moc takiego zakładu
zaopatrzonego w 176 elektrolizerów nowej konstrukcji maksymalizującej wydajność wyniosłaby
400 MW. Takich zakładów, przyjmując ich zdecentralizowane umieszczenie, a nie centralną lokalizację
rozpatrywaną w poprzednim punkcie, na całym
świecie potrzeba by około 4000, z czego około 100
w samych Niemczech.
Kwestia wyboru między tylko jedną, dwoma na
świecie scentralizowanymi fabrykami ekologicznie
pozyskanego wodoru a siecią zdecentralizowanych
jednostek wytwórczych, rozmieszczonych bardziej
równomiernie, bliżej miejsc ostatecznej konsumpcji, wymaga także wzięcia pod uwagę całkowitych
kosztów czasowych i ekonomicznych związanych
z dystrybucją. W przypadku istnienia jedynie zakładu
scentralizowanego należy bowiem jeszcze zainwestować w:
• sieć przesyłową między centralnym zakładem
a portem;
• niezbędną infrastrukturę portową w porcie załadunku oraz zapewne w kilkunastu-kilkudziesięciu portach
ostatecznego rozładunku;
• flotę tankowców, by bez problemu w skali ogólnoświatowej dystrybuować wodór. Jeśli przyjmie się
w tym modelu dystrybucję skroplonego wodoru opartą na flocie obecnie eksploatowanych największych
gazowców LNG, to do przemieszczenia (dystrybucji)
210 mln ton H2 niezbędne byłoby aż 11 000 takich
statków. Dla porównania współczesne zapotrzebowanie na ropę naftową w układzie międzynarodowym pokrywa zaledwie 2600 tankowców, czyli
nieco ponad 23% liczby niezbędnych gazowców
LNG/HD;

• niezbędną infrastrukturę dystrybucyjną w krajach
docelowych – obecnie w Niemczech sieć gazowa
dystrybucji NG – gazu ziemnego liczy 530 000 km.
Przy czym, jak wskazano na konferencji, dla rozprowadzania wodoru musiałaby powstać oddzielna,
jemu tylko dedykowana sieć dystrybucji, nie tak
rozbudowana oczywiście jak gazowa, ale licząca na
długość co najmniej kilkadziesiąt tysięcy kilometrów.
Sieć ta byłaby mianowicie doprowadzana jedynie do
lokalnych stacji dystrybucji H2, które także musiałyby
powstać.
W rezultacie tania produkcja ekologicznego
wodoru w jednym miejscu wcale nie oznacza, że
do ostatecznego odbiorcy dotrze taki właśnie tani
i ekologicznie pozyskany wodór. Jeśli podliczy się
całkowite koszty ekonomiczne dystrybucji (TECD
– Total Economical Costs of Distribution), zawierające wszelkie wydatki na przemieszczanie danego
dobra od miejsca jego pierwotnego pozyskania/
produkcji do miejsca ostatecznego dostarczenia/
finalnej konsumpcji, wraz z ewentualnym pośrednim
przeładowywaniem, magazynowaniem i stratami
na przesyle, oraz doda inne koszty – tzw. koszty
pozaekonomiczne (NEC – Non Economical Costs),
jak koszty społeczne (dodatkowe hałas, zatłoczenie,
itd.) i ekologiczne (jak emisja substancji szkodliwych
przez flotę gazowców, emisje przez stacje obsługowe sieci, itd.), to wówczas może się okazać, że po
zsumowaniu TECD i NEC całkowite ogólne koszty
dystrybucji (TOCD – Total Overall Costs of Distribution) przekroczą sumaryczne koszty ekonomiczne
i pozaekonomiczne inwestycji w tworzenie i funkcjonowanie sieci zdecentralizowanej. Innymi słowy
bardziej opłacalne we wszelkich rozpatrywanych
układach okaże się zainwestowanie w sieć setek
zdecentralizowanych punktów, tylko w wybranych
przypadkach funkcjonujących w ramach jednego
zintegrowanego, scentralizowanego sieciowego
systemu przesyłu.
Obecnie wodór do napędu pojazdów użytkowych
wykorzystywany jest na małą skalę, za czym stoją
głównie czynniki kosztowe, organizacyjne oraz zwią-

zane z dystrybucją i zapewnieniem bezpieczeństwa.
Jak podano, aktualnie wodór przechowuje się w postaci gazowej w zbiornikach pod ciśnieniem 70 MPa.
W przypadku aut osobowych, takich jak Mercedes
GLC F-Cell, skompresowany wodór – Gaseous H2
– CHG charakteryzuje się zawartością energetyczną
około 145 kWh, co stanowi ekwiwalent 110 litrów
paliwa przechowywanych w zbiorniku o masie 4,4
kg. Równie obiecujące okazują się wyniki uzyskane
w przypadku miejskiego autobusu Mercedes Citaro. W odniesieniu do niego skompresowany wodór
przechowywany pod wysokim ciśnieniem (CHG) ma
zawartość energetyczną aż około 2000 kWh, tym
samym pod względem tego kryterium odpowiadając
1450 litrom paliwa przechowywanym w zbiorniku
o masie własnej 58 kg.
Co ważne, technologia ta jest już dziś skomercjalizowana, można więc chociaż częściowo przejąć ją do
ciężarówek. Przy czym na samym początku pojawia
się tu dość poważny problem: o ile z umieszczeniem baterii butli z wodorem na dachu autobusu
nie ma najmniejszego kłopotu, o tyle w przypadku
ciężarówek taki kłopot zaistnieje – butle muszą być
w nich bowiem zmieszczone w dość ograniczonej
przestrzeni dostępnej między osiami. O ile jeszcze
w przypadku podwozi z długim rozstawem osi powyższe nie stanowi większego wyzwania, o tyle
w przypadku najpopularniejszych wariantów, czyli
ciągników siodłowych, takim poważnym wyzwaniem się okazuje.
Dlatego w tej sytuacji – zdaniem specjalistów z Mercedesa – zdecydowanie lepszym wyjściem będzie
wprowadzenie koncepcji zbiorników na wodór, ale
przechowywany w postaci ciekłej w temperaturze 253º C. Taki skroplony wodór (Liquefied H2 – LH2)
– przy relatywnie niewielkiej przestrzeni zabranej
przez dwa zbiorniki zamontowane między osiami
– zachowałby nadal zawartość energetyczną 2000
kWh, a zatem analogiczną jak w autobusie z wieloma
butlami na dachu, a zawartość ta stanowiłaby ekwiwalent 830 litrów paliwa, gromadzonych w zbiorniku
o masie 58 kg.
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DOSTAWCA
TECHNOLOGICZNIE
ZAAWANSOWANYCH
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Serdecznie zapraszamy
do odwiedzenia
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podczas targów
TRANSEXPO 2018
w Kielcach w dniach
23-25 X 2018.
Znajdą nas Państwo
w hali F stoisko F-9.
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NEF67 to oferowany przez FPT wydajny i niezawodny silnik do zastosowań
autobusowych. Jego konstrukcja zapewnia ponadczasowe osiągi
przy zachowaniu kompaktowych wymiarów, stanowiąc wszechstronne
zastosowanie dla producentów autobusów.
Learn more on fptindustrial.com
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Nowości MAN-a
na targi IAA Nutzfahrzeuge 2018

Na początku lipca w Berlinie, w tym na terenie nadal nieotwartego portu lotniczego Berlin Brandenburg, MAN niejako
tradycyjnie zorganizował specjalną konferencję prasową poświęconą temu, co zamierza pokazać na wrześniowych
targach IAA Nutzfahrzeuge we Hanowerze.
TEKST: JAROSŁAW BRACH, ZDJĘCIA: PRODUCENT, AUTOR

P

rzy czym tegoroczna konferencja tematycznie
w dość poważnym stopniu zaczęła się różnić
od wcześniejszych edycji. Do tej pory bowiem
w trakcie tej imprezy pokazywano głównie nowe
produkty ze sfery typowego hardware – aktualne
odmłodzone czy kompletnie premierowe wydania
wchodzących na rynek ciężarówek i autobusów.
Tym razem jednak akcenty co do poruszanych zagadnień zaczęły się rozkładać nieco inaczej – sfera
pojazdowego hardware nadal pozostała ważna, ale
znaczą część czasu poświęcono także kwestiom
związanym z software połączonym z dedykowanym
hardware. I jest to już tendencja nieodwracalna,
wynikająca z przekształceń zachodzących w świecie
przewozów. Polegają one na przechodzeniu do jego
poziomu, określonego jako Transport 4.0, w powiązaniu z Logistyką 4.0. Mimo wszystko, będąc jednym
z głównych graczy w tym segmencie, do niedawna
należących też do liderów technologicznych w nim,
MAN nie mógł i nie może tych faktów nie uwzględniać w swoim postępowaniu, w tym w przyjętej
strategii. Dlatego o ile w ubiegłych latach to przede
wszystkim nowe modele autobusów i ciężarówek
kształtowały – determinowały prezentację firmy na
pokazie, o tyle tym razem dość mocno zostały one
uzupełnione o zasadnicze składowe Transportu 4.0
i Logistyki 4.0, czyli systematycznie zyskujące na
znaczeniu innowacje cyfrowe. Są nimi automatyzacja/autonomizacja, postępująca elektromobilność

oraz sieciowość. I właśnie realizowanym projektom
w dziedzinach elektromobilności – eMobility, cyfryzacji i autonomicznej elektromobilności podmiot
zaczyna poświęcać coraz więcej miejsca i uwagi.
Powyższe nie należy do przypadkowych, gdyż właśnie te składowe w najbliższym czasie będą określać i ustalać zasadnicze kierunki postępu i rozwoju
w przemieszczaniu ludzi i ładunków.
Przejście MAN-a do fazy 4.0 odbywa się nieco później niż części z rywali. W takim układzie nie dziwi, że
przedsiębiorstwo chce nadrobić swoje zapóźnienie
w określonych sferach. W efekcie nie skupia się wyłącznie na tym, co jest teraz dostępne, ale i inwestuje
w tzw. przyszłościowe przedsięwzięcia. Na dzisiaj
staje się to dla niego bezwzględną koniecznością,
gdyż wybrani z konkurentów w pewnych obszarach
znajdują się już po prostu o kilka kroków dalej. Na
oficjalnej konferencji prasowej ten fakt wręcz spotkał
się ze szczerą odpowiedzią ze strony wysokich rangą
przedstawicieli korporacji, że wcale nie zamierza być
ona liderem we wszystkim, a raczej skupić się na dalszym dostarczaniu produktów dobrych, rzetelnych,
lecz pozbawionych licznych fajerwerków technicznych. Po prostu MAN chce się pozycjonować jako
sprzedający dobre i solidne pojazdy zaopatrzone
w te systemy i rozwiązania, które przeciętny klient
rzeczywiście potrzebuje i za które realnie zapłaci.
Innymi słowy na rynku ciężarówek – jak mi wytłumaczono – wciąż pozostaje miejsce na Audi, VW

i Škodę, chociaż z mniejszymi różnicami co do ceny,
osiągów i wsparcia, niż w przypadku aut osobowych.
Pierwszym z tych nowych opracowań, zaliczanych
do Transportu 4.0 i przedstawionych w Berlinie, były
zintegrowane konwoje, nieraz określane u nas z języka angielskiego jako platoon-platooning i oparte
na tzw. elektronicznym dyszlu łączącym ze sobą dwa
lub więcej pojazdów. MAN pracuje nad nimi od kilku
lat, osiągając na tym polu pewne testowe sukcesy.
25 czerwca 2018 roku z siedziby DB Schenker
w Neufahrn w pobliżu Monachium, odcinkiem testów cyfrowych autostrady A9 wyruszył do Norymbergi zintegrowany konwój, nazwany MAN-Platoon
i złożony z ciężarówek MAN-a powiązanych w cyfrową sieć. Ten pilotażowy projekt uzyskał prawie
dwa miliony euro dotacji od państwa. Obecny na tej
uroczystości federalny minister transportu Andreas
Scheuer stwierdził: „To wizjonerski projekt badawczy na odcinku testów cyfrowych autostrady A9.
Drogowy transport towarowy wkracza tym samym
na drogę do zautomatyzowanej, połączonej w sieć
przyszłości. Wprowadzamy technologię jutra na
dzisiejsze ulice, testując inteligentne współdziałanie człowieka, maszyny i materiału. Nasze szanse:
procesy logistyczne – od rampy do klienta – mogą
być jeszcze bezpieczniejsze, wydajniejsze i bardziej
przyjazne dla środowiska. A kierowca samochodu
ciężarowego może stać się nowoczesnym specjalistą
ds. logistyki w cyfrowej ciężarówce”. W rezultacie na
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autostradzie A9 doszło do pierwszego na świecie
rzeczywistego wykorzystania połączonych w sieć kolumn ciężarówek. Rozpoczęła się więc faktyczna faza
projektu badawczego platooningu – zintegrowanego konwoju w branży logistycznej z zastosowaniem
w praktyce dwóch samochodów, wykonywana przez
czołowego dostawcę usług logistycznych na świecie
– DB Schenker, wraz z partnerami kooperacyjnymi
– MAN Truck&Bus oraz Uniwersytetem Fresenius.
Tej fazie próbnej towarzyszy Instytut Fraunhofera.
To partnerstwa strategiczne ma się jawić jako siła
napędowa innowacji.
Ze swojej strony MAN przekazał dwa szosowe,
3-osiowe podwozia z rodziny TGX, z wysokimi kabinami, w układzie napędowym 6x2, w kompletacji
do przewozu nadwozi wymiennych. Rozpoczęte 25
czerwca regularne przejazdy testowe połączonych
w sieć dwóch zestawów przyczepowych odbywają
się na odcinku o długości 145 km na autostradzie
A9 między Monachium a Norymbergą. Do początku
sierpnia jazdy te realizowano bez ładunku. Następnie
konwoje zaczęły wykonywać do trzech przejazdów
dziennie, załadowane takim ładunkiem drobnicowym, jak części maszyn, napoje albo papier.
W ten sposób partnerzy wykonują swego rodzaju pionierską pracę, testując jak nowa technologia
sprawdza się w realnym ruchu drogowym. W efekcie
zastosowanie zintegrowanych konwojów ciężarówek po raz pierwszy w Niemczech wyznacza nowe
standardy na rynku logistycznym, z czego korzyści
powinni odnieść przede wszystkim klienci, czyli
zleceniodawcy usług transportowych. Dla operatora
logistycznego, takiego jak DB Schenker, powyższe
wskazuje, do czego będzie musiał w przyszłości
dążyć na całym świecie – kwestia odnosi się do
wprowadzania innowacji przez takie właśnie nowe
partnerstwa. Przez mianowicie wykorzystanie przodujących technologii i rozwiązań operator rozszerza
swój cyfrowy model przedsiębiorstwa oraz dowodzi
swojej roli w sferze realnego wdrażania autonomicznej i powiązanej w sieć jazdy.
MAN Truck&Bus i DB Schenker podjęły tę współpracę, by wspólnie wykonać krok w kierunku
urzeczywistnienia koncepcji zautomatyzowanej
jazdy. I problem bynajmniej nie tylko dotyczy samego wdrożenia technologii, a de facto jak dotąd
niepowtarzalnej szansy spożytkowania pewnych
opracowań. Kwestia wiąże się także z rozsądnym
zintegrowaniem testowanych propozycji z całym
dotąd funkcjonującym łańcuchem logistycznym.
W takim układzie wnioski ze wspólnego projektu
stanowią ważny etap na drodze do produkcji seryjnej. Przykładowo podczas tego, jak dotąd jedynego w swoim rodzaju praktycznego testu, udało
się zoptymalizować technologię zintegrowanego
konwoju pod kątem zastosowania w logistyce, w tym
w zakresie bezpieczeństwa systemu, zużycia paliwa
i lepszego spożytkowania miejsca na autostradzie.
Partnerzy projektu mają też nadzieję na podniesienie
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społecznej akceptacji dla pojazdów połączonych
w sieć oraz poprawę warunków w zakresie polityki
transportowej i infrastruktury.
Ponieważ w centralnym punkcie tego przedsięwzięcia nadal znajduje się człowiek, od początku
współpracy (w maju 2017 roku) oraz oficjalnego
przekazania pojazdów testowych przez MAN-a
(w lutym 2018 roku) wybrani do prób kierowcy byli
przygotowywani do swojej roli w projekcie podczas
intensywnych szkoleń. Psychospołeczne i neuropsychologiczne oddziaływanie nowej technologii
na kierowców obsługujących konwój w ramach
badań towarzyszących analizuje Uniwersytet Fresenius. Dzięki temu uwzględnione zostaną ważne
doświadczenia takich prowadzących, co powinno
skutkować większym zrozumieniem dla ich zawodu.
Cyfryzacja systemu mobilności i transportu stanowi
bowiem dla pracowników branży całkowicie nowe
wyzwania. Dlatego zebrane wnioski mają się jeszcze
przyczynić do lepszego zrozumienia i kształtowania
innych, cyfrowych łączników-interfejsów między
człowiekiem a maszyną.
W sensie praktycznym – definiując sposób działania – zintegrowany konwój (platooning) oznacza
system pojazdów w ruchu drogowym, w ramach
którego co najmniej dwa pojazdy (ciężarówki, autobusy, osobowe) mogą poruszać się po autostradzie
w bardzo niewielkiej odległości od siebie, dzięki
wykorzystaniu technicznych systemów wspomagających i sterujących. Wszystkie pojazdy jadące
w takim konwoju są ze sobą połączone tzw. dyszlem
elektronicznym za pomocą komunikacji car-to-car/
vehicle-to-vehicle (pojazd-(do)-pojazd).
Jako podstawowe korzyści związane z zastosowaniem takiego zintegrowanego konwoju wskazuje
się redukcję zużycia paliwa i tym samym emisji CO2
o przeciętnie 5-7% na zestaw oraz znacznie większe bezpieczeństwo na autostradzie. Pojazd jadący
z przodu wyznacza prędkość i kierunek dla pozostałych w kolumnie, o ile w dowolnym, wybranym
przez siebie momencie nie chcą one jej opuścić. Te
kolejne pojazdy podążają za pierwszym automatycznie w bardzo niewielkiej odległości – około 10–15 m.
Dzięki wykorzystaniu powstającego wówczas efektu
tunelu powietrznego, konwój oszczędza od 5 do
nawet 10% paliwa, ale oszczędności te zależą od
pozycji, jaką zajmuje w nim dana jednostka taboru.
W drugim pojeździe – pierwszym za pojazdem prowadzącym – nadal siedzi kierowca, w razie potrzeby
mogący zareagować i przesterować system. Jednocześnie elektroniczny układ samochodu jadącego
z tyłu reaguje na impuls hamowania samochodu
poruszającego się z przodu w ciągu zaledwie 5 milisekund, czyli kilkakrotnie szybciej, niż byłby w stanie
zareagować człowiek, w dodatku niezależnie od warunków pogodowych, czasu pracy czy chwilowych
predyspozycji psychofizycznych. Dzięki m.in. temu
technologia ta ma potencjał, by znacznie zmniejszyć liczbę poważnych wypadków na autostradach

Na razie w ramach zintegrowanego konwoju
MAN w realnym teście sprawdza
dwa zestawy przyczepowe.
i drogach szybkiego ruchu. O wzrost bezpieczeństwa
dbają również asystent hamowania awaryjnego
w ciężarówkach i autobusach oraz system kamer
do monitoringu. Zadanie tego ostatniego polega na
ułatwianiu kierowcy skręcania oraz zapobieganiu poważnym wypadkom związanym z martwym polem.
W trakcie lipcowej konferencji miałem okazję odbyć jazdę zintegrowanym konwojem po drodze kołowania dla samolotów i jednym z pasów startowych
wciąż nieczynnego lotniska Berlin Brandenburg.
Ku mojemu zdziwieniu, stosując nieco podejście
metodologiczne Poppera polegające na falsyfikacji,
opartej na krytycznym racjonalizmie, postanowiłem
wskazać, że taki zintegrowany konwój nie stanowi
tak idealnego rozwiązania, jak nam się dotychczas
próbuje przedstawić. I w działaniach tych nie musiałem się zbytnio natrudzić, bo zestawy testowe jechały
od siebie wcale nie w odległości 15-20 m, lecz 30-40
m. Nie jechały zatem tak, by wykazać pełnię korzyści,
ale w odległości coraz bardziej zbliżonej do wartości,
jaką zachowują prowadzący w normalnym ruchu. Na
moje pytanie/sugestię, dlatego to tak wygląda, jeden
ze specjalistów odpowiedział szczerze i po części
rozbrajająco: nie istnieje najmniejszy problem, by dystans między zestawami zredukować do rzeczonych
15-20 m. Tylko przy bardzo wysokich temperaturach,
takich jak te panujące podczas berlińskiej imprezy,
powietrze w powstałym tunelu aerodynamicznym
staje się rzadkie i gorące. Wskutek tego chłodnice aut
podążających za liderem muszą pracować wydajniej
– dłużej i z większą mocą, by zapewnić odpowiednie
chłodzenie. To z kolei powoduje pewien przyrost
zużycia paliwa – o jaką wartość, mój rozmówca wcale
nie był (nie chciał?) w stanie precyzyjnie określić.

W czasie pokazów zintegrowane
konwoje wcale nie zachowywały
odległości 15-20 metrów, a 30-40 m.
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Projekt „aFas” ma na celu poprawę
bezpieczeństwa na drogach ekip
dokonujących przeglądów i napraw
autostrad albo zajmujących się obcinaniem
przydrożnych traw i myciem znaków.
Tym samym formowanie zintegrowanych konwojów
wykazuje większy sens przy pokonywaniu odcinków
płaskich i w temperaturach do +20-25ºC. Przy wyższych temperaturach – ponad +30ºC oraz przy przejeździe przez obszary górzyste i górskie notowane
korzyści paliwowo-ekonomiczno-ekologiczne mogą
się okazać nie tak zachęcające, o ile w ogóle wystąpią
w znaczącym stopniu. Z całą pewnością kwestie
te będą jeszcze więc musiały stanowić przedmiot
pogłębionych badań.
Innym przedsięwzięciem związanym z łącznością,
a realizowanym przez MAN-a, jest projekt badawczy
„aFAS”. Analizuje się w nim techniczną możliwość
zautomatyzowanej jazdy. MAN projektuje tu bezzałogowy pojazd zabezpieczający miejsca budowy czy
konserwacji na autostradach, gdyż kwestia odnosi
się do wzrostu bezpieczeństwa (asekuracji) realizowanych wówczas operacji. Około 44% wszystkich
wypadków z udziałem ciężarówek na niemieckich
autostradach ma miejsce mianowicie na prawym
pasie lub na pasie awaryjnym. Regularnie zdarzają
się także wypadki wskutek najechania na pojazdy
zabezpieczające przenośne place budowy służby
drogowej. Mimo że pojazdy te, pomalowane na
jaskrawy, pomarańczowy kolor ciągną za sobą przyczepę z podświetlaną tablicą sygnalizacyjną lub
zamykającą o wysokości 4 m, zdarzają się przypadki
ich przeoczenia lub zbyt późnego dostrzeżenia –
niestety często z poważnymi skutkami.
Dlatego właśnie koncern wraz z siedmioma partnerami z sektora przemysłu, badań i administracji
zaczął realizować program badawczy „aFAS”. W jego
ramach są przygotowywane nowe kierunki dla przyszłości mobilności – przyszłościowe, mobilne rozwiązanie dla tego rodzaju zagrożenia bezpieczeństwa.

Tym rozwiązaniem jest „asekuracja” – w niebezpiecznych sytuacjach niewymagająca, by za kierownicą
siedział człowiek. „aFAS” oznacza bowiem „automatyczny, bezzałogowy pojazd zabezpieczający do
placów budowy na autostradach” i określa prototyp
pojazdu zabezpieczającego, mogącego – jak sama
nazwa wskazuje – poruszać się po bocznym pasie
całkowicie automatycznie i bezzałogowo, towarzysząc przenośnym placom budowy i zabezpieczając
personel na budowie oraz inne pojazdy budowlane
przed ruchem ulicznym.
Ten projekt badawczy rozpoczął się już w 2014
roku, był zaplanowany na cztery lata i uzyskał dotację
od Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii w łącznej wysokości około 3,4 mln euro. Po raz
pierwszy w pełnym zakresie zbadano tu techniczną
wykonalność, ale przy uwzględnieniu tego, w jakim
zakresie musiałyby zostać zmienione obowiązujące
normy i ustawy oraz oczywiście w jaki sposób realna
eksploatacja wpływa na drogi publiczne. W kooperacji z pozostałymi partnerami technicznymi MAN
opracował poruszającą się automatycznie ciężarówkę zabezpieczającą, odpowiadając przy tym za
takie sfery, jak bezpieczeństwo jazdy, komunikacja
radiowa, interface człowiek – maszyna HMI (Human
Machine Interface) oraz samo auto.
Jako bezzałogowy testowy samochód zabezpieczający w projekcie pilotażowym na autostradzie wykorzystano typ TGM 18.340. Zaopatrzono
go w kamery i radary do badania otoczenia oraz
w różne systemy wspomagające. Ponadto układ
kierowniczy i system hamulcowy, układ sensoryczny i oprogramowanie sterujące musiały spełniać
najsurowsze kryteria. Przy czym egzemplarz prototypowy w dużej mierze powstał z komponentów
dostępnych w produkcji seryjnej, zarówno pod
względem sterowania, jak i realizacji funkcjonalnych aspektów bezpieczeństwa. Dodatkowy, specjalnie zaprojektowany układ czujników otoczenia
o wysokim poziomie bezpieczeństwa, wyposażony
w zintegrowane, niezawodne wykrywanie obiektów
i pasa ruchu, umożliwia zaś analizowanie danych
dotyczących charakterystyki odcinka oraz sytuacji
drogowej. Wymiana danych między pojazdem roboczym jadącym z przodu a poruszającym się za nim
pojazdem zabezpieczającym realizowana jest przez
sieć WiFi, a wyświetlacze w obu pojazdach pokazują
stan pracy bezzałogowego prototypu.
Kiedy kierowca aktywuje wszystkie układy i opuści
kabinę w TGM, ten skręca, przyspiesza i hamuje
samoczynnie, poruszając się przy tym w określonej
odległości za autem jadącym z przodu. W przypadku
zakłóceń automatycznie się zatrzymuje. Podczas
przejeżdżania przez krytyczne miejsca, takie jak wjazdy czy wyjazdy, możliwe staje się zbliżenie prototypu
do auta poprzedzającego na odległość kilku metrów
i cyfrowe „doczepienie”.
W pierwszych latach system był sprawdzany jedynie na odcinkach testowych MAN-a, a w drugiej

połowie 2017 roku na zamkniętych odcinkach placu
budowy w Hesji, po czym z powrotem trafił do projektantów w Monachium. Na podstawie uzyskanych
doświadczeń możliwa była dalsza optymalizacja
prototypu TGM. Następnie, od początku kwietnia
2018 roku, poruszał się on już w realnym ruchu pilotażowym po autostradach w Hesji.
Projekt „aFAS” zakończono pomyślnie w czerwcu tego roku. Uzyskana przy tej okazji specyficzna
wiedza będzie spożytkowana przez MAN-a podczas
przyszłej produkcji seryjnej oraz dalszych projektów
testowych i badawczych związanych z zagadnieniem
automatycznej i autonomicznej jazdy, takich jak np.
zintegrowane konwoje.
Oprócz autonomizacji MAN rozwija inne składowe tworzące nową, ucyfrowioną rzeczywistość
przewozów drogowych. W rezultacie jednoznacznie
podkreśla, że systematycznie zmienia się z klasycznego wytwórcy pojazdów użytkowych w dostawcę
inteligentnych, połączonych sieciowo i zrównoważonych rozwiązań transportowych. To zrównoważenie
dotyczy zarówno sfery przyrody – proekologiczności, jak i zdolności do generowania przychodów
i zysków przez użytkowników taboru przy pomocy
dedykowanych narzędzi pochodzących ze sfery
wsparcia eksploatacji. Jednym z takich narzędzi
jest nowa usługa MAN DigitalServices, stanowiąca
przyszłościowe rozwiązanie do zarządzania flotą
i współtworząca tzw. moduł Transportu 4.0. Sprostanie wyzwaniom ekonomicznym, spełniając przy tym
stale rosnące wymagania ekologiczne i społeczne,
stanowi bowiem ważne zadania stojące przed branżą transportową 4.0, znacznie wykraczające poza
zwykłe przemieszczanie ładunków z punktu A do
punktu B. W takim kontekście cyfryzacja, skuteczne
zarządzanie flotą, efekty synergii i kompleksowe
połączenie w sieć stanowią najważniejsze zagadnienia związane z konkurencyjnością przedsiębiorstw
transportowych w perspektywie długoterminowej.
Dla sprostania tym stale narastającym potrzebom
firma utworzyła nową cyfrową markę oraz podmiot
funkcjonujący pod nazwą RIO. Powyższe uczyniła,
by za pomocą otwartej, chmurowej platformy cyfrowej – platformy działającej na zasadach chmury
danych (cloud) dla aplikacji logistycznych – zintegrować świat transportu, a tym samym uczynić go
bardziej ekonomicznym i ekologicznym. Oficjalnie
RIO została ujawniona przez MAN-a podczas targów IAA we wrześniu 2016 roku. Dla podkreślenia
faktu niezależności od poszczególnych dostawców-producentów oraz otwartości, od 2017 roku stanowi
ona samodzielną, niezależną markę działającą pod
egidą Volkswagen Truck&Bus.
W oparciu o tę platformę, MAN oferuje swoim
klientom pierwsze cyfrowe rozwiązanie pod nazwą
MAN DigitalServices, przygotowane specjalnie i wyłącznie dla jego pojazdów. Rozwiązanie to zawiera
stale rozbudowywane i doskonalone, kompleksowe
i właściwie dopasowane usługi cyfrowe oraz apli-
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kacje do innowacyjnego zarządzania flotą. W przyszłości umożliwi ono klientom podmiotu wgląd
w dane taboru i związane z tym analizy w czasie
rzeczywistym i z każdego miejsca. Dzięki temu
odbiorcy ci będą otrzymywać zalecenia dotyczące
postępowania, odnoszące się bezpośrednio do nich
i do ich pojazdów. Tym samym przez DigitalServices firma wpiera użytkowników, dostarczając im
wciąż poszerzane portfolio usług cyfrowych, ale
– jak wskazano – specjalnie dostosowanych jedynie
do pojazdów marki MAN. Te kompleksowe usługi
umożliwiają kontrolę i optymalizację wszystkich
czynników kosztowych składających się na TCO (Total Cost of Ownership – całkowity koszt posiadania).
Podczas targów IAA 2018 koncern zaprezentuje
też inne usługi ukierunkowane na dalszą optymalizację analizy sprzętu oraz zarządzania pracami
konserwacyjnymi – przeglądowo-naprawczymi.
Dzięki partnerowi strategicznemu, jakim jest RIO,
klienci mogą zatem czerpać dodatkowe korzyści
związane z wykorzystaniem cyfrowych usług w eksploatacji. Ponadto operatorzy flot mieszanych otrzymają spójną bazę usług logistycznych dla całego
swojego parku samochodowego – niezależnie od
marki auta. Operatorzy ci na wszystkich poziomach
mogą mianowicie złączyć w sieć i jeszcze efektywniej
wykorzystywać swoje auta marki MAN oraz innych
marek dzięki kompleksowym usługom MAN DigitalServices na bazie otwartej, logistycznej platformy
RIO. Jednocześnie aplikacje MAN DigitalServices
są niezwykle funkcjonalne i przystosowane do codziennego zastosowania oraz wyjątkowo przyjazne
w obsłudze.
Od strony sprzętowej w RIO kluczową rolę odgrywa przynależny moduł RIO Box, działający niezależne od systemu i producenta, przez co będący
dobrą propozycją w zakresie łączności dla sektora
transportowego i na tyle skuteczną, że wyposażane
w niego są także ciężarówki innych marek.
MAN moduł RIO Box montuje seryjnie we wszystkich swoich nowych ciężarówkach z silnikami
Euro 6. Ich użytkownicy, po zarejestrowaniu się na
platformie RIO, mogą bezpłatnie korzystać z cyfrowych funkcji podstawowych pod nazwą RIO Essentials. Użytkownik taki przez swój komputer otrzymuje
wówczas rozmaite informacje dotyczące danego
pojazdu: przykładowo jego aktualną lokalizację ze
wskazaniem na cyfrowej mapie, aktualną prędkość,
przebieg w kilometrach, okres eksploatacji, średnią
prędkość i masę oraz analizy dotyczące zużycia paliwa. Te dane są dostępne do wyświetlenia przez
10 dni. Korzystając z rozszerzenia „Advance”, można
analizować dalsze informacje. Rozszerzenie to można
zakupić w internetowym sklepie RIO Marketplace.
Poza tym aplikacja MAN ServiceCare stanowi
dla klientów proaktywne narzędzie, umożliwiające
zoptymalizowane zarządzanie flotą w zakresie jej
przeglądów i napraw. RIO Box dostarcza do MAN
ServiceCare wszelkie dane dotyczące przeglądów

ciężarówki i autobusy 09-10/2018

TRANSPORT 4.0 [ 23 ]

i napraw danego egzemplarza. Użytkownik oraz
obsługujący go warsztat automatycznie otrzymują
wskazówki dotyczące częstotliwości prac serwisowych lub związanej z tym konieczności wykonania
konserwacji komponentów zużywających się. W ten
sposób właściciel floty w każdej chwili może zapoznać się z aktualnym stanem swoich pojazdów, niezależnie od tego, gdzie się akurat znajdują. Natomiast
przez MAN ServiceCare warsztat otrzymuje podgląd
stanu i może we właściwym czasie uzgodnić ze swoim klientem termin wizyty. Pierwszą dodatkową
usługą jest zdalna diagnoza ciężarówki. Umożliwia
ona takie ograniczenie przyczyn ewentualnej awarii,
że monter już przed wyjazdem może ocenić, czy
naprawa na miejscu jest możliwa oraz jakie części
zamienne i narzędzia będą mu potrzebne. W sytuacjach awaryjnych pozwala to zaoszczędzić cenny
czas, a tym samym i pieniądze. Wyższy poziom reprezentuje tzw. obsługa zapobiegawcza – predykcyjna,
czyli wskazana przez system, zanim jeszcze zaczną się
realne kłopoty na drodze. W rezultacie niespodziewanie zapalające się na wyświetlaczu komunikaty
o konieczności wykonania prac serwisowych, długie
przestoje w warsztacie lub oczekiwanie na części
zamienne należą już do analogowej przeszłości.
Przy tym MAN DigitalServices koncentruje się nie
tylko na pojeździe, lecz również kontroluje przepisy
społeczne i administracyjne obowiązujące w branży.
Za pomocą aplikacji MAN Compliant niezależnie od
lokalizacji i całkowicie automatycznie da się pobierać
wszystkie dane z cyfrowego tachografu w aucie
(karta kierowcy co siedem dni, pamięć masowa co 30
dni). Do tej pory było to możliwe jedynie na miejscu,
w siedzibie firmy. W tym przypadku jest też dostępna funkcja Advanced pozwalająca na zapisywanie,
analizowanie i zarządzanie danymi nawet przez 25
miesięcy. Odpowiada to ustawowemu okresowi obowiązkowego przechowywania danych przez przedsiębiorstwa transportowe, wynoszącemu dwa lata.
Oczywiście MAN ServiceCare podlega nieustannemu rozwojowi, z wyraźnym nastawieniem na
codzienne i realne zapotrzebowanie klientów. Dzięki
temu dostępne w nim tzw. inteligentne usługi cyfrowe sprawiają, że nowoczesne floty stają się jeszcze
bardziej ekonomiczne i ekologiczne.
Kolejną składową pozaproduktowej oferty są tzw.
rozmowy o przyszłości – MAN„M-PULSE”. MAN, kierując się mottem „Dajemy decydujący M-PULSE”, łączy
bowiem komunikację dotyczącą tematów przyszłości. „M-PULSE” występuje w niej jako platforma dla
wszystkich jego innowacji. Na tej podstawie najbardziej istotne jest rozbudowanie świadomości samej
marki, zarówno wśród klientów, jak i u opinii publicznej, jako jednej z pionierów technologii przyszłości
w sektorze pojazdów użytkowych. Przy tym marka
MAN „M-PULSE” stanowi synonim zrównoważonej
mobilności oraz wizji bezemisyjnej przyszłości. Jej
zadanie polega na przekazywaniu ducha innowacji
obecnego w historii firmy oraz zwiększaniu popu-

Moduł RIO Box MAN montuje seryjnie
we wszystkich swoich nowych ciężarówkach
z silnikami Euro 6.
larności wszystkich projektów, produktów i usług
związanych z nowatorskimi zagadnieniami przez
nią podejmowanymi. Dlatego pod tą marką MAN
komunikuje najróżniejsze tematy dotyczące swojej
przyszłości: alternatywne rozwiązania napędowe,
takie jak technologia hybrydowa i na gaz ziemny
w autobusach marek MAN i Neoplan, kompleksowa
oferta doradcza i serwisowa – od pojazdu, przez
zaopatrzenie w energię, aż po planowanie trasy,
oraz e-mobilność pojazdów użytkowych lub nowe
koncepcje infrastruktury i mobilności, takie jak
współpraca z Radą ds. zrównoważonej logistyki (Council für nachhaltige Logistik – CNL), polegająca na
testowaniu wykorzystania e-ciężarówek w miejskim
i podmiejskim ruchu dystrybucyjnym. Ponadto MAN
„M-PULSE” obejmuje badania, rozwój i skuteczne
wdrażanie wydajnych oraz ekonomicznych rozwiązań transportowych z nie aż tak odległej przyszłości,
takich jak: autonomiczna jazda lub zintegrowane
konwoje (platooning) w sektorze pojazdów, opracowana przez MAN, zlokalizowana w chmurze i otwarta
na różne marki platforma logistyczna RIO oraz MAN
Digital Services jako zespół ofert usługowych.
Oprócz zagadnień związanych z samym Transportem 4.0 i – w tym kontekście – wdrażaniem całej
palety skojarzonych składowych okołoproduktowych, na lipcowej konferencji przedsiębiorstwo
dużo miejsca poświęciło sprawom dotyczącym
bezpieczeństwa. W tym zakresie promuje ono m.in.
tempomat wyposażony w funkcję utrzymywania
bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu
ACC (Adaptive Cruise Control) z funkcją stop-and-go
oraz montowany seryjnie i wspomagający kierowcę
system hamowania awaryjnego EBA 2 bez możliwości wyłączenia.
Tempomat zaopatrzony w funkcję utrzymywania
bezpiecznej odległości od pojazdu poprzedzającego ACC oraz funkcję stop-and-go umożliwia płyn-
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Mając na uwadze zagadnienia
związane ze wzrostem bezpieczeństwa,
przedsiębiorstwo wprowadza kamerę
z prawej strony kabiny kierowcy.
ne uczestniczenie w gęstym ruchu ulicznym lub
w korkach, odciążając wtedy kierowcę. Gęsty ruch,
codzienne korki lub poruszające się powoli kolumny
pojazdów na autostradzie stanowią bowiem powody
ciągłego ruszania oraz zatrzymywania się w dużym
tłoku, z wieloma innymi uczestnikami, co okazuje
się dla prowadzących niezwykle męczące i czasami
też stresujące.
Obecnie MAN proponuje tempomat z funkcją
utrzymywania bezpiecznej odległości od pojazdu
poprzedzającego ACC z funkcją stop-and-go w modelach TGX i TGS z silnikiem D26 w wersji Euro 6 oraz
ze zautomatyzowaną przekładnią MAN TipMatic
12+2. Do połowy 2019 roku oferta ta będzie rozszerzona na dalsze kompletacje układu przenoszenia
napędu.
W rozwiązaniu tym ciężarówka hamuje samoczynnie aż do zatrzymania, a po krótkim zatrzymaniu ponownie samoczynnie się uruchamia.
Funkcja ACC z podstawowymi usprawnieniami do
automatycznego utrzymywania bezpiecznej odległości już w odmianie standardowej zabezpiecza
mianowicie strategię hamowania i przyspieszania,
łączącą wygodną regulację bezpiecznej odległości
z efektywnością zużycia i bezpieczeństwem. Te funkcje idealnie uzupełniają inne układy pomagające
zapobiegać wypadkom i tym samym przekładające
się na wzrost bezpieczeństwa: system hamowania
awaryjnego wspomagający kierowcę (EBA 2) oraz
Lane Guard System (LGS), precyzyjnie monitorujący
pozycję pojazdu w odniesieniu do pasa ruchu i samoczynnie wykrywający zmieniające się warunki
na pasie ruchu.
Sama sytuacja stop-and-go dotyczy przypadku,
gdy wskutek dużego natężenia ruchu i jazdy w korku
kierowca przez cały czas musi zachować wręcz ekstremalną uwagę, by maksymalnie ograniczyć ryzyko
najechania jednego pojazdu na drugi z powodu

nawet chwilowego zagapienia się. Zintegrowana
w systemie ACC funkcja stop-and-go właśnie w takich okolicznościach, jak korek lub powolny ruch,
stanowi wyraźną zaletę i zwiększa bezpieczeństwo.
Funkcja stop-and-go umożliwia korzystanie z systemu ACC w całym zakresie prędkości, a w przypadku, gdy jadący z przodu pojazd się zatrzyma, także
do całkowitego zatrzymania. Do tego zadziałanie
ACC następuje w odniesieniu do stojących pojazdów
poprzedzających, ale w tym celu prędkość własna
musi być niższa niż 50 km/h. Jeśli proces zatrzymania trwał mniej niż dwie sekundy, ciężarówka
samoczynnie ponownie się uruchamia i porusza
się dalej. Jeśli czas zatrzymania przekroczy dwie
sekundy, system automatycznie zatrzymuje ciśnienie
hamulca eksploatacyjnego, a kierowca może ruszyć
wciskając na krótko pedał przyspiesznika lub przycisk
na kierownicy wielofunkcyjnej. Pozwala to uniknąć
wypadków z uszkodzeniami blacharskimi, typowych
dla ruchu stop-and-go, a kierowca ciężarówki może
wówczas prowadzić bez zbędnego na drodze stresu
i zmęczenia. Czujniki w jego siedzeniu gwarantują,
że funkcja może zostać aktywowana wyłącznie kiedy
za kierownicą faktycznie siedzi człowiek.
Oprócz funkcji stop-and-go system ACC zapewnia komfortowy sposób zbliżania się do pojazdów
jadących z przodu. Gdy pozostaje załączony pozwala
uniknąć niepotrzebnego hamowania i przyspieszania, w efekcie redukując zużycie okładzin hamulcowych oraz paliwa. Może zostać aktywowany od
prędkości 15 km/h i zapewnia wysokie maksymalne
opóźnienie hamowania, dzięki czemu automatycznie
niezawodnie pozwala zapobiec nawet krytycznym
sytuacjom. W zimowych warunkach pogodowych
ukośna osłona radaru praktycznie całkowicie zapobiega gromadzeniu się śniegu i związanym z tym
ograniczeniom skuteczności. Te cechy sprawiają,
że funkcja utrzymywania bezpiecznej odległości od
poprzedzającego pojazdu z aktualnej generacji ACC
jest wygodna, efektywna i bezpieczna.
Przy wykrywaniu pojazdów poprzedzających lub
stojących układ ten korzysta z dwóch systemów czujników. Z jednej strony są to dane dostarczane przez
czujnik radaru w spoilerze dolnym – stale rejestruje
on odległość i pozycję poprzedzającego pojazdu, na
tej podstawie określa jego prędkość względną i zestawia ją z własnym samochodem i jego prędkością,
aby odpowiednio wyhamować lub przyspieszyć.
Z drugiej czujnik analizuje dane rejestrowane przez
kamerę wideo na przedniej szybie. Kamerę tę zaopatrzono w niezależne od radaru wykrywanie obiektów
i pasa ruchu, a dostarcza ona niezbędne informacje
do specjalnej klasyfikacji obiektów znajdujących się
na i obok jezdni.
Zaawansowaną fuzję danych z czujników MAN
wykorzystuje także w systemie hamowania awaryjnego Emergency Brake Assist 2 (EBA 2). EBA 2
potrafi je niezawodnie interpretować dzięki równie
zaawansowanym scenariuszom komunikacyjnym,

z większą pewnością identyfikować poprzedzające
pojazdy i stojące przeszkody, a dzięki temu uruchamiać hamowanie awaryjne tylko w razie potrzeby.
Na podstawie niezawodnego i wytrzymałego rozróżniania obiektów system może jednoznacznie zareagować na taką sytuację i bardziej obniżyć prędkość
danego pojazdu, by możliwe stało się zatrzymanie
o kilka cennych metrów wcześniej. System EBA 2 już
dziś znacznie przekracza zaostrzone normy prawne
dotyczące systemów hamowania awaryjnego, które
mają obowiązywać od końca 2018 roku. Firma oferuje EBA 2 dla całego zakresu tonażowego od 7,5
tony, a od początku 2018 roku też dla wariantów
spełniających wymogi norm spalin Euro 3, 4 i 5.
Jednocześnie projekt systemu hamowania awaryjnego wspomagającego kierowcę EBA 2 bazuje
na maksymie, że „to kierowca powinien zawsze
decydować”. Ta filozofia ostrzegania cieszy się wysokim poziomem akceptacji wśród prowadzących.
Współdziałanie dwóch technologii do wykrywania
obiektów – radaru i kamery – w znacznym stopniu
redukuje niebezpieczeństwo wystąpienia nieuzasadnionych ostrzeżeń, przez co sygnały ostrzegawcze
jak najmniej mogą irytować kierowcę.
Na podstawie pozytywnych doświadczeń z taką
filozofią projektowania, MAN już od półtora roku
jako jedyny producent seryjnie montuje EBA 2 bez
możliwości wyłączenia za pomocą przycisku na tablicy rozdzielczej, by dodatkowo zwiększyć poziom
bezpieczeństwa zapewniany przez ten system. Pełna kontrola kierowcy nad systemem jest przy tym
w dalszym ciągu zapewniona.
W połączeniu z sygnałem hamowania awaryjnego ESS (Emergency Stopping Signal), w przypadku hamowania awaryjnego dodatkowo – oprócz
świateł hamowania – aktywującemu światła awaryjne ze zwiększoną częstotliwością migania, oraz
systemem Lane Guard System (LGS), system EBA 2
i nowa funkcja ACC stop-and-go gwarantują podniesione bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom
ruchu, a kierowcy ciężarówki dodatkowe odciążenie.
Mając jeszcze na uwadze zagadnienia związane ze
wzrostem bezpieczeństwa, przedsiębiorstwo wprowadza kamerę z prawej strony kabiny kierowcy. Ta
kamera systemu wideoasystenta skrętu rozszerza
pole widzenia w martwym polu ciężarówki. Monitor
znajduje się na prawym słupku A w polu widzenia
podczas spoglądania w prawe lusterko. Sytuacje
krytyczne przy skręcaniu, zmianach pasa czy manewrowaniu powinny być bowiem we właściwym
czasie wykrywane z prawej strony, gdzie widoczność
należy do utrudnionych. System kamery i monitora
wspomaga kierowcę, zapewniając podgląd obszaru
obok samochodu, jako uzupełnienie lusterka wstecznego i krawężnikowego. Dzięki temu prowadzący
może zobaczyć, czy bezpośrednio w pobliżu kabiny
nie znajdują się inne obiekty, takie jak przykładowo
rowerzysta lub małe auto. Podczas manewrowania
lepiej widoczne stają się z kolei przeszkody, takie
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jak słupki, murki lub zaparkowane pojazdy. System
aktywuje się automatycznie po włączeniu kierunkowskazu w prawo. W razie potrzeby kierowca może
włączyć system przełącznikiem.
Możliwe są fabryczne zamówienie takiego wyposażenia ewentualnie jego późniejszy montaż. Montaż
lub doposażenie poprzez MAN Truck Modification
Center dotyczą serii TGL, TGM, TGS i TGX. Na życzenie
klienta firma instaluje wówczas po lewej stronie
kabiny w pobliżu krawędzi dachu kamerę z soczewką szerokokątną 150°. Siedmiocalowy monitor jest
zaś zwykle mocowany w kabinie na słupku A po
stronie pasażera. Dzięki temu znajduje się w polu
widzenia kierowcy podczas spoglądania w prawe
lusterko. Alternatywnie sygnał z kamery może być
przesyłany na siedmiocalowy wyświetlacz systemu
informacyjno-rozrywkowego na tablicy rozdzielczej.
Zgodnie z obecnymi tendencjami MAN coraz
mocniej stawia również na postępujące zelektryfikowanie swoich pojazdów, w pierwszym rzędzie odnoszące się do wersji stosowanych głównie w obsłudze
ruchu miejskiego. Miasta stają mianowicie przed
coraz większym wyzwaniem zapewnienia swoim
mieszkańcom zdrowego klimatu oraz pogodzenia
ich oczekiwań wobec jakości życia ze śródmiejskim
transportem towarowym i dostawczym. Należy do
tego rozwijanie koncepcji dotyczących przestrzennego i czasowego ograniczenia oraz przeniesienia
ruchu, uzupełnione przez opracowywanie nowych
sposobów wykorzystania powierzchni i nowych
koncepcji mobilności. Tym samym obecnie miasta
stają się najważniejszym obszarem zastosowania
pojazdów użytkowych z napędem elektrycznym,
w tym elektrycznych ciężarówek – e-ciężarówek,
gdyż odmiany te właśnie w takich warunkach eksploatacyjnych najlepiej mogą zaprezentować swoje
mocne strony. Po pierwsze ,są lokalnie bezemisyjne,
dzięki czemu przyczyniają się do poprawy jakości
powietrza na obszarach zurbanizowanych. Po drugie, są bardzo ciche, wskutek czego w przyszłości
mogą służyć do m.in. realizacji nocnych dostaw do
supermarketów czy nawet sklepów osiedlowych, co
spowodowałoby pewne odciążenie ruchu w ciągu
dnia. Po trzecie, przy odpowiednim wsparciu finansowym przy zakupie mogą się okazać ekonomicznie
opłacalną alternatywą. W związku z tym na lipcowej
konferencji MAN mocno i stanowczo podkreślił, że
przyszłość transportu towarowego i osobowego
w miastach będzie elektryczna. Powyższe dotyczy zatem zarówno ciężarówek, jak i autobusów
miejskich, w odniesieniu do których rozwój także
zdecydowanie zmierza w kierunku napędu elektrycznego.
Jak dotychczas MAN może się wylegitymować
pewnym praktycznym doświadczeniem w sferze
ciężarówek o napędzie elektrycznym. Już od 2009
roku pracuje bowiem nad nowymi rozwiązaniami
w zakresie zaopatrzenia i wywozu odpadów w środowisku miejskim. Na tej m.in. podstawie w 2012
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roku zaprezentował koncepcyjny model, nazwany Metropolis. Ten 26-tonowy wariant z napędem
elektrycznym, przeznaczony do zbierania odpadów,
pracował lokalnie, nie generując CO2, a dzięki niskiej
emisji hałasu był odpowiedni jeszcze do nocnych
zastosowań w centrum miasta. Zintegrowany Range
Extender zwiększał jego zasięg do 150 km dziennie.
Ograniczenie zużycia paliwa w stosunku do typowego odpowiednika z silnikiem wysokoprężnym
przy wykorzystaniu Range Extender dochodziło
do 80%. Metropolis pozwolił więc podmiotowi na
zebranie cennego doświadczenia co do realizacji
dalszych projektów dzięki praktycznemu zastosowaniu w różnych sytuacjach.
Cztery lata później, w trakcie targów IAA w 2016
roku, firma ujawniła natomiast dalszy etap koncepcji Metropolis. Tym razem był to ciągnik siodłowy
z napędem akumulatorowym do zastosowania
w nocnych dostawach w centrum miasta. Podstawę techniczną stanowił tu 2-osiowy ciągnik siodłowy TGS 4x2 BLS o dopuszczalnej masie całkowitej
18 000 kg, zoptymalizowany pod kątem współpracy z jedno- lub dwuosiową naczepą siodłową City.
W efekcie ten pojazd koncepcyjny spełniał oczekiwania wobec środków transportu stosowanych
w ramach miejskiej logistyki przyszłości – zapewniał
dużą powierzchnię ładunkową przy niewielkiej masie
własnej, z powiązaniu z brakiem emisji substancji
szkodliwych (CO2, NOX), bardzo cichą pracą oraz
wymaganą wysoką zwrotnością.
Podczas lipcowej konferencji podmiot wykonał
kolejny krok w kierunku e-mobilności pojazdów
użytkowych, przedstawiając następny etap w rozwoju elektrycznych ciężarówek. Tym razem był
to w pełni elektryczny – zelektryfikowany e-truck
zbudowany na bazie klasycznego TGM z tradycyjnym zespołem napędowym, oznaczony jako eTGM.
Powstał on przez zamianę zespołu napędowego
z jednostką spalinową na zespół elektryczny wraz
z koniecznym oprzyrządowaniem. Występuje jako
wydanie 3-osiowe, w układzie napędowym 6x2,
o dopuszczalnej masie całkowitej 26 000 kg, z krótką, dzienną kabiną oraz kurtynowym nadwoziem
wymiennym i tylną windą załadowczą. Jego napęd
pochodzi od umieszczonego centralnie w ramie
silnika elektrycznego o mocy 264 kW, w sposób
bezprzekładniowy przesyłającego moment obrotowy o wartości 3100 Nm na koła napędowe. Do
gromadzenia energii elektrycznej służą akumulatory, które mogą zostać zamontowane pod kabiną
kierowcy oraz na ramie z boku. W rezultacie zasięg
może dochodzić nawet do 180 km. Zawieszenie jest
w pełni powietrzne, gdyż poduszki pneumatyczne
zastosowano na osiach przedniej i tylnych, co gwarantuje możliwość dopasowania do każdej sytuacji
załadunku w mieście. Model ten przeznaczono do
klasycznych zastosowań w miejskim transporcie
dostawczym, w tym w logistyce dostaw towarów
i w sektorze komunalnym. Nadaje się jako podstawa

Zelektryfikowany e-truck zbudowany
na bazie klasycznego TGM z tradycyjnym
zespołem napędowym, oznaczony jako
eTGM.
dla najróżniejszych nadwozi – od typowej skrzyni,
nadwozia wymiennego, hermetycznego furgonu
lub chłodni po odmiany do zbiórki odpadów. Niezbędny do tego napęd dodatkowy jest też elektryczny.
To premierowe, całkowicie elektryczne podwozie
e-ciężarówki eTGM 6x2 stanowi techniczną podstawę dla dziewięciu sztuk testowych, które od jesieni
2018 roku przeznaczono do przeprowadzenia prób
w praktyce – w rzeczywistych sytuacjach zastosowania w ramach realnego wykorzystania w normalnej
logistyce dystrybucyjnej, a dokładnie z segmentu
umiarkowanego ruchu dystrybucyjnego. Te dziewięć
sztuk trafi do dziewięciu przedsiębiorstw, członków
austriackiego konsorcjum – austriackiej rady ds.
zrównoważonej logistyki CNL. Każde przedsiębiorstwo otrzyma w takim razie do sprawdzianu jeden
egzemplarz. Będą to przede wszystkim podwozia 6x2
do ciężarówek-chłodni, nadwozi wymiennych oraz
nadwozi do transportu napojów. Zakres testowania
obejmie również jednak połączenie ciągnika na bazie
TGM i naczepy. Wnioski z prób praktycznych z wykorzystaniem aut testowych zostaną uwzględnione
podczas przyszłej produkcji seryjnej ciężarówek
z napędem elektrycznym.
Przy czym na IAA, poza eTGM, MAN pokaże swój
inny premierowy zelektryfikowany – w pełni elektryczny samochód użytkowy. Tym drugim będzie
eTGE – lekki transporter elektryczny z napędem
akumulatorowym. Tym samym podmiot, jako jeden
z pierwszych wytwórców, prezentuje całkowicie
elektryczne rozwiązania dla całego sektora logistyki
miejskiej w zakresie tonażowym od 3000 do 26 000
kg. Ten program rozwoju i testowania e-ciężarówek
stanowi część harmonogramu e-mobilności firmy
dla (śród)miejskich rozwiązań transportowych,
które od 2021 roku mają stanowić składową oferty
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eTGN przeznaczono do klasycznych zastosowań
w miejskim transporcie dostawczym.
produktowej. Jednocześnie autobusy i ciężarówki
wykorzystują wspólny element modułowy eMobility,
który w przyszłości będzie dostępny do rozlicznych
zastosowań.
Listę ciężarówkowych nowości MAN-a na targi IAA
zamyka limitowana edycja pochodząca z flagowej
rodziny TGX – tzw. ekskluzywny samochód pokazowy TGX 18.640 „The Lion”, powstały na bazie typu
z silnikiem w najmocniejszej wersji 640 KM. Zdaniem
jego twórców ma on stanowić ciekawy przykład na
to, jak ciągnik siodłowy może zachwycać wyglądem
wewnątrz i na zewnątrz. Dowodzi mianowicie, jak
w ścisłej współpracy z dostawcami elementów ze
stali szlachetnej, ekspertami od oświetlenia oraz
specjalistami od tuningu da się przygotować piękny,
ekskluzywny model. Cechują go: specjalny lakier
w kolorze srebrnym tytanowym z natryskowym
wzorem z motywem lwa, specyficzne wzornictwo
oświetlenia, wnętrze wyłożone prawdziwą skórą
w czerni i beżu oraz wyrazisty lew i logo w kolorze
niebieskim na leżance.
Dominującym kolorem w części zewnętrznej tego
pojazdu jest srebrny tytanowy. Pokrywa on kabinę
XXL oraz wiele powierzchni z tworzywa sztucznego,
zwykle w tej serii utrzymanych w czerni. Ponadto
z obu stron kabiny pistoletem natryskowym artysta
wykonał motyw ryczącego lwa, co ma podkreślać siłę
i dostojeństwo. M.in. lwie pazury pozostawiły ślady
na okładzinie bocznej i osłonie przeciwsłonecznej.
Do tego w pokazowym wydaniu „The Lion” MAN

Ekskluzywny samochód pokazowy TGX
18.640 „The Lion” powstały na bazie typu
z silnikiem w najmocniejszej wersji 640 KM.

oraz zatrudnieni specjaliści od tuningu ciężarówek
zastosowali nie tylko szerokie opony na alufelgach,
ale i zamontowali eleganckie listwy dolne, boczne
i górne, wzbudzające emocje i podkreślone przez
oświetlenie konturowe LED. Bogaty i charakterystyczny design oświetlenia obejmuje również reflektory świateł drogowych LED na dachu. Po zmroku
oświetlenie konturowe wyraźnie podkreśla natomiast
napis MAN na czarnej, błyszczącej maskownicy
chłodnicy.
Wchodząc do kabiny XXL, kierowca i pasażer
korzystają z podnóżków ze stali szlachetnej. Przy
tym oświetlenie wejściowe wyświetla na podłożu
logo MAN. Te rozwiązania znane z wyższej klasy aut
osobowych zastosowano więc w topowym samochodzie kompletnie innego rodzaju.
Sama kabina wewnątrz po modernizacji w 2018
roku zyskała niezwykłe wrażenie przestrzeni. Teraz
na podłodze między fotelami jest bardzo dużo miejsca. Lodówkę umieszczono w całości pod leżanką,
a przełącznik obrotowy MAN TipMatic zyskał nowe,
centralne miejsce na tablicy rozdzielczej. Towarzyszy temu wykończenie przypisane do edycji specjalnej. MAN określa je jako dzieło sztuki w czerni
i beżu. Pomijając nieco na wyrost marketingowy
wymiar tego stwierdzenia trzeba jednak przyznać,
że prezentuje się ono naprawdę dystyngowanie
i luksusowo. Prawdziwa skóra w kolorach beżowym
i czarnym oraz eleganckie, beżowe szwy zdobią
wszystkie powierzchnie – sufit, ścianę tylną, obie
ściany boczne, tapicerkę drzwi, górny system szafek
łącznie z klapami schowków oraz tablicę rozdzielczą.
W miejscu na nogi znajduje się podświetlona na

niebiesko wykładzina z pikowanej skóry. Specjaliści
od tuningu wprowadzili jeszcze fotele ze skóry i alcantary oraz nową kierownicę, by kierowca i pasażer
mogli wygodnie siedzieć i z przyjemnością prowadzić
ciężarówkę. Przy okazji nie zapomniano o wyhaftowaniu lwów na oparciach foteli. Po złożeniu zaś górnej
leżanki wyraźnie widoczne stają się podświetlone
na niebiesko lwy i logo firmy MAN – to wyrazisty
kontrast dla beżowego, pikowanego obszycia leżanki,
wyraźnie widocznego nawet z zewnątrz przez szybę.
To unikatowe malowanie oraz wykończenie kabiny uzupełniają odpowiednio nobliwa kompletacja układu napędowego oraz zestaw systemów
wspomagających bezpieczne i ekonomiczne prowadzenie. Jako źródło napędu występuje zatem
6-cylindrowy silnik z serii D38 o pojemności skokowej
15,2 litra, w najmocniejszym nastawie, o maksymalnych – mocy 640 KM i momencie obrotowym 3000
Nm. Współpracuje z nim 12-biegowa, zautomatyzowana skrzynia przekładniowa MAN TipMatic PROFI,
dostosowana do potrzeb ruchu dalekobieżnego.
W zakresie bezpieczeństwa i ekonomiczności kierowcę wspiera z kolei cały szereg funkcji i systemów,
w tym: Efficient Roll, Efficient Cruise, tryb swobodnego kołysania, reflektory ksenonowe, tylne lampy
LED, CDC Continous Damping Control (aktywna
stabilizacja przechyłu bocznego), TPM Tyre Pressure
Monitoring (kontrola ciśnienia w oponach), ACC
Adaptive Cruise Control (tempomat wyposażony
w funkcję utrzymywania bezpiecznej odległości
od poprzedzającego pojazdu) oraz LGS Lane Guard
System (system ostrzegający przed niezamierzoną
zmianą pasa).
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Konferencja VDA 2018:

„Driving tomorrow”
Od wielu lat Niemiecki Związek Przemysłu Motoryzacyjnego VDA na około trzy miesiące przed wrześniowymi targami
pojazdów użytkowych IAA Nutzfahrzeuge w Hanowerze organizuje specjalne spotkanie prasowe. Podejmowane
są na nim kluczowe sprawy w danym czasie nurtujące podmioty z sektora, a podjęta problematyka jest taka sama,
jak nazwa wrześniowej wystawy. W tym roku brzmi ona „Driving tomorrow”, co w wolnym tłumaczeniu z języka
angielskiego można określić jako „Kierując jutro”, „Jazda jutra” bądź „Kształtując jutro”.
TEKST: JAROSŁAW BRACH, ZDJĘCIA: PRODUCENT

S

am tytuł tegorocznej konferencji, która odbyła
się 11 lipca, oraz wrześniowej imprezy dobrze
więc oddaje podstawowe problemy i wyzwania,
przed jakimi stoi dzisiaj ten sektor. Te problemy i wyzwania zaliczają się do dość poważnych, gdyż sektor
przewozowy nigdy wcześniej nie doświadczył i nie
przechodził tak wielu tak głębokich i szerokich zmian,
z jakimi musi się zmierzyć i jakie musi dzisiaj doświadczyć. Zmiany te powodują, że znalazł się on w przełomowym momencie swojego funkcjonowania – ten
punkt zwrotny istnieje teraz bowiem między z jednej
strony – jak dotychczas – byciem jedynie dostawcą
samych pojazdów uzupełnionych o składowe okołoproduktowe, a – z drugiej – staniem się dostarczyciel
kompletnych rozwiązań transportowych. Zmiany te
stanowią z kolei pochodną wielu zmian po części
będących następstwem przekształceń zachodzących
w tym sektorze, w znacznej mierze jednak przebiegających obok niego, w jego otoczeniu, w pierwszym
rzędzie w sferach społecznej, politycznej i ekonomicznej. Zmiany te wynikają zaś z faktu, że obecnie
funkcjonujemy w niezwykle turbulentnej i niestabilnej
rzeczywistości. Jest ona nadzwyczaj silnie naznaczona
i determinowana przez nielinearność notowanych
zdarzeń. W związku z tym niezwykle trudne staje się
przewidzenie, jak będzie wyglądało jutro, a tym bardziej pojutrze. Wprowadza to bardzo niebezpieczne
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w biznesie niepewność i niestabilność, przekładające
się na wzrost ryzyka wszelkich prowadzonych operacji. W takim układzie wiadomo, że pewne zjawiska
na pewno wystąpią, lecz nie wiadomo gdzie, kiedy
i z jaką siłą. Analogicznie wiadomo o zmianach, że one
zajdą, lecz do końca nie wiadomo w jakim kierunku,
z jaką siłą/natężeniem, kiedy i gdzie oraz o jakim będą
specyficznym charakterze. W nieoficjalnej rozmowie
ze mną jeden z prezesów przyrównał nawet ten przypadek do przebywania w zamkniętym pomieszczeniu
z zawiązanymi oczami i poszukiwania właściwej drogi,
by iść do przodu, w sytuacji, gdy nie widzi się wszystkiego, takich potencjalnych alternatyw – nie zawsze
dobrych – na drodze pojawia się wiele, a towarzyszy
temu szereg elementów osłabiających i zakłócających.
Wszystko to zdecydowanie więc utrudnia podejmowanie właściwych decyzji, czy decyzji obarczonych jak
najmniejszym błędem. Do tego dochodzą relatywnie
niskie notowane marże zysku, w wielu przypadkach
ograniczające pole manewru. W takich realiach kluczowe staje się wypracowanie spójnej oraz skutecznej
strategii na przyszłość i w tym kontekście poszukiwanie wyjść z zaistniałych okoliczności.
W tegorocznym, lipcowym spotkaniu swoje wystąpienia mieli przedstawiciele najważniejszych niemieckich oraz kilku europejskich podmiotów związanych
z produkcją pojazdów użytkowych – ciężarówek,

aut dostawczych, autobusów oraz naczep, przyczep
i zabudów. Znaleźli się wśród nich reprezentanci
Daimlera – działów Mercedes Trucks i Mercedes Vans,
Volkswagen Truck&Bus, MAN-a, IVECO, Krone, Schmitz
Cargobulla, Opla, Heuliez Bus oraz Volvo Buses. Podejmowane przez nich zagadnienia w pewnej mierze odnosiły się do Niemiec i do specyfiki tamtejszego rynku.
Niemniej w przeważającym stopniu dotyczyły spraw
o charakterze paneuropejskim i międzynarodowym.
Sprawy te można podzielić na dwie zasadnicze grupy.
Pierwsza obejmuje składowe znajdujące się poza
samym sektorem transportowym, ale bezpośrednio
lub pośrednio na niego wpływające i go kształtujące.
Są to:
• zmiany demograficzne;
• postępująca globalizacja;
• postępująca urbanizacja;
• stabilność – trwałość – zrównoważenie – zrównoważony rozwój;
• dostępność zasobów;
• zmiany prawa, pośrednio i bezpośrednio wpływające na sektor;
• przechodzenie społeczeństwa i przemysłu do poziomu określanego jako poziom 4.0, co dla przemysłu
oznacza etap Przemysłu 4.0.
W skład drugiej wchodzą z kolei czynniki bezpośrednio już związane z samym sektorem i przekłada-
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jące się na bazowe kierunki prowadzonych w nim
prac. Za najważniejsze z tych czynników należy uznać:
• automatyzację i autonomizację;
• łączność i sieciowość;
• cyfryzację i digitalizację;
• ograniczenie negatywnego wpływu na przyrodę
– tzw. śladu środowiskowego;
• przechodzenie logistyki w kierunku poziomu rozwoju 4.0 – Logistyki 4.0, a transportu analogicznie
do poziomu 4.0, jako Transport 4.0.
Dopełniają je efektywność, bezpieczeństwo i predykcja.
Z tych wszystkich elementów za jeden z zasadniczych trzeba uznać zmiany społeczne, ponieważ
stanowią one fundament wielu innych notowanych
procesów i zjawisk. Tym bardziej że współczesne społeczeństwa, głównie w państwach wysoko uprzemysłowionych, bardzo silnie ewaluują w licznych
sferach. Zmiany te mają dwa podstawowe wymiary:
demograficzny oraz co do wyznawanego systemu
wartości. W sferze demograficznej szczególnie istotne
pozostają dwa procesy: zmniejszania się liczby rdzennych mieszkańców, tzn. urodzonych w danym kraju,
co w pewnych przypadkach bywa niwelowane przez
napływ imigrantów, oraz starzenia się, w powiązaniu
z wydłużeniem okresu życia. Ten drugi powoduje, że
ludzie muszą pracować coraz dłużej, a na pracujących
zaczyna przypadać stale rosnąca liczba jednostek
w podeszłym wieku, przebywających na emeryturze.
Równie ważne, o ile nawet nie ważniejsze, są jednak
zmiany w zakresie wyznawanego systemu wartości. Współczesne społeczeństwa, a głównie młodsze
roczniki, kompletnie inaczej postrzegają mianowicie
wiele spraw, w tym niezwykle fundamentalnych, gdyż
odnoszących się do poczucia wspólnoty, lojalności,

oddania, skłonności do poświęcania, bezinteresowności, pasji. W efekcie narasta dążenie do życia, gdy
jednostka nie tylko ma prawa, ale prawa te wykorzystuje kosztem innych, tzn. kosztem praw i przywilejów
pozostałych członków danej społeczności. Do tego
dochodzą następne wyznaczniki współczesnych społeczeństw, takie jak wzrost wymagań jakościowych co
do przedstawianej oferty, w tym w zakresie rosnącego
jej zindywidualizowania w jak największym wymiarze, domaganie się wyższego komfortu życia, w tym
w odniesieniu do warunków bytowych w otoczeniu,
takich jak poziom hałasu i zanieczyszczeń, oraz wzrost
mobilności – skłonności do przemieszczania, po części
powiązany ze spadkiem przywiązania do ludzi, miejsc
i przedmiotów. Ten wzrost mobilności w pierwszym
rzędzie stanowi następstwo:
• liberalizacji w zakresie przenoszenia się i osiedlania
w innych miejscach – krajach;
• względnego potanienia przenoszenia (względne
koszty migracji spadają)
• przyspieszenia przemieszczania (czas ten ulega
skróceniu);
• zaniku wielu wcześniejszych barier mentalnych
w obszarze chęci do zmiany miejsca pobytu i przebywania w innej lokalizacji (państwie).
Ponadto ten niesamowity wzrost mobilności społeczeństw odbywa się w różnych perspektywach czasowych – od krótkiej, związanej z chwilowym przemieszczeniem, przykładowo przejazdem w danym mieście
z jednej lokalizacji do drugiej, po długoterminową,
dotyczącą wyboru innego miejsca pobytu w okresie
od kilku lat, aż po trwałą relokację.
Wszystkie te elementy kształtują i w jeszcze większym zakresie niż teraz będą w przyszłości kształtować
funkcjonowanie producentów pojazdów użytkowych

oraz tworzenie i podtrzymywanie przez nich więzi – stosunków z nabywcami czy/i użytkownikami.
Niektóre z koniecznych zmian przystosowawczych
bez poważniejszych problemów i kosztów mogą oni
wprowadzić teraz. Do zmian tych zalicza się przykładowo odmienne podejście co do samej idei nabywania
taboru. W modelu klasycznym, kształtującym się i istniejącym przez całe dekady, sprzęt nabywało się na
własność. Znaczenie wtórne w tym momencie odgrywał sam sposób dokonania płatności za tę transakcję,
tzn. czy płatność odbywała się gotówką, w kredycie
kupieckim czy kredycie bankowym. Istotne bowiem
było to, że nabywca stawał się właścicielem – jedynym
posiadaczem tego środka transportu, przy czym – do
momentu spłaty zaciągniętego kredytu – z możliwością wystąpienia z ewentualnymi roszczeniami ze strony
wierzycieli w sytuacji nieterminowego, częściowego
bądź całkowitego braku regulacji zobowiązań. Potem
na rynku pojawiły się różne formy leasingu. Natomiast
od kilku lat, szczególnie w państwach wysoko rozwiniętych, zdecydowanie na popularności zyskują
wynajem oraz specjalne typy leasingu. Powyższe stanowi oczywiście następstwo dość poważnych zmian
w sferze mentalnej w podejściu do samego faktu
posiadania. W tzw. ekonomii posiadania kupujący
staje się właścicielem danego dobra i wobec tego
w stosunku do niego uzyskuje możliwość spożytkowania tzw. pełnej wiązki praw własności – uprawnień.
W uproszczeniu wiązka ta obejmuje prawa: użytkowania, czerpania pożytków (korzyści) z użytkowania i pełnego dysponowania, w tym decydowania o dalszym
losie. Z prawa do korzystania z pełnego dysponowania
wynikają dość poważne konsekwencje, gdyż prawo
to daje posiadaczowi m.in. uprawnienia do modyfikowania, zniszczenia, wyrzucenia czy przeniesienia praw
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własności – w formie darowizny lub umowy cywilnej
kupna-sprzedaży – na inną osobę. Tymczasem tzw.
ekonomia korzystania w wybranych, kluczowych
aspektach dość poważnie różni się od ekonomii posiadania. Przede wszystkim użytkownik danego dobra
staje się nie jego nabywcą, a za ustaloną opłatą je wynajmującym/leasingującym i z niego korzystającym.
Z tą sytuacją, że użytkownik ten nie jest właścicielem
a jedynie eksploatującym, wiążą się dość poważne
następstwa co do przysługującej mu bazowej wiązki
praw własności. Tzn. nadal może on użytkować dane
dobro i czerpać z tego korzystania określone pożytki.
Niemniej, ponieważ nie ma prawa do dysponowania,
nie może decydować o dalszym losie tego dobra, tzn.
zmieniać go czy zbywać. Tym samym przy posiadaniu
użytkuje się dane dobro oraz z niego korzysta i nim
dysponuje bądź w całym przedziale jego fizycznej
deprecjacji, do momentu całkowitego zużycia, albo do
momentu wcześniejszej rezygnacji z tego użytkowania, korzystania i dysponowania wskutek wyrzucenia,
utylizacji bądź odstąpienia w formie darowizny lub
sprzedaży innej osobie. Przy korzystaniu możliwe jest
zaś wyłącznie czasowe odpłatne czerpanie korzyści
z użytkowania.
Ze względu na zmiany na rynku współcześni
przewoźnicy coraz częściej nie chcą już posiadania,
przedkładając ponad nie korzystanie, czyli przechodzą
od ekonomii posiadania do ekonomii korzystania.
Dlatego właśnie wynajem czy specjalny leasing samochodów, w których nie trzeba być ich posiadaczem,
by z nich korzystać, stale zyskują na popularności.
Ta zmiana podejścia od posiadania do korzystania
oznacza zaś dość poważne następstwa w zakresie
czynników branych pod uwagę w momencie wyboru
określonej oferty. Jednym z nich w stopniu zdecydowanie większym niż w przeszłości staje się TCU (Total
Cost of Use) – Całkowity Koszt Użytkowania i Korzystania, stanowiący rodzaj TCO (Total Cost of Ownership)
– Całkowitego Kosztu Posiadania, tzn. będący TCO,
lecz bez bezpośredniej wiązki praw i obowiązków
finansowych wynikłych z posiadania.
Niemniej w wielu innych obszarach tak szybkie
i łatwe przedstawienie propozycji stanowiących odpowiedź na obecne wymagania odbiorców nie zalicza się
już wcale do takich tanich, prostych oraz obarczonych
tak względnie niskim ryzykiem. Do takich obszarów
należy projektowanie nowych pojazdów. W dzisiejszych realiach – mając na uwadze konstrukcję opracowywaną całkowicie od podstaw – trwa ono kilka lat
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i może kosztować nawet setki milionów euro. Dlatego
tak kluczową sprawą staje się to, że myśląc o pojeździe
użytkowym przyszłości bezwzględnie trzeba polegać
na wielu źródłach, takich jak własne firm: działy zajmujące się analizowaniem i badaniem przyszłości, działy
badawczo-rozwojowe, zaawansowane technologie
i techniki, klienci, autoryzowana sieć sprzedażowo-serwisowa, uzupełnieni przez kierowców jeżdżących
taborem pochodzącym od tego wytwórcy. Zanim
jeszcze dojdzie zatem do rozpoczęcia realizacji projektów, trzeba zarówno w ramach własnej organizacji, jak
i w największym uzasadnionym zakresie na zewnątrz,
zadać wiele podstawowych pytań. Pytania te odnoszą
się do licznych sfer i pozwalają lepiej zrozumień ewaluację procesów zachodzących na rynku – innymi słowy
dostarczyć jak najbardziej precyzyjne dane i informacje
na temat tego, jakiego środka transportu – w oparciu
o aktualny swój stan wiedzy i przypuszczenia – klienci
mogą pragnąć w przyszłości – za rzeczonych kilka lat.
Najczęściej zadawanymi z tych pytań są: co pomoże
klientom danego dostawcy w skutecznym prowadzeniu biznesu, który dzisiaj stał się o wiele bardziej
kosztowo wyczulony – nastawiony i efektywny niż
nigdy dotąd? Jak wytwórcy mogą wspomóc klientów
– użytkowników w sprostaniu stale rosnącym prawnym wymaganiom w sferze redukcji emisji substancji
szkodliwych, w tym obecnie głównie CO2, analogicznie
jak groźbom ograniczenia czy nawet wprowadzenia
całkowitych zakazów jazdy w określonych strefach
(przykładowo centrach) i/czy godzinach (przykładowo
nocnych)? Jak producenci – w tym przypadku w odniesieniu szczególnie do samego sektora przewozów na
dalekich dystansach – mogą obniżyć presję – ciśnienie
na kierowców podczas pokonywania długich monotonnych odcinków i w ten sposób przyczyniać się do
dalszego wzrostu bezpieczeństwa przewozów? Jak
przeciwdziałać narastającej groźbie systematycznie
rosnącego braku dobrych, profesjonalnych kierowców? Co pomaga klientom – użytkownikom w sektorze, w którym każdy przysłowiowy wydany grosz staje
się znacznie istotniejszy niż dawniej? Jak producenci
mogą wesprzeć użytkowników w tym, by byli w stanie
wykonywać swoje zadania maksymalnie efektywnie,
niezależnie od tego, czy zajmują się klasyczną miejską
dystrybucją, czy obsługują ruch dalekodystansowy
zestawami wydłużonymi i o podwyższonej dopuszczalnej masie całkowitej?
Podane pytania zaliczają się oczywiście jedynie do
bazowych i przykładowych. Niemniej wskazują, jak

wiele zmiennych trzeba ująć. Pytania te są zadawane,
gdyż dostawcy taboru muszą dzisiaj wiedzieć – tak
bardzo precyzyjnie, jak tylko możliwe – co klienci/
użytkownicy proponowanych przez nich pojazdów
zechcą realnie mieć (będą potrzebować) nawet nie
jutro, ale pojutrze i i za tydzień. Muszą także zrozumieć,
tak bardzo, jak to możliwe, nie tylko że dane potrzeby
się pojawią, ale i czemu w ogóle zaistnieją. Powyższe
okazuje się konieczne, gdyż zrozumienie ogółu tych
składowych pełni tu kluczową rolę. Decyzje co do kierunków dalszego rozwoju podjęte dzisiaj wyznaczają
bowiem kurs do tego, czy odniesie się sukces albo
poniesienie porażkę w ciągu następnej dekady. Co
więcej, to zagrożenie nie dotyczy wyłącznie samych
wytwórców, lecz i niemal w równym stopniu odnosi
się do klientów. W momencie kłopotów danego producenta także eksploatujący jego wyroby mogą zacząć
mieć problemy co do zaopatrzenia w części zamienne
bądź wartości rezydualnej wykorzystywanego sprzętu.
W rezultacie użytkownikom też w pewnym wymiarze
powinno zależeć na odniesieniu sukcesu przy realizacji
danego projektu przez każdego z graczy po stronie
podażowej. Dowodzi to dobitnie, jak ważne jest najpierw zadanie właściwych pytań, a potem naturalnie
opracowanie na tej podstawie trafnych rozwiązań/
odpowiedzi, kreujących wartość dodaną i dla samego
dostawcy, i dla odbierających u niego sprzęt transportowy. Tym bardziej że funkcjonowanie w otoczeniu
– środowisku, obecnie znajdującym się pod wpływem
poważnych, bardzo długich zmian technologicznych
w wymiarze, jaki wcześniej był niezwykle rzadko notowany, samo w sobie stanowi poważne i niezwykle
wymagające zadanie. Do tego dochodzą megatrendy,
takie jak autonomizacja i automatyzacja, elektryczność
– zelektryfikowanie i zintegrowana jazda – jazda w zintegrowanych konwojach – tzw. połączone prowadzenie, analogicznie jak rządowe regulacje, oczekiwania
społeczne i potrzeby biznesowe, wszystkie otwierające
kompleksowe pole do zmian.
Następne takie kluczowe wyzwanie związane
z kwestiami demograficznymi odnosi się do problemu
starzenia się społeczeństw, zmiany upodobań ludzi co
do wykonywanej pracy i – w tym układzie – w ostatnich latach zdecydowanego spadku atrakcyjności
zawodu profesjonalnego kierowcy. Dochodzi tu więc
do zaistnienia bardzo niebezpiecznej sytuacji, gdy
z jednej strony maleje podaż, z drugiej rośnie popyt,
przy jednoczesnym ograniczonym polu do rozwiązania tej sytuacji za pomocą narzędzi rynkowych, tzn. za
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pomocą wzrostu wynagrodzeń. Przy małych, oficjalnie
notowanych przez przedsiębiorców z tego sektora
marżach zysku, wzrost ten nie tylko bardzo osłabiłby
ich pozycję konkurencyjną, ale i mógłby przyczynić
się do wzrostu całkowitych kosztów logistycznych,
automatycznie rzutujących na wzrost kosztów życia
całego społeczeństwa. Zaprezentowane dane, odnoszące się do rynku unijnego, a dokładnie państw tzw.
starej Unii, jednoznacznie wskazują na tykającą w tym
zakresie bombę (demograficzną). Obecnie spośród
krajów tzw. starej Unii problem ten z największym
natężeniem występuje w Niemczech i Wielkiej Brytanii.
Co więcej, istnieje tam mimo napływu do obu tych
państw na przestrzeni ostatniej półtorej dekady dziesiątek tysięcy doświadczonych kierowców z państw
Europy Środkowej i Wschodniej. Powyższe wskazuje
więc, że bez tych migrantów kłopoty zatrudnieniowe w tym sektorze zaliczałyby się do o wiele poważniejszych. W odniesieniu do Niemiec na problemy
pomimo migracji wskazują m.in. badania ankietowe
przeprowadzone wśród dostawców usług logistycznych. W badaniach tych mieli oni m.in. wskazać, jakich
specjalistów najbardziej dzisiaj brakuje w ich podmiotach. Na pierwszym miejscu, z 50,4% wskazań, znaleźli
się właśnie profesjonalni kierowcy oraz dostawcy, na
dwóch kolejnych, z 47,1% wskazań, profesjonaliści
– specjaliści z branży IT oraz dyspozytorzy. Generalnie
teraz w Niemczech pracę w zawodzie profesjonalnego
prowadzącego zaczyna 10 000 osób, lecz do przejścia
na emeryturę szykuje się 50 000 osób. Tym samym luka
pokoleniowa wynosi 40 000 osób. W znacznym stopniu potwierdzają ten trend dane przedstawione przez
Niemieckie Stowarzyszenie Spedycyjne i Logistyczne
(DSLV). Zgodnie z nimi braki kadrowe w zawodzie profesjonalnego kierowcy dochodzą dzisiaj przynajmniej
do poziomu 45 000 osób. Do tego z około 1,5 mln
pracujących kierowców ciężarówek około milion ma
powyżej 45 lat. Problem będzie zatem dalej narastał,
a do jego wzrostu zacznie dochodzić za około 10-15
lat. Ponadto w Niemczech, analogicznie jak w Polsce
i wielu innych krajach, zwraca się uwagę na następne
zanotowane tu negatywne zjawisko. Jakość kierowcy
dzisiaj, oceniana na podstawie jego umiejętności,
kształtuje się na poziomie o wiele niższym niż jeszcze

20-30 lat temu. Ta gorsza jakość, poza cechami samego
młodego pokolenia, jak niższa niż kiedyś skłonność do
uczenia się i przyjmowania krytyki, wynika z faktu, że
kilka dekad temu w Niemczech oraz w wielu innych
państwach rocznie tysiące takich specjalistów na rynek
wypuszczało wojsko. Przy czym istniał wtedy obowiązkowy pobór, a obowiązkowa służba wojskowa trwała
2-3 lata. Dzisiaj, gdy większość sił zbrojnych krajów
zachodnioeuropejskich na charakter zawodowy, armia
nie funkcjonuje na rynku pracy jako dostarczyciel
darmowego, wykształconego czynnika roboczego,
lecz jako rywal, konkurujący o niego na rynkowych
zasadach. Zamiast tak pożądanego wzrostu zachodzi
zatem spadek podaży. Co gorsze, samochody stają
się coraz bardziej skomplikowane pod względem
budowy. Niemniej – z drugiej strony – we współczesnych realiach kierowcy coraz mniej napraw wykonują
sami, na drodze, a w stale rosnącym stopniu bazują
na pomocy wykwalifikowanych serwisów, przeważnie
autoryzowanych.
Kolejnym z kluczowych czynników, wpływających
na europejski sektor pojazdów użytkowych, pozostaje
globalizacja. Jako główne zagadnienia związane z nią,
istotne dla tego sektora, podaje się:
• sieciowość w układzie międzynarodowym i ogólnoświatowym, w tym globalnym, w odniesieniu do
procesów biznesowych, zatrudnionych oraz między
dostawcami usług;
• usługi cyfrowe oraz modele biznesowe oparte na
analizie danych – modele biznesowe kształtowane
przez przepływ danych;
• niezwykle obciążoną pracą i niejednokrotnie przeciążoną sieć drogową;
• narastający brak wykwalifikowanych kadr.
W takim układzie za podstawowe wyzwania
związane z globalizacją wytwórcy pojazdów użytkowych uznają:
• wzrastającą sieciowość;
• nadprodukcję i związany z nią po części wzrost
obrotów wewnętrznych firm. Obecnie wartość handlu
światowego zdecydowanie przekracza samą wartość
dóbr skierowanych na rynek, do ostatecznej sprzedaży.
Powyższe zachodzi wskutek lokalizacyjnej dezagregacji łańcuchów tworzenia wartości dodanej między

wiele miejsc w różnych krajach, nawet na różnych
kontynentach, w następstwie czego dochodzi do
bardzo poważnego wzrostu międzynarodowego obrotu
półfabrykatami i częściami, zanim ostatecznie dane
dobro trafi do zbytu;
• wyroby istniejące fizycznie łączone z usługami cyfrowymi i cyfrowymi produktami – tzw. digital twin.
Digital twin oznacza cyfrową kopię procesów i systemów wytwórczych, gdzie dedykowane oprogramowanie umożliwia tworzenie wirtualnych reprezentacji
fizycznych systemów oraz ich symulowanie;
• nowe modele biznesowe sterowane i napędzane
przez nowe technologie i produkty, szczególnie w sferze technologii komunikacyjnych i informacji;
• systematycznie postępujący – rok do roku
– wzrost obciążenia infrastruktury drogowej.
Trzecim ważnym elementem jest nasilająca się
urbanizacja. Dla wytwórców pojazdów użytkowych
stanowi ona wyzwanie w odniesieniu szczególnie
do segmentów komunalnego, miejskiej dystrybucji,
w tym przewozów pocztowych i kurierskich, oraz
do przewozów pasażerskich. W przypadku samego
ruchu towarowego za główne wyzwania łączące się
z tą coraz silniejszą urbanizacją uznaje się:
• wzrost złożoności w miejskiej logistyce;
• radzenie sobie ze wzrastającym wolumenem
przemieszczanych ładunków w obszarach metropolitalnych – m.in. zgodnie z teraz sporządzanymi
prognozami do 2021 roku zanotuje się ponad 4 mld
wysyłek w segmencie CEP (Courier, express, parcel
– kurier, ekspres, paczka);
• wzrost ograniczeń w zakresie poruszania się w centrach miast przez pojazdy z silnikami spalinowymi.
W skrajnych przypadkach warianty te są objęte całkowitym zakazem wjazdu do wybranych stref. Dochodzą
tu jeszcze strefy i godziny ciszy – tzn. maksymalnie
cichego poruszania się w wybranych strefach w określonych godzinach bądź nawet przez cały dzień.
Wprowadzanie stref zakazanych dla wersji z silnikami spalinowymi, przede wszystkim wysokoprężnymi,
oraz stref ciszy powoduje, że w sferze realizowanych
w nich dostaw następuje przesunięcie w kierunku
wzrostu znaczenia:
• elektrycznych rowerów;
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• tzw. City Hub Solution, czyli subhabów przeładunkowych, w ramach tzw. logistyki ostatniej mili
służących rozdysponowaniu przesyłek jedynie na pewnym ograniczonym obszarze, przykładowo wyłącznie
w danej dzielnicy;
• przyjaznych dla środowiska i opartych na masowości rozwiązań blockchain – łańcuchów bloków, gdzie
występuje rozproszona baza danych, utrzymująca
rejestr uporządkowanych rekordów, których liczba
stale rośnie;
• ciężarówek i aut dostawczych dla segmentu KEP
z alternatywnymi zespołami napędowymi i/czy na
paliwa alternatywne. Coraz powszechniejsze staje
się tu bowiem użycie typów w pełni elektrycznych,
hybrydowych oraz ze spalinowymi jednostkami napędowymi, ale zasilanymi wodorem albo gazem w postaci sprężonej (CNG) lub skroplonej (LPG);
• cyfryzacji i harmonizacji łańcuchów dostaw w celu
maksymalnie efektywnego wykorzystania wszelkich
w nich spożytkowanych zasobów.
Wskutek tego same koncepcje logistyki w miejskim
ruchu – tzw. miejskim ruchu logistycznym (urban
logistic traffic), jakie są obecnie stosowane, przez
wszystkie zainteresowane strony nieuchronnie muszą być wspólnie dogłębnie przemyślane a potem
holistycznie wdrożone w praktyce. Powyższe stanowi
właśnie największe wyzwanie dla towarowego ruchu
dostawczego w miastach oraz miejskiej logistyki przyszłości. Niemniej, ta zmiana paradygmatu – modelu
stwarza też ogromne możliwości do dalszej poprawy
warunków życia w miastach. Jednocześnie, z punktu
widzenia samych producentów pojazdów, jeśli kwestia
odnosi się do operowania na drogach wewnątrzmiejskich, głównie z cięższymi ładunkami, nadal nie
istnieje w pełni sensowna alternatywa dla lekkich użytkowych aut dostawczych. Wciąż mianowicie tworzą
one logistyczny szkielet dla pracującego w miastach
społeczeństwa. Dzięki swojej elastyczności użycia od-
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powiadają za zabezpieczenie mobilności wielu małych
i średnich przedsiębiorstw, podobnie jak stanowią
większość parku flotowego władz lokalnych, lokalnych
podmiotów komunalnych, dostawców energii i wciąż,
mimo w pewnym zakresie rosnącej konkurencji ze
strony rowerów, w tym wspomaganych elektrycznie,
przedstawicieli sektora pocztowego oraz kurierskiego. W ten sposób stają się niezbędnym składnikiem
życia biznesowego, przeważnie właśnie na obszarach
miejskich, dodając do niego znaczną wartość dodaną
– niezbędny wkład. I ten wkład dostarczają od ponad
60 lat. Przy czym podstawowe wyzwanie dla nich na
dzisiaj stanowi to, by wykonać przewóz ludzi i ładunków maksymalnie efektywnie w układach czasowym,
organizacyjnym i kosztowym, w tym by dostarczyć
dobra bezpośrednio do ostatecznego odbiorcy na
czas, a w dodatku przewozić robotników i materiały
na budowy, ułatwić niezawodne świadczenie usług
oraz umożliwić skuteczne wykonywanie zadań przez
rzemiosło – wspierać skuteczny rozwój rzemiosła.
Zarazem w przyszłości bezwzględnie konieczne stanie
się organizowanie przemieszczania w miastach ludzi
i ładunków w zdecydowanie bardziej efektywniejszy
sposób niż teraz. Wynika to z faktu, że trudno znaleźć
dzisiaj jakiekolwiek większe miasto, a tym bardziej
metropolię, gdzie da się dostać z przysłowiowego
punktu A do punktu B bez żadnych większych opóźnień, czego przyczynę zazwyczaj stanowią nieodpowiednie przyjęte koncepcje organizacji samego
ruchu ulicznego. Powyższe w dużym stopniu odnosi
się także do ulicznego ruchu dystrybucyjnego oraz
samych dostaw ostatniej mili. W tym drugim przypadku nieraz zdarza się, że tego samego dnia lecz
o różnych porach samochody czterech czy nawet
pięciu przedstawicieli segmentu CEP przyjeżdżają
nie tylko na tę samą ulicę, ale wręcz do tego samego
domu czy do tego samego odbiorcy. W rezultacie
dochodzi do niepotrzebnego wzrostu ogólnych kosz-

tów, zatłoczenia, emisji spalin i tym samym substancji
szkodliwych oraz zbędnego i nieefektywnego spożytkowania dostępnych zasobów ludzkich i rzeczowych.
A wystarczyłoby jedynie wdrożyć lokalny subhub
przeładunkowo-rozdzielczy, komasujący przesyłki od
wszystkich operatorów i następnie odpowiadający za
ich przekazanie na zdecydowanie mniejszym obszarze, dla znacznie niższej liczby odbiorców, co zresztą
pozwala na bardziej zindywidualizowane ustalanie
z każdym z nich konkretnych godzin przekazania,
tak by uniknąć zbędnego ponownego dojeżdżania
i dostarczania.
Dlatego na tym etapie dla samych producentów
pojazdów użytkowych kluczowa jawi się kwestia,
jak lepiej zorganizować sam ruch miejski oraz jakie
warianty wdrażać, by mimo wszystko nie ograniczać
bądź nie zakazywać ruchu tych aut w środowisku
miejskim. Skutkiem tego, jako następstwa obecnych
megatrendów, jest:
• mniejsza emisja CO2, hałas oraz przepisy dotyczące
cząstek stałych;
• cyfryzacja i łączność;
• elektromobilność (elektryczna mobilność)
oraz niezawodność świadczonych usług,
Czwarty kluczowy rozpatrywany obszar stanowi
stabilność – trwałość – zrównoważenie – zrównoważony rozwój. To zrównoważenie ma zachodzić
w odniesieniu do:
• kwestii ekonomicznych, spraw społecznych i nade
wszystko ekologii;
• opcji transportu niskoenergetycznego – o relatywnie małym zapotrzebowaniu na energię do wykonania
zadanej prawy przewozowej;
• pojazdów w pełni zoptymalizowanych środowiskowo;
• wykonywania tzw. cichych dostaw.
W tym kontekście, z punktu widzenia dostawców
pojazdów użytkowych, za podstawowe wyzwania
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związane z zagwarantowaniem zrównoważenia trzeba
uznać:
• dalszą techniczną optymalizację w zakresie aerodynamiki, układu przeniesienia napędu – technologii
układów napędowych, w tym w sferze ich elektryfikacji, co powinno prowadzić do:
• - poprawy koniecznych parametrów przez komponenty takie jak ogumienie;
• - obniżki emisji substancji szkodliwych przez pojazd;
• - uzyskania poprawy w zakresie hałasu emitowanego przez podłogę pokładu ładunkowego, z czym
wiąże się stosowanie: nowych materiałów na pokrycia
podłogowe, nowej generacji tylnych wind załadowczych oraz stale poprawianych systemów i technologii
mocowania ładunków;
• wdrażanie alternatywnych zespołów napędowych,
w tym zespołów w pełni elektrycznych, hybrydowych,
gazowych i na wodór;
• wdrażanie pojazdów alternatywnych, w tym nawet
rowerów, także wspomaganych elektrycznie (e-bike);
• sprawdzanie możliwości do wdrażania zmian
wewnątrzgałęziowych i międzygałęziowych, z dalszą
optymalizacją dokonywanych w nich operacji, co
powinno prowadzić do:
• - wzrostu możliwości przewozowych przez wymianę ładunków, w tym między gałęziami, czy poprawione
planowanie tras;
• - tworzenia tzn. mikroskładów dla podmiotów
wykonujących przewozy w ramach tzw. logistyki
ostatniej mili;
• - komercjalizacji na skalę zdecydowanie większą
niż dzisiaj znormalizowanych opakowań zbiorczych czy
przesyłek łączonych – tzw. przesyłek pakietowych.
W takim kontekście uważa się zatem, że zrównoważenie przyczyni się do ograniczenia emisji CO2
na zdecydowanie odczuwalną skalę. Od 2000 roku
emisja tego gazu pochodząca z towarowego ruchu
drogowego w Niemczech spadła o 8%, pomimo samego wzrostu wolumenu przewozów, podczas gdy
emisja CO2 w przeliczeniu na tkm uległa obniżce o całe
35%. Przy czym, z drugiej strony, udział użytkowników
dróg w całkowitej wartości emisji stale się podnosi,
a na przestrzeni ostatnich 15 lat wzrósł o ponad 40%.
Dlatego, dla poprawy równowagi, z punktu widzenia
drogowego transportu towarowego, kluczowe zagadnienie odgrywają: lepsze spożytkowanie dostępnych
powierzchni/przestrzeni ładunkowej i ładowności,
w zależności od tego, która z tych wartości pierwsza
ulegnie wykorzystaniu, oraz unikanie pustych czy nie
w pełni wykorzystanych przebiegów. Dla osiągnięcia
tych celów konieczne stają się:
• optymalizacja przebiegu tras;
• automatycznie dokonywana wymiana danych podczas załadunku i rozładunku;
• specjalne aplikacje dające rekomendację do podjęcia działań;
• spełnienie warunku wstępnego w postaci funkcjonowania odpowiednich kompatybilnych interfejsów
oraz zintegrowanych systemów;

• przyjęcie założenia, że nie ma tzw. izolowanych
rozwiązań, wobec czego dobrze jest najpierw sprawdzić wszelkie dostępne opcje i nie wykluczać żadnej
z nich;
• cyfrowe treningi prowadzone dla kierowców, by
lepiej radzili sobie z pojazdami, tzn. by skuteczniej niż
dotychczas wdrażali zasady jazdy ekonomicznie i ekologicznie zrównoważonej, a przy tym – po uwzględnieniu czynnika czasu – eksploatacyjnie efektywnej:
jak się uważa wskutek podjęcia tych działań emisję
CO2 da się ograniczyć o nawet 4%, gdyż o tę samą
wartość przeliczeniowo spada zużycie paliwa.
Ponadto wzrost zrównoważenia może się odbywać przez optymalizację aktualnie realizowanych
procesów. Wskazuje się tutaj na dwa podstawowe
ograniczenia. Pierwsze polega na zbyt wysokich notowanych kosztach transakcyjnych. By temu zapobiec,
dokumenty załadunkowe oraz niezbędna informacja
muszą być szybko rozpowszechniane między wszystkie strony – uczestników – wzdłuż całego łańcucha
dostaw. Co więcej, dodatkowe koszty wbrew pozorom
pojawiają się podczas poszukiwania ładunków, w tym
powrotnych, na tzw. wolnym rynku, w tym w ramach
internetowych giełd transportowych.
Druga kwestia dotyczy optymalizacji spożytkowania dostępnych ładowności i/czy przestrzeni ładunkowej poprzez wprowadzanie systemów tzw.
dynamicznego zarządzania ładunkami. Zbyt duże,
wciąż niewykorzystane zdolności przewozowe pojawiają się m.in. wskutek braku właściwego przepływu i dzielenia się informacją na czas oraz pomiędzy
wszystkimi zainteresowanymi stronami. W następstwie tego w przybliżeniu od około 30 do nawet 50%
zdolności przewozowych naczep nie zostaje w pełni
spożytkowane, a 25% kursów odbywa się na pusto,
co oznacza, że w takiej sytuacji zdolności przewozowe
naczep nie są wykorzystane w ogóle.
Jednocześnie w przypadku samej logistyki ostatniej
mili mimo wszystko warto rozważyć wprowadzenie
na bardziej masową skalę specjalnych rowerów. Jak
się przyjmuje, w Unii Europejskiej nawet 50% ogółu lekkich ładunków oraz 25% ogółu ładunków bez

najmniejszego problemu może być przeniesionych
na rowery. Co więcej – stwierdzono, że w miastach
42% wszystkich dróg dla samochodów może być
obsługiwane przez rowery.
Inny rozpatrywany moduł dotyczy dostępności
zasobów, tzn. surowców, z jakich można produkować paliwa. Tu jedną z takich nowinek w ostatnich
latach stanowi wzrost zainteresowania wytwarzaniem
wodoru w procesie elektrolizy wody z zastosowaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.
Tę technologię power-to-gas uważa się za obiecujące
rozwiązanie z punktu widzenia możliwości bilansowania systemu elektroenergetycznego, gdyż nadwyżki
energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych mogą
być przeznaczone na produkcję wodoru. Ten z kolei
następnie mógłby być zatłoczony do sieci gazowej
w celu magazynowania uzyskanej w ten sposób energii chemicznej. Podstawowym etapem technologii
PtG jest konwersja energii elektrycznej na energię
chemiczną, zachodząca w procesie elektrolizy wody.
W tym etapie wykorzystuje się wygenerowane nadwyżki energii elektrycznej pochodzące z odnawialnych źródeł energii pracujących z nierównomierną
wydajnością. Produktami elektrolizy są wodór i tlen
w postaci gazowej. W pewnym stopniu nierównomierność pracy odnawialnych źródeł energii o niskiej
mocy może być zrównoważona przez wytwarzanie
energii w konwencjonalnych instalacjach, ale zapewnienie wyższego udziału OZE w całkowitym zużyciu
energii wymaga poprawy technologii jej magazynowania. Podczas gdy baterie lub kondensatory nadają się do krótkotrwałego przechowywania energii
elektrycznej, magazynowanie długoterminowe może
być właśnie realizowane za pomocą wodoru jako
nośnika energii.
Niezwykle ważną rolę przy omawianiu obecnych
zmian w sektorze transportowym pełni klasyfikacja podstawowych składowych tworzących poziom
rozwoju określany jak 4.010. Punkt wyjścia w tych
rozważaniach może stanowić tzw. internet rzeczy
(internet of things). Jego istota polega na tym, że
realne – fizycznie namacalne rzeczy dostarczają tu
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informacje o swoim własnym statusie w celu dalszego
zarządzania nimi i obróbki w sieci. W takim układzie
za zasadniczy cel Przemysłu 4.0 da się uznać wzrost
efektywności dokonywany poprzez organizację oraz
realizację zleceń produkcyjnych. W efekcie wyrób,
jaki ma powstać w tym systemie, kontroluje wytwarzanie. Tym samym Logistykę 4.0 ukierunkowano na
uzyskanie wzrostu efektywności przez niezależną
organizację oraz wykonywanie poszczególnych zleceń
logistycznych, analogicznie jak dostarczanie informacji
o swoim własnym statusie dla dalszej obróbki – przetwarzania. W następstwie tego produkt, jaki ma zostać
wytworzony, steruje logistyką.
Podczas lipcowej konferencji wiele miejsca poświęcono także digitalizacji, przekładającej się na
cyfryzację, usieciowienie, autonomizację i skutkiem
tego jawiącej się jako jedna z podstaw Logistyki 4.0
i w jej ramach Transportu 4.0 oraz Mobilności 4.0.
Ta digitalizacja otwiera poprzednio niewyobrażalne możliwości w zakresie usprawnienia procesów
przemieszczania. Inteligentne sieci – usieciowienie
(networking) nie tylko połączonych pojazdów, ale
i produktów, przepływu dóbr oraz ogółu partnerów
logistycznych w całym łańcuchu transportowym
pozwalają dostawcom taboru samochodowego
otworzyć całkowicie nowe potencjał i zdolności
w wielu obszarach. Tym bardziej że realny postęp
w technologiach cyfrowych już teraz umożliwia
uczynić kilka kroków naprzód w dalszym rozwoju
technologicznym. Powyższe dotyczy m.in. obsługi
zapobiegawczej taboru, do minimum ograniczającej
ryzyko pojawienia się awarii, albo pojazdów poruszających się częściowo czy w pełni autonomicznie
bądź wewnętrznie połączonych flot. Te ostatnie
w czasie rzeczywistym mogą wymieniać informacje
między sobą oraz między sobą i centrum zarządzania, co powoduje, że w tym samym momencie są
w stanie optymalnie kalkulować pokonywane trasy
oraz zabierane ładunki. A wszystko to odbywa się
przy włączeniu do procesów wstępnych i końcowych
w całym rozpatrywanym w danym przypadku łańcuchu logistycznym.
Ponadto digitalizacja może wnieść swój wkład
– może się przyczynić do wytworzenia o wiele lepszych niż teraz połączeń – związków między różnymi
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gałęziami transportu wewnątrz całych zintegrowanych łańcuchów transportowych i logistycznych.
Powyższe okazuje się konieczne, ponieważ niezbędne
jest wzajemne oddziaływanie wszystkich gałęzi transportu, aby sprostać stale rosnącemu wolumenowi
dóbr przeznaczonych do przemieszczania. Do tego
w przyszłości digitalizacja ruchu ulicznego otworzy
kompletnie nowe drogi do poprawy płynności tego
ruchu i efektywności dokonywanych operacji. Dzięki temu przyczyni się do redukcji emisji substancji
szkodliwych i hałasu oraz poprawy równowagi – zrównoważenia, w pierwszym rzędzie w aglomeracjach
miejskich, ale także na innych obszarach. Co równie
ważne, możliwości dla połączonego, sieciowego i autonomicznego prowadzenia oznaczają też, że digitalizacja zapewnia znaczny przeskok, wręcz określony
jako skok kwantowy (quantum leap), w podniesieniu
bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Z digitalizacją wiążą się również pewne inne
korzyści, pomijając w pełni autonomiczną jazdę czy zintegrowane konwoje, takie jak lepsze
spożytkowanie dostępnych przestrzeni ładunkowej i ładowności. To ostatnie zjawiskookreśla się
jako cargo space scanner, czyli skaner powierzchni
ładunkowej.
Obecnie trwają prace nad tym ekosystemem,
a w ich ramach dotychczasowi dostawcy taboru
wychodzą daleko poza poprzednią definicję takich
podmiotów. Następuje mianowicie:
• zapewnienie cyfrowych platform logistycznych do
konsolidacji przepływów ładunków, a tym samym
generowania mniejszego ruchu i niższych kosztów
na mniej zatłoczonych drogach;
• wydanie zgody ciężarówkom na działanie – poruszanie się w pełni autonomiczne lub półautonomiczne
i w rezultacie ograniczenie obciążenia kierowcy, przy
jednoczesnym lepszym spożytkowaniu godzin jego
pracy oraz zdolności przewozowych pojazdów;
• zezwolenie ciężarówkom na jazdę w zintegrowanych konwojach, jak w przypadku projektu pilotażowego na autostradzie A9 w Bawarii, co powinno
z jednej strony skutkować znacznym ograniczeniem
zużycia paliwa i emisji CO2, z drugiej gwarantować
wyraźnie wyższy poziom bezpieczeństwa;
• praca nad alternatywnymi systemami napędowy-

mi. I powyższe nie tylko odnosi się do e-mobilności
– elektromobilności. Z całą pewnością warianty zasilane bateryjnie – w pełni zelektryfikowane w przyszłości
staną się niezwykle ważne w drogowym transporcie,
zarówno osobowym, jak i towarowym. Niemniej, jeśli
w ciągu zaledwie dwóch dni jazdy w pełni elektryczna ciężarówka (e-truck) przy pokonywaniu dalekich
dystansów zużywa więcej energii niż przeciętne
gospodarstwo domowe zużywa w ciągu roku, to
wyraźnie wskazuje, że we wdrażaniu tej technologii
na w pełni komercyjną skalę wciąż występują dość
poważne ograniczenia.
Dlatego w szczególności w grupie przewozów
ciężkich ładunków – sektorze przewozów ponadgabarytowych oraz w sektorze obsługi ruchu na dalekich
dystansach nawet w długiej perspektywie czasowej
raczej spotka się bardzo niewiele w pełni zelektryfikowanych egzemplarzy. Wynika to wyłącznie z przyczyn
technicznych. Zamiast tego da się odnotować stale
rosnące wykorzystanie wersji w pełni elektrycznych
w obsłudze dystrybucyjnego ruchu miejskiego. Do
tego dochodzą oczywiście w pełni elektryczne autobusy komunikacji miejskiej.
W takim układzie dobrze byłoby więc myśleć bardziej analitycznie, a przy tym odważnie i niezależnie,
oraz pozostawać nastawionym otwarcie na nowe,
innowacyjne rozwiązania. Zmiany, przed którymi stoi
teraz sektor, okazują się bowiem być zbyt duże oraz
zbyt skomplikowane i kompleksowe, aby dalej dało
się oczekiwać nowego, uniwersalnego podejścia
typu „wszystko dla wszystkich” albo „jedna miara
dla wszystkich”, tak jak to dotychczas zachodziło
w odniesieniu do oleju napędowego oraz modeli
z silnikami nim zasilanymi.
Nie będzie to takie proste, jak się wydaje, w związku z czym trzeba stale badać i rozważać odmienne
rozwiązania, w danych warunkach nawet te uważane
dotąd za mało prawdopodobne. W rezultacie w aktualnej sytuacji mówienie o zmianach w sektorze
wcale nie odnosi się wyłącznie do nowych kabin
lub układów napędowych, ale i do dyskusji o tym,
jak sektor transportowy, niepodważalnie stanowiący
niezwykle istotną składową gospodarki, chce pomóc w kształtowaniu jak największej transformacji
w swojej historii.
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Renault Urban Lab 2 już po fazie testów

Renault Trucks z sukcesem kończy etap prób eksperymentalnego wariantu Urban Lab 2, powstałego pod kątem
optymalizacji kosztowej i ekologicznej realizacji zadań w ramach tak zwanej logistyki miejskiej.
TEKST: JAROSŁAW BRACH, ZDJĘCIA: PRODUCENT

P

o ośmiu miesiącach prac rozwojowych
i siedmiu miesiącach testowania, podczas
prób prowadzonych w środowisku miejskim
i podmiejskim w porównaniu do standardowego
wydania eUrban Lab 2 zanotował zmniejszenie
zużycia paliwa i emisji CO2 o 12,8%. Oszczędności te
potwierdzają osiągnięcie założonych celów. Wynik
ten uzyskano dzięki optymalizacji aerodynamiki,
układu przeniesienia napędu, opon oraz komunikacji między pojazdami i infrastrukturą.
Ograniczenie zużycia paliwa i emisji CO2 przez
ciężarówki od dawna pozostaje jednym z głównych problemów rozważanych przez francuski
koncern. W 2016 roku uruchomiono projekt EDIT
(Efficient Distribution Truck), w którym współpracował on z sześcioma partnerami. Byli nim: Valeo,
Lamberet, Michelin, BeNomad, INSA de Lyon (LamCoS) i IFSTTAR (LICIT). Cel tego projektu polegał
na redukcji o 13% zużycia paliwa w przewozach
miejskich i regionalnych przez auta z zabudową
z regulowaną temperaturą. W ramach tego przedsięwzięcia powstał właśnie model laboratoryjny
Urban Lab 2. Po siedmiu miesiącach testowania
oraz 4500 km przebytych w normalnym ruchu
ulicznym i na urządzeniu rolkowym osiągnął on
początkowe cele. Zużył bowiem o 12,8% mniej
oleju napędowego niż odpowiedni referencyjny
egzemplarz z serii D Wide, co oznacza obniżkę
zużycia paliwa o 3,5 litra i emisji CO2 o 9 kg na
100 km.

Cykl testowy i metody pomiarowe
Aby przygotować cykl testowy, statystycznie reprezentatywny dla przemieszczania ładunków
w kontrolowanej temperaturze, inżynierowie
podmiotu wykorzystali bazę danych zawierającą
pomiary zrobione na ponad 8000 km. Ten cykl
dotyczy normalnych dróg publicznych i obejmuje
12 km w środowisku miejskim, 50 km na drogach
regionalnych oraz 57 km na autostradach. Przed
badaniem zarówno Urban Lab 2, jak i pojazd referencyjny sprawdzono na stanowisku rolkowym.
Na tej podstawie sporządzono szczegółowy raport
z osiągów ich układów napędowych, aby zapewnić,
że oba auta użyte w projekcie są reprezentatywne.
Testy przeprowadzono na ulicach, urządzeniu
rolkowym, gdzie warunki drogowe i temperaturowe są symulowane, kontrolowane i odtwarzalne, oraz
przy użyciu oprogramowania symulacyjnego w celu
skorelowania z pomiarami.
Równolegle odbyły się testy z pojazdem wzorcowym
z układem przeniesienia
napędu i cechami geometrycznymi podobnymi do
tych w odpowiedniku laboratoryjnym – D Wide o dopuszczalnej masie całkowitej
19 000 kg, z silnikiem o mocy

maksymalnej 280 KM, zaopatrzonym w nadwozie
chłodnicze Lamberet. Każda z technologii przygotowanych w ramach projektu została oceniona osobno.

Ocena ulepszeń
W kooperacji z Lamberet Renault Trucks pracował
nad aerodynamiką ciężarówki i nadwozia chłodniczego. Dla poprawy przepływu powietrza parowniki zamontowano w dachu zabudowy, natomiast
agregat chłodniczy zainstalowano na dole, między
osiami. Dodano też elementy aerodynamiczne,
w tym spojlery tylne i odchylane boczne owiewki tekstylne wykonane wspólnie przez Renault
Trucks i Lamberet. Zastosowano również stopnie
wejściowe, opływowe osłony kół, deflektor dachowy, dolne boczne spojlery i boczne osłony kabiny.
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Do tego system kamer zastąpił konwencjonalne
lusterka boczne.
Ulepszenia wynikające z wyposażenia aerodynamicznego w cyklu testowym zmierzono na odcinku autostrady. Pomiary te zostały zarejestrowane
wcześnie rano, aby uniknąć zakłóceń powodowanych przez wiatr. Prędkość tego ostatniego sprawdzano w trzech oddzielnych punktach dla zagwarantowania identycznych warunków pogodowych
dla Urban Lab 2 i pojazdu referencyjnego. Protokół
testu powtórzono siedem razy dla zabezpieczenia
wiarygodności wyników. Uzyskane rezultaty zestawiono za pomocą symulacji, aby zmierzyć korzyści w całym cyklu. W symulacjach uwzględniono
różnice między masą własną a zużyciem energii
elektrycznej między dwoma pojazdami.
Wyniki tych testów potwierdziły, że optymalizacja aerodynamiki stanowi jeden z kluczowych
elementów zmniejszania zużycia paliwa i emisji
CO2 przez odmiany dystrybucyjne, szczególnie
w środowiskach podmiejskich.
Poza tym w Urban Lab 2 przetestowano integrację systemu mikrohybrydowego – połączenie
mikrohybryd oraz technologii Stop&Start, zaprojektowanych w Valeo. Dokładnie sprawdzono kilka
strategii operacyjnych systemu mikrohybrydowego, by zmaksymalizować odzyskaną energię
zarówno podczas hamowania, jak i jazdy. W dodatku wiele czasu i wysiłku poświęcono strategii
zatrzymywania/uruchamiania silnika w celu skrócenia czasu oraz zminimalizowania wibracji. Na
urządzeniu rolkowym odbyły się zaś trzy rodzaje
prób, ukierunkowane na kontrolę zużycia paliwa
przez system mikrohybrydowy w odmiennych
scenariuszach:
• bez systemu mikrohybrydowego, w standardowej
konfiguracji;
• z systemem mikrohybrydowym, bez systemu
Stop&Start;
• z systemem mikrohybrydowym i systemem
Stop&Start.
• Systemy Stop&Start i mikrohybrydowe potwierdziły, że przyczyniają się do znacznych oszczędności
w zużyciu paliwa, głównie w środowisku miejskim.
Urban Lab 2 zaopatrzono także w pokładowy system nawigacyjny służący do zapewnienia
łączności auta z infrastrukturą, w tym z systemem
komunikacji sygnalizacji świetlnej. Układ ten opracował BeNomad. Ta łączność infrastrukturalna
umożliwia Urban Lab 2 otrzymywanie informacji
z sygnalizacji świetlnej i obliczanie, czy w danych
warunkach przyspieszenie lub hamowanie okazuje
się bardziej efektywne.
Dla ustalenia wpływu tej technologii na zużycie
paliwa najpierw przeprowadzono pomiary w miejskich segmentach cyklu testowego, aby określić
rzeczywisty ruch uliczny i wpływ na niego świateł.
Wiele odbytych symulacji uwzględniało różne warunki ruchu, a do uzyskania wiarygodnych statystyk
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wymagane było rozłożenie w czasie badania
tego ruchu. Następnie zrealizowano testy na
zamkniętym torze, a potem w realnych warunkach na drogach publicznych w Bordeaux.
Te ostatnie potwierdziły dokładność algorytmu przejmującego kontrolę nad pojazdem
w fazie zatrzymywania, dla optymalizacji
oszczędności paliwa. Przy tym ta technologia wspomagania kierowcy przyczynia się do
znacznej poprawy nie tylko pod względem
zużycia paliwa i emisji CO2, ale i w sferze komfortu prowadzenia.
Kolejny wyznacznik tej ciężarówki stanowią prototypowe opony Michelin powstałe
dla redukcji oporu toczenia, bez negatywnego wpływu na inne kryteria wydajności,
takie jak bezpieczeństwo, przyczepność
lub długowieczność. Pomiary osiągów tych
opon rejestrowano na odcinkach regionalnych i autostradowych cyklu. Wykonano trzy
sekwencje testowe z pojazdami wzorcowym
i demonstracyjnym dla zmierzenia wzrostu
temperatury i ciśnienia każdej z opon. Na tej
podstawie przygotowany specjalnie przez
Michelina model symulacyjny mierzy zmiany
w oporze toczenia podczas całego cyklu.
Powyższe umożliwia dokładniejsze pomiary
różnic w zużyciu paliwa w porównaniu ze
standardową metodą stosowania stałego
optymalnego współczynnika oporu toczenia
(wartość ISO).
Projekt EDIT potwierdził znaczenie technologii wdrożonych w ramach dążenia do
celowej redukcji zużycia paliwa. Prace nad
wariantem laboratoryjnym pomagają Renault
Trucks lepiej zrozumieć fizyczne mechanizmy
prowadzące do tego zmniejszenia oraz przygotować techniczne rozwiązania dla swoich
przyszłych produktów, przede wszystkim
pod kątem spełnienia nadchodzących norm
emisji CO2. Jednocześnie – chociaż Urban
Lab 2 nie został zaprojektowany po to, by
w obecnej formie trafić do sprzedaży – zaimplementowane w nim najbardziej efektywne
technologie pod względem wydajności mogą
też być zintegrowane z samochodami produkowanymi seryjnie.

W Urban Lab 2 osłony aerodynamiczne
przydają się głównie na odcinkach
podmiejskich, a rozwiązania
w układzie napędowym i systemie
zarządzania podczas operowania
w mieście.
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Transport komercyjny bez paliw kopalnych
do 2050 roku z punktu widzenia Scanii

Szwedzka Scania od dawna należy do europejskich liderów w dziedzinie wdrażania szczególnie paliw alternatywnych,
uzupełnionych o alternatywne zespoły napędowe.

O

becnie koncern mocno zaangażował się w inicjatywy zmierzające do znacznej redukcji
emisji CO2, by ostatecznie dojść do poziomu
transportu całkowicie wolnego od paliw kopalnych,
tzn. wykorzystującego paliwa i/czy energię, które
nie powstały z takich paliw.

Porozumienie z Paryża
Osiągnięciu tego celu służy m.in. podpisanie tzw.
porozumienia paryskiego.
Dojście do sytuacji, że w okresie obowiązywania
porozumienia z Paryża transport towarowy stanie
się całkowicie wolny od paliw kopalnych, zdaniem
Scanii jest nie tylko możliwe, ale i atrakcyjne dla
przewoźników pod względem finansowym, biorąc
pod uwagę perspektywę społeczną. Tak prezentuje
się kluczowy wniosek z analizy The Pathways Study,
zainicjowanej przez szwedzką firmę.
Cel prowadzonych badań stanowiło nie tyle
nawet prognozowanie rozwoju branży, ile raczej
rozpoczęcie od końca – ostatecznego punktu,
ukierunkowanego na osiągnięcie do 2050 roku
zerowej emisji CO2. Na tej podstawie zespół
badawczy ustalił, jaki rozwój technologii, rozwój infrastruktury oraz reakcje i działania ze
strony rynku – tzw. akceptacja rynkowa – będą
konieczne, aby powyższe zrealizować. Oczekiwany wpływ tych działań został skwantyfikowany
oraz określono szybkość i intensywność wdrażania
zmian koniecznych do osiągnięcia celu porozumienia z Paryża.

TEKST: JAROSŁAW BRACH, ZDJĘCIA: PRODUCENT

Wprowadzenie do ścieżek
Dla ograniczenia wzrostu temperatury – ocieplenia
klimatu do jedynie dwóch stopni Celsjusza, zgodnie
z Porozumieniem Paryskim oraz celami Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, świat będzie musiał stać się całkowicie
wolny od paliw kopalnych do 2050 roku. Stanowi
to poważne wyzwanie, wymagające radykalnych
zmian we wszystkich sektorach, w postaci nowych
technologii, nowej infrastruktury oraz zupełnie
nowych modeli biznesowych. Tym bardziej że po
sektorze energetycznym to transport jest właśnie
największym źródłem globalnej emisji CO2, obecnie
odpowiadając za prawie jedną czwartą światowej
emisji tego gazu. Co więcej, towarowy transport
drogowy sam emituje prawie jedną czwartą z tej
wielkości. Niemniej badania pokazują, że do 2050
roku da się wdrożyć system transportu komercyjnego, całkowicie funkcjonujący bez paliw kopalnych
i tym sposobem redukujący koszty społeczne, a nie
sumujący (podnoszący) je.
Generalnie istnieje kilka dróg do osiągnięcia
przyszłości transportu bez paliw kopalnych, od
pełnej elektryfikacji do całej gamy – portfolio typów
zespołów napędowych – istnieje zatem kilka paliw
alternatywnych oraz systemów napędów alternatywnych, wyznaczających drogi prowadzące do
wdrożenia w przyszłości systemów transportowych
działających bez – całkowicie pozbawionych paliw
kopalnych. Proponowane są tu m.in. biopaliwa,
oferujące najwyższą ścieżkę redukcji emisji CO2,

czy systemy w pełni zelektryfikowane – w pełni
elektryczne układy napędowe, których eksploatacja okazuje się być najbardziej opłacalna. Inne
technologie, takie jak wodorowe ogniwa paliwowe i zelektryfikowane autostrady – e-autostrady
również mogą być brane pod uwagę i okazać się
krytyczne dla wybranych obszarów geograficznych
oraz konkretnych zastosowań. Kwestia dotyczy
tego, że w pewnych warunkach ich wprowadzenie
wykazuje całkowitą opłacalność w myśl wszystkich
lub przynajmniej większości z rozpatrywanych
kryteriów.
Dla osiągnięcia tego celu branża musi działać
bardzo szybko i w związku z tym także niezwykle
szybko się zmienić i zmieniać wiele elementów z nią
powiązanych. Mimo tego wdrożenie tych nowych
technologii może zająć dużo czasu, aby uzyskać
poziom znacznej komercjalizacji – znacznego upowszechnienia, gdyż dotąd istniejące zasoby pojazdów rotują powoli – tzn. w określonym zakresie
wdrażanie tych nowych technologii będzie zależeć
od tempa wycofywania taboru użytkowanego dzisiaj. Powyższe oznacza, że aby do 2050 roku dojść
do etapu transportu funkcjonującego całkowicie
bez użycia paliw kopalnych, konieczne zmiany na
dość poważną skalę są wymagane do wprowadzania już od 2025 roku. Przy czym problem nie
tylko dotyczy tu samych nowych technologii, ale
i nowej infrastruktury, percepcji, reakcji, odbioru
i podejścia społeczeństw, w tym ich odpowiednich
zachowań, oraz stworzenia w tym celu szerokiego
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partnerstwa. Oprócz redukcji emisji gazów cieplarnianych inwestycje te mogą przynieść znaczące
oszczędności, obniżając całkowite koszty budowy
oraz utrzymania społeczeństwa.
Ponieważ wymagane tempo i stopień zmian
należą do bezprecedensowych, dział przemysłu
motoryzacyjnego odpowiedzialny za produkcję
pojazdów użytkowych klasy tonażowej ciężkiej
nie może samodzielnie przejść tej transformacji.
Zasoby umożliwiające tę przemianę muszą zostać
przydzielone i podzielone odpowiednio między
wszystkie zainteresowane strony – wszystkich
interesariuszy – oraz bezwzględnie będzie potrzebna współpraca tego działu z branżami wspomagającymi i współpracującymi, w tym z sektorem
publicznym.
W prowadzonych badaniach stosowane są odpowiednie metody i podejścia. W podejściu opartym
na modelowaniu wstecznym rozpoczęto od rozpatrywania scenariuszy, jakie mogą się wydarzyć do
2050 roku. M.in. badacze obliczyli, ile jest niezbędne, aby osiągnąć komercyjny ekosystem transportu
funkcjonujący bez paliw kopalnych. Początkowo
zbudowano też szczegółowy model integrujący
elementy systemu logistycznego i wydajności układów napędowych pojazdów, koszty technologii
i penetracji technologicznej, zapotrzebowanie na
transport i wysyłkę oraz emisję dwutlenku węgla
zgodnie z podejściem „well-to-wheel”. W podejściu
takim rozważa się wpływ emisji „od źródła do koła”,
uwzględniając emisje związane z produkcją energii.
Emisję dwutlenku węgla „od źródła do koła” obliczono na podstawie współczynników emisji każdego
paliwa i technologii. Umożliwia to zrozumienie
potencjału redukcji emisji w każdym scenariuszu,
w tym w odniesieniu do scenariusza „kontynuacji
dotychczasowych działań”, w którym bieżąca sytuacja nie ulega zmianom. Obliczenia wielkości
emisji były zatem kompleksowe, obejmując kolejne
etapy, od pozyskania wsadu – surowego paliwa/
surowca, przez produkcję do końcowego wykorzystania paliwa i energii elektrycznej. Biorąc to pod
uwagę i przeprowadzając back-casting, założono
jednocześnie, że branże powiązane i wspierające
również osiągną cel paryski, tzn. do 2050 roku
staną się wolne od paliw kopalnych. Jednak sektor energetyczny wykazuje tu największą inercję,
określaną nawet jako punkt skamieniałości. Do
tego koszt technologii został włączony (wliczony)
przy użyciu własnego modelu całkowitego kosztu
posiadania (TCO), uwzględniającego energię elektryczną, paliwo i koszty infrastruktury. W ten sposób
przygotowano system przeliczeniowy – metrykę
w euro na kilometr, wykazującą, co ważne, spójność
dla różnych technologii.
Kolejna kluczowa rozważana kwestia to darmowa/tania energia dla globalnych potrzeb energetycznych komercyjnego transportu. Założono
tu, że koszt wprowadzenia i integracji energii ze

ciężarówki i autobusy 09-10/2018

TRANSPORT 4.0 [ 37 ]

źródeł odnawialnych znajdzie odzwierciedlenie
w nieco wyższych cenach energii elektrycznej.
Analiza wrażliwości na rynku europejskim wykazała
w tej sferze, że jeśli sieć ulegnie jedynie dekarbonizacji – redukcji emisji CO2 tylko wzdłuż trajektorii
narzuconej przez obecną gospodarkę i regulacje,
to nadal można przeciętnie uzyskać 90-procentową
obniżkę skumulowanych emisji. Każda z tych danych została skorygowana w oparciu o sporządzony
model, dotyczący segmentu transportu, regionu
oraz ram czasowych. W początkowej fazie badania
skoncentrowano się na trzech segmentach transportu komercyjnego, odpowiedzialnych za 90%
emisji dwutlenku węgla w pojazdach użytkowych
– dystrybucyjnym, długodystansowym oraz przewozach autobusami miejskimi – w czterech różnych
regionach: Szwecji, USA, Niemczech i Chinach.
Określono i zbadano scenariusze – cztery ścieżki
dojścia do przyszłości bez paliw kopalnych. Te cztery scenariusze stworzono w oparciu o przenikanie
się do roku 2050 konkurencyjnych technologii
napędowych. Technologie te wybrano bazując na
potencjale do wdrożenia systemu transportu bez
paliw kopalnych. Zwykle przewidywany wzrost
w każdej z technologi był modelowany tak, aby
podstawę stanowił parytet kosztów z pojazdami
z silnikami spalinowymi. Scenariusze te zostały zaprojektowane, aby służyć jako fundament – kamienie węgielne, pomocne w wykazaniu, czy możliwe
jest uzyskanie transportu bez jakichkolwiek paliw
kopalnych na każdej ścieżce, oraz co jest konieczne,
aby osiągnąć ten poziom.
Dokładnie rozważono i przebadano cztery następujące scenariusze:
• 1. Wzrost znaczenia bateryjnych pojazdów elektrycznych (BEV); w tym scenariuszu do 2050 roku komercyjny transport ulegnie pełnemu zelektryfikowaniu.
• 2. Wzrost znaczenia biopaliw, ale realnie wyłącznie
w krótkim okresie: biopaliwa stosowane w silnikach
spalinowych stanowią wybór jedynie dla krótkiego

okresu – są krótkoterminowym wyborem, aby zacząć
zmniejszać emisję CO2.
• 3. Rozwój odmian elektrycznych z ogniwami paliwowymi (FCEV): wersje napędzane ogniwami paliwowymi rozwijają się na tyle szybko, aby do 2050 roku
systemy te mogły napędzać większość pojazdów.
Niemniej, ze względu na wyższe koszty, ich adaptacja
rozpocznie się później niż w przypadku wariantów
z akumulatorami elektrycznymi. Ponadto na końcu,
przy planowanym szybkim rozwoju technologii ogniw
paliwowych, pozostałą część samochodów będą
stanowiły te z akumulatorami elektrycznymi.
• 4. Miks technologiczny: będzie współistniało wiele
technologii układów napędowych i technologii w infrastrukturze, z mieszanką pojazdów elektrycznych
zasilanych z akumulatora, ogniw paliwowych oraz
napędzanych silnikiem spalinowym zasilanym biopaliwem.
Dla każdej z tych ścieżek całkowity potencjał
redukcji emisji gazów cieplarnianych został obliczony w odniesieniu do równoważnika dwutlenku
węgla (CO2e) i całkowitego kosztu systemu, w tym
wszystkich publicznych i prywatnych inwestycji
sektorowych wymaganych w zakresie technologii
i infrastruktury. Przy tym każda z tych czterech
wskazanych ścieżek wymaga różnych zmian w paliwach i technologiach.
Prowadzone badania wskazują też drogę do
czystszej i bardziej wydajnej przyszłości. Przede
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wszystkim system transportu komercyjnego bez
paliw kopalnych jest możliwy do wdrożenia do
2050 roku, zapewniając oszczędności – wyraźną redukcję kosztów – w stosunku do dotychczasowych
operacji, dzięki połączeniu (kombinacji) usprawnionej logistyki i wyższej efektywności użytkowej
pojazdów oraz dzięki paliwom bez zawartości węgla i usprawnionym zespołom napędowym. Do
tego emisja substancji szkodliwych może zostać
zmniejszona o ponad 20% zwyczajnie poprzez optymalizację systemów transportu oraz produkcji, co
odbędzie się bez jakiegokolwiek powiązania tych
usprawnień z usprawnieniami wprowadzanymi
w układach napędowych, czyli przez wdrożenie
działań niezwiązanych z poprawą układów napędowych. Można również wskazać i wykorzystać kilka
ścieżek rozwoju związanych z paliwami i układem
napędowym dla przyszłości bez paliw kopalnych.
W tej sferze:
• biopaliwa jako paliwo wykazują najwyższy potencjał
do szybkiej redukcji emisji związków węgla;
• elektryfikacja okazuje się być drogą najbardziej
wydajną i opłacalną;
• inne technologie wykazują poważne zastosowania,
które mogą być istotne – krytyczne dla wybranych
obszarów geograficznych i aplikacji.
Każda ścieżka wymaga wprowadzenia niespotykanego wcześniej tempa zmian.
Generalnie biopaliwa zabezpieczają na dziś
najwyższy poziom redukcji emisji związków węgla. Badanie wskazuje, że scenariusz z wysokim
poziomem wykorzystania biopaliw ostatecznie
może zapewnić pełne zmniejszenie emisji do 2050
roku, przy równoczesnej gwarancji maksymalnej
redukcji w trakcie przejścia w stosunku do innych
ścieżek. To zwiększone obniżenie kosztów wiąże
się jednak z wyższymi wydatkami. Podczas gdy
nakłady inwestycyjne i koszty infrastruktury na tej
drodze zaliczają się do bardzo niskich, gdyż biopaliwa mogą być łatwo spożytkowane do zastąpienia
oleju napędowego w silnikach spalinowych i infrastrukturze, lecz w 2050 roku ich tzw. opex okazuje
się być prawie dwa razy wyższy. Zasadniczymi
powodami takiej sytuacji są wysokie koszty i energochłonność produkcji biopaliw w stosunku do
odnawialnej energii elektrycznej. Sam opex/OPEX,
czyli z ang. „operating expenditures”, oznacza kosz-

ty utrzymania wyrobu, biznesu czy systemu (płace
i koszty bieżące – ang. „overheads”). Ponadto, jeśli
w nadchodzących dziesięcioleciach podstawowym
celem będzie zminimalizowanie emisji dwutlenku
węgla, biopaliwa odegrają kluczowe znaczenie.
Szczególnie, jeśli weźmie się pod uwagę ich wyjątkową zaletę, jaką w najbliższym czasie pozostanie
możliwość pełnienia roli w ograniczaniu emisji w sytuacji, gdy wciąż dominującym silnikiem na drodze
będzie ten spalinowy. Niemniej powiedziawszy to
trzeba wskazać, że wdrożenie biopaliw może być
zagrożone przez wysokie koszty w stosunku do
innych paliw oraz mechanizmów/układów napędowych oraz przez biodostępność. Jeśli biopaliwa
będą wykorzystywane wyłącznie w transporcie
komercyjnym, w 2050 roku mogą maksymalnie
dostarczyć 20% całkowitego zapotrzebowania
tego transportu na paliwowe materiały pędne
– w oparciu o maksymalne przewidywane możliwe wykorzystanie globalnie dostępnych dostaw
biopaliw, w 2050 roku paliwa na bazie biopaliw
będą mogły zasilić jedynie jedną piątą pojazdów
zaopatrzonych w silniki spalinowe. Co więcej, ponieważ konkurencyjne zapotrzebowanie ze strony
aplikacji trudniejszych do zelektryfikowania, takich
jak transport morski i lotniczy, okaże się wyższe, nawet uzyskanie takiego 20-procentowego pokrycia
wydaje się mało prawdopodobne.
Dlatego dla zrównoważonego rozwoju biopaliwa stosowane w silnikach spalinowych, chociaż
na dzisiaj stanowią najlepszy wybór, aby rozpocząć
redukcję emisji CO2, ale jedynie wybór krótkoterminowy. W takim układzie w dłuższej perspektywie
czasowej pojazdy elektryczne z akumulatorami
będą stanowić większość.
Inna propozycja to paliwo dieslowskie wytworzone syntetycznie za pomocą elektrolizy odnawialnej (power-to-fuel). Przy czym wówczas koszty
i energochłonność byłyby jeszcze większe oraz
byłaby wymagana technologia wychwytywania
dwutlenku węgla, aby uczynić paliwo rzeczywiście wolnym od emisji tego gazu ze względu na
utrzymywanie emisji zanieczyszczeń z punktu
źródłowego – utrzymywanie punktowych emisji
ze źródła. W przypadku biopaliw badanie zakłada,
że włożenie wsadu do ich produkcji w naturalny
sposób zmniejszy emisję zanieczyszczeń ze źródeł
punktowych bez potrzeby stosowania technologii wychwytywania dwutlenku węgla.
Tym samym elektryfikacja
jawi się jako najbardziej efektywna i opłacalna droga dla
zrównoważonego rozwoju, gdyż
okazuje się być najbardziej wydajna, najszybsza i zyskowna.
Biorąc pod uwagę wymagania
dotyczące infrastruktury i wielkości baterii, badania pokazują,

że do 2050 roku elektryfikacja może zapewnić
do 6% skumulowanych oszczędności, przy około
21% niższych kosztach systemu w porównaniu
do oleju napędowego. Przy tym dowiedziono, że
już niedługo, bo w 2027 roku, warianty bateryjne
– w pełni elektryczne – z napędem w pełni elektrycznym do przewozów na długich dystansach
mogą osiągnąć cenę równą odpowiednikom
z silnikami wysokoprężnymi, natomiast wersje
z ogniwami paliwowymi mogłyby osiągnąć tę
równość w 2047 roku. Innymi słowy w 2027 roku
w pełni elektryczne ciężarówki mogłyby osiągnąć cenę równą odpowiednikom z jednostkami
wysokoprężnymi, podczas gdy typy napędzane
ogniwami paliwowymi mogłyby osiągnąć parytet
w 2047 roku. Poza tym całkowity koszt posiadania
odmian elektrycznych z akumulatorem w 2031
roku zrówna się z poziomem całkowitych kosztów
notowanych dla substytutów zasilanych olejem
napędowym. W rezultacie całkowity koszt posiadania aut elektrycznych z akumulatorem (BEV)
w 2031 roku będzie taki sam, jak w przypadku
wszelkich modeli z silnikiem wysokoprężnym. Co
równie ważne, tendencja ta wystąpi we wszystkich segmentach pojazdów, nawet w transporcie
długodystansowym. Do tego osiągnięto parytet
– zrównanie notowanych kosztów w odniesieniu
do ciężarówek dystrybucyjnych (aplikacji dystrybucyjnych) w Szwecji i autobusów BEV w Niemczech. Przy czym wdrożenie pełnego scenariusza
elektrycznego – pełna elektryfikacja pojazdów do
2050 roku będzie wymagać od czterech do pięciu
razy więcej inwestycji w infrastrukturę w stosunku
do obecnej sytuacji. W zamian koszty operacyjne
mogą być o 40% niższe niż w przypadku ciężkich
pojazdów z silnikami wysokoprężnymi. Powyższe
spowoduje, że układ/rozkład kosztów będzie bardzo odmienny od tego przygotowanego dla diesla.
Tym samym ścieżka rozwoju pojazdu elektrycznego
z akumulatorem zapewnia najbardziej opłacalną
drogę postępu i rozwoju, do 2050 roku gwarantując
prawie 20% całkowitych oszczędności w systemie
w porównaniu z dotychczasowymi działaniami.
Oprócz tego specjalne zelektryfikowane autostrady dla transportu dalekobieżnego mogą
przyspieszyć proces elektryfikacji – ten pozytywny
czynnik wystąpi, głównie w nadchodzącej dekadzie, kiedy koszty akumulatorów wciąż pozostaną
wysokie, a dalsze ulepszenia w sferze gęstości energii nie zostały jeszcze skomercjalizowane. W do-
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datku autostrady te mogą zapewnić zmniejszenie
emisji o 17%, dzięki redukcji rozmiarów i ilości
akumulatorów wymaganych przez komercyjny
system transportowy. Aczkolwiek, nawet zakładając
wysokie wykorzystanie, autostrady elektryczne
służące do transportu długodystansowego i tak
mogą być kosztowne.
Natomiast warianty napędzane ogniwami paliwowymi zanotują opóźniony start, co oznacza, że
ich realna komercjalizacja – znaczny wzrost popytu
na nie – nastąpi później niż w przypadku pojazdów
z akumulatorem. Z drugiej jednak strony, chociaż są
one droższe w stosowaniu, mogą stać się atrakcyjną
alternatywą dla elektrycznych układów napędowych z akumulatorami na rynkach, na których
regulacyjne wsparcie dla technologii wodorowej
jest wysokie, podaż wodoru obfita, a sam wodór
dostępny po niskich kosztach. W efekcie do 2050
roku mogą stanowić 60% całkowitej floty pojazdów
ciężkich z napędem elektrycznym. Tym bardziej, że
typy takie są lepiej przystosowane do wykonywania
transportu długodystansowego ze względu na
mniejszy rozmiar akumulatora i większy zasięg
operacyjny w porównaniu z wersjami z napędem
elektrycznym, co odgrywa kluczowe znaczenie
właśnie w przewozach na duże odległości.
Zbadano także wrażliwość na emisje w szerszym
zakresie, biorąc pod uwagę emisje pochodzące
z produkcji wszystkich silników, akumulatorów
i paliw. Potencjał każdej z dróg – z wyjątkiem
wzrostu biopaliw – dla redukcji emisji stał się
nieco ograniczony przez ten rozszerzony zakres.
W rzeczywistości, nawet gdy uwzględniono wpływ
emisji dwutlenku węgla we wszystkich pojazdach
z napędem elektrycznym – w przypadku wydobywania surowców, syntezy i formułowania – ścieżka
wzrostu pojazdów elektrycznych napędzanych
silnikami elektrycznymi i zasilanych akumulatorami elektrycznymi nadal zmniejsza poziom emisji
dwutlenku węgla. Mimo tego, chociaż ścieżka dla
pojazdów elektrycznych wciąż osiąga zerowy poziom emisji do 2050 roku, przy najniższym koszcie
w porównaniu z innymi ścieżkami, gracze działający wewnątrz łańcucha wartości dodanej budowy
akumulatorów w swoich operacjach będą musieli
zmniejszyć energochłonność i emisję węgla, aby
zmaksymalizować potencjał redukcji elektrycznego
układu napędowego.
Ustalenia te są spójne w różnych lokalizacjach
geograficznych i wskazują, że można zbudować
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czystszy i bardziej opłacalny globalny system transportu komercyjnego. Mimo tego budowa wolnego
od paliw kopalnych systemu transportu w jednym pokoleniu nie będzie łatwa. Gracze z sektora
transportu i branż powiązanych w nowy sposób
będą musieli współpracować, w tym z sektorem
publicznym. Ponadto wraz z przyjęciem nowych
technologii innowacje będą musiały przyspieszyć
w niespotykanym dotąd tempie. W rezultacie inwestycje będą musiały rozpocząć się teraz.
W takim układzie osiągnięcie do 2050 roku systemu bez paliw kopalnych jest nie tylko możliwe,
ale i zapewnia oszczędności. Badania mianowicie
pokazują, że kilka dróg może prowadzić do pozbawionego paliw kopalnych transportu komercyjnego, jeśli inwestycje rozpoczną się natychmiast.
W uzupełnieniu do redukcji emisji gazów cieplarnianych, inwestycje te mogą przynieść znaczne
oszczędności, oznaczając redukcję całkowitych
kosztów społecznych budowy, utrzymania i wykorzystania transportu komercyjnego o 20% bądź
nawet więcej, porównując do kosztów biznesu
zwykłego – normalnie prowadzonego (business-as-usual) oraz w zestawieniu z dotychczasowymi
trendami.
Przy czym stopień i harmonogram potencjalnych
oszczędności różnią się w zależności od obranej
ścieżki. Scenariusz o najniższym koszcie, czyli droga
wyboru pojazdu w pełni elektrycznego z akumulatorami, już przynosi oszczędności w porównaniu
z utrzymaniem dotychczasowej infrastruktury.
W ciągu kolejnej dekady i następnie do 2050 roku
powinna ona zapewnić całkowite oszczędności systemu rzędu 20%. Niemniej przykładowo w Szwecji,
gdzie ten koszt pozostaje najniższy, ścieżka redukcji
emisji okazuje się nawet o 25% procent tańsza niż
normalny biznes. Do 2050 roku w tym kraju można się nawet liczyć z większymi oszczędnościami,
przede wszystkim wynikającymi ze stosunkowo
niskich tam cen energii elektrycznej. Wskazano,
że te oszczędności w 2050 roku mogą się równać
7% w porównaniu do zwykłego biznesu, w dodatku z potencjałem do jeszcze większej redukcji ze
względu na wspomniane relatywnie niskie szwedzkie ceny energii elektrycznej.
Poza tym emisja substancji szkodliwych może
zostać zmniejszona o ponad 20% dzięki systemowi
logistycznemu i poprawie wydajności wykorzystania taboru. Ponad 20-procentową redukcję emisji
CO2 można bowiem uzyskać przez optymalizację

całego systemy transportowego – tzn. systemu
infrastruktury i ulepszeń dokonywanych w eksploatacji pojazdów, bez najmniejszej konieczności
ingerencji czy zmian w ich układzie napędowym.
W tej sferze wymienić można takie usprawnienia
jak optymalizacja systemów, przykładowo wskutek
lepszego planowania i zarządzania trasami przejazdu – poprawy doboru tras w każdym konkretnym
przypadku w powiązaniu z lepszym – sprawniejszym zarządzaniem ładunkami, polegającym na
maksymalnym spożytkowaniu ładowności i/czy
przestrzeni ładunkowej, dostępnych w danym momencie, w danym środku transportu, poruszającym
się w danej relacji. Pozostałą część da się uzyskać
dzięki alternatywnym zespołom napędowym oraz
paliwom alternatywnym.
Jednocześnie inwestycje w większość usprawnień w zakresie logistyki i systemów transportu
samochodowego zwracają się stosunkowo szybko,
co prawdopodobnie powoduje ich masowe upowszechnienie. Do tego niektóre regiony wykazują
wyjątkowo duże możliwości w obszarze poprawy
wydajności w zarządzaniu logistyką i efektywności
taboru samochodowego. Przy tym, z drugiej strony,
przykładowo w Chinach osiągnięcie powszechnego
przyrostu wydajności może okazać się trudniejsze
ze względu na przeszkody obejmujące powszechną
praktykę przeciążania w transporcie towarowym
oraz niewystarczające zasoby IT do adresowania,
identyfikowania i udostępniania danych w celu
umożliwienia konsolidacji ładunków i w rezultacie wzrostu stopnia wykorzystania sprzętu przewozowego. Zmiany polityczne oraz inwestycje
infrastrukturalne w Chinach mogłyby potencjalnie
zwiększyć wydajność o ponad 40%, usuwając lub
zmniejszając takie przeszkody.
Ogólnie sytuacja, w której wiele technologii
napędowych współistnieje w stanie finalnym,
jest korzystna, lecz – z drugiej strony – pojawi się
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konieczność przezwyciężenia kosztów budowy
i utrzymania wielu form infrastruktury. Powyższe
zaś może okazać się krytyczne dla przypadków
użycia i lokalizacji, gdy elektryfikacja będzie trudna
do wdrożenia. Tym bardziej że każda ścieżka wymaga bezprecedensowego tempa wprowadzania
nowych technologii w sferze mobilności i sektorach
wspomagających za to odpowiedzialnych. Przy tym
sukces każdej z tych ścieżek redukcji wymaga nie
tylko bezprzykładnego tempa zmian technologicznych, ale i wymaga od tych branż współpracujących i wspomagających innowacji, przykładowo
wysokiego poziomu wdrażania odnawialnych
źródeł energii elektrycznej i ciągłego spadku cen
baterii.
Biorąc pod uwagę zakres celów postawionych
na 2050 rok, ważne jest, aby zacząć przydzielać
zasoby inaczej, zaczynając od opracowania i komercjalizacji nowych technologii. Aby osiągnięcie
celu porozumienia paryskiego okazało się opłacalne, w regionach trzeba uzyskać wskaźnik wzrostu
liczby nowych technologii układów napędowych
wolnych od paliw kopalnych co najmniej na poziomie od 5 do 10 punktów procentowych rocznie
oraz spowodować, by do 2040 roku technologie te
uzyskały pełną penetrację sprzedaży – tzn. całkowicie opanowały rynek zbytu pojazdów nowych.
Zmiany na tak wysokim poziomie, ich prędkość
wprowadzenia oraz skala wymagają oczywiście
czasu: historyczne przykłady innej destrukcyjnej

infrastruktury i zmian technologicznych, takich jak
zastosowanie technologii fotowoltaicznej lub sieci
szerokopasmowej 3G, przesunęły postęp zaledwie
o ułamek tego wymaganego szybkiego tempa.
Tak więc ta stopa i zakres zmian stanowią nowy
horyzont i wielkie wyzwanie. Dlatego żaden pojedynczy gracz nie może sam go przezwyciężyć, bo
nie ma regulatora, prawodawcy ani firmy zdolnych
samodzielnie powyższe osiągnąć.
Interesariusze z sektora publicznego i prywatnego w różnych krajach oraz regionach na całym
świecie będą zatem musieli współpracować w nowy
sposób, dzieląc się pomysłami, zasobami finansowymi i ryzykiem. W rezultacie:
• dostawcy systemów i sprzętu będą musieli wdrożyć nową technologię układu przeniesienia napędu;
• dostawcy usług transportowych muszą przyjąć
nową technologię;
• sprzedawcy detaliczni i nabywcy usług transportowych muszą obniżyć emisję CO2 w swoich łańcuchach
dostaw;
• dostawcy energii nadal muszą zwiększać penetrację źródeł odnawialnych i zapewniać stabilność sieci.

• politycy muszą współpracować z przemysłem, aby
przyspieszyć dekarbonizację technologii na rynku.
W prowadzonych rozważaniach ważne miejsce
zajmuje również ekstrapolacja obecnej sytuacji bez
podjęcia zdecydowanych działań ograniczających
emisję CO2.
Następna kluczowa składowa przyszłego systemu transportowego to połączona przyszłość
(connected future). Wizja Scanii dotycząca przyszłości sektora transportowego obejmuje mianowicie zintegrowany system, w którym pojazdy
autonomiczne i elektryczne są połączone z wieżą
kontrolną. Wizja ta polega bowiem na doprowadzeniu do przejścia w kierunku zrównoważonego
systemu transportu, tworzącego świat mobilności,
który okazuje się lepszy dla społeczeństwa, lepszy
dla środowiska oraz bardziej opłacalny dla przedsiębiorców.
Korzystanie z danych w czasie rzeczywistym
z podłączonych pojazdów w tym przypadku stanowi jednak nieodzowną podstawę do wdrażania integracji i sieciowości. W związku z tym firma
znaczne środki inwestuje w rozwój technologii
przyszłości, czy to wykorzystując ogromne możliwości danych w czasie rzeczywistym z podłączonych pojazdów, czy przeprowadzając badania nad
samochodami mogącymi korzystać z technologii
zelektryfikowanych, alternatywnych paliw lub autonomicznych.
Ważną wytyczną dla badań stało się stworzenie
scenariuszy na przyszłość, które odpowiedzą na
pytanie: jak będzie wyglądał system transportowy
w 2030 lub 2040 roku? Zdaniem przedstawicieli
podmiotu takim kluczowym słowem w tym przyszłym scenariuszu jest wydajność, tym bardziej
że wydajność i rentowność idą w parze z troską
o środowisko oraz rozwój branży transportowej.
Niemniej żadne pojedyncze rozwiązanie nie
rozwiąże wszelkich problemów. W związku z tym
Scania stosuje szerokie podejście do przyszłości,
przyznając, że nie ma jednego rozwiązania, które
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rozwiąże wszystkie wyzwania. W podejściu tym
podmiot chce odpowiedzieć na konkretne potrzeby klientów, zamiast przekonywać ich o konkretnym rozwiązaniu. Dlatego głównym punktem
w tym przyszłym scenariuszu nie jest pytanie o to,
czy pojazdy będą zautomatyzowane/autonomiczne, lecz raczej, że system jako całość jest zintegrowany dla lepszej ogólnej wydajności. Rozważane
tu są następujące scenariusze cząstkowe:
• 1. Kopalnie to zamknięte, kontrolowane i ściśle
określone obszary, czasami zlokalizowane w środowiskach niebezpiecznych dla ludzi. Stały się więc
pierwszym obszarem, w którym wykorzystuje się
już pojazdy w pełni autonomiczne. Te kontrolowane
środowiska z dość prostymi przepływami okazują się
bowiem idealne do uzyskania lepszej wydajności dzięki
wykorzystaniu zautomatyzowanych autonomicznych
samochodów.
• 2. W sektorze leśnym zwiększają się zalety korzystania z łączności w celu optymalizacji przepływów
– przemieszczania pojazdów powiązanego z przemieszczaniem ładunków. Dzięki zoptymalizowanemu
systemowi, ciężarówki z drewnem docierają we właściwym czasie, aby załadować kłody i przetransportować je do zakładu przetwórczego, gdzie kłody te są
optymalnie czasowo wprowadzane do procesu produkcyjnego. W ten sposób w tartakach ogranicza się
niepotrzebne składowanie – magazynowanie drewna.
• Przyszła wizja dla tych dwóch przypadków obejmuje
„wieżę kontrolną”, połączoną z autami i mającą podgląd przepływu w systemie logistycznym. Wieża ta
może też odgrywać rolę w zwiększaniu w każdym konkretnym przewozie średniego stopnia wykorzystania
dostępnych ładowności i/czy przestrzeni ładunkowej.
Jest to mianowicie obszar, w którym istnieje ogromny potencjał wzrostu ogólnej wydajności. Przy tym
w ściśle określonych lokalizacjach, takich jak kopalnie,
wieża kontrolna będzie obsługiwana przez operatorów fizycznych, ale już w odniesieniu do transport
długodystansowego prognozuje się, że stosowane
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(wdrażane) będą różne rodzaje
usług optymalizacji w chmurze.
• 3. Zintegrowane konwoje
ciężarówek na autostradach
lub konwoje na autostradach
oraz ważniejszych innych drogach – ekspresowych i krajowych – stanowią rozwiązanie
zwiększające wydajność i bezpieczeństwo w systemach logistycznych i jednocześnie
zmniejszające negatywny
wpływ na środowisko. Dzięki
zautomatyzowanym lub półautomatycznym systemom
wsparcia, pojazdy mogą jeździć
bardzo blisko siebie, wykorzystując zredukowaną siłę oporu
powietrza, aby obniżyć zużycie
paliwa. Niemniej do większego upowszechnienia się tej
technologii potrzeba jeszcze
co najmniej kilku lat. Dlatego
minie tych kilka lat, zanim pojawią się konwoje z w pełni
autonomicznymi pojazdami na
autostradach, przejeżdżające
między terminalami.
• 4. Ciężarówki dystrybucyjne z hybrydowymi systemami napędu elektrycznego poza godzinami szczytu
umożliwiają w miastach dostarczanie towarów w sposób cichy, co prowadzi do zwiększenia całkowitej
efektywności wykorzystania zasobów i użytkowania
dróg. Obecnie w kilku ośrodkach trwają testy takich
rozwiązań. Ponieważ dzisiaj wiele gmin wyraża duże
zainteresowanie tą inicjatywą, można się spodziewać,
że w znacznym stopniu wkrótce się ona rozszerzy.
• 5. W przypadku transportu publicznego w miastach
zaczną się pojawiać autonomiczne rozwiązania autobusowe. Niemniej ze względu na ogromną złożoność

nieprzewidywalnego ruchu miejskiego, użytkowanie
autonomicznych autobusów przez pewien czas prawdopodobnie zostanie ograniczone do systemów autobusowych lub tras autobusowych z dedykowanymi
pasami dla nich, czyli tzw. systemów BRT. Przyszłe
systemy autobusów miejskich będą również bardziej
elastyczne, aby szybko mogły tworzyć większe grupy,
gdy pojawi się stosowne chwilowe zapotrzebowanie.
Inną możliwością jest rozwijanie elastycznych i zelektryfikowanych pojazdów, mogących transportować
osoby dojeżdżające do pracy w ciągu dnia, a ładunki
(towary) w nocy.
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Wojskowa motoryzacja
na targach Eurosatory w 2018 r.

W latach parzystych w Paryżu odbywają się największe na świecie międzynarodowe targi Eurosatory
Obrona & Bezpieczeństwo, poświęcone szeroko pojętemu sprzętowi, wyposażeniu oraz dedykowanym
systemom wsparcia dla formacji lądowych, związanych z obroną przeciwlotniczą czy jednostkami rakietowymi.
TEKST: JAROSŁAW BRACH, ZDJĘCIA: AUTOR

W

ich tegorocznej, XXVI edycji wzięły
udział dokładnie 1802 podmioty z 63
krajów, w tym 65,8% spoza Francji. Dla
porównania, podczas poprzedniej edycji z 2016
roku liczba ta wyniosła 1572. Podobna tendencja
wzrostowa wystąpiła w stosunku do liczby
odwiedzających. Ogółem potężne hale i teren
zewnętrzny wizytowało 57 056 akredytowanych
wcześniej gości krajowych i międzynarodowych
ze 153 krajów, 227 oficjalnych delegacji z 94
krajów i 4 organizacji międzynarodowych, 177
ekspertów VIP i 641 dziennikarzy ze wszystkich
kontynentów. Dane te, w porównaniu choćby do
potężnych wystaw motoryzacyjnych, oczywiście
nie mogą imponować. Niemniej, jeśli uwzględni
się rodzaj przedsięwzięcia, w tym zakaz zwiedzania
przez osoby poniżej 16. roku życia i brak ludzi
postronnych, w połączeniu z dość restrykcyjnymi
wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa, wyniki
te dobitnie świadczą, że wydarzenie to odniosło
ogromny sukces.
O ile zatem ocena pod względem ilościowymi,
przy dodatkowym uwzględnieniu wynajętej
powierzchni, wypadła bardzo dobrze, o tyle moja
subiektywna ocena jakościowa już do takich
pozytywnych zaliczać się nie może. Z całą
pewnością w pełni ukontentowani mogą być
miłośnicy i zainteresowani sprzętem pancernym

oraz różnorodnymi innymi systemami uzbrojenia
– od broni osobistej począwszy na obronie
przeciwlotniczej skończywszy. W tym zakresie
autentycznie pokazano wiele ciekawych wzorów.
Przykładowo w obszarze broni pancernej nie
zawiedli niemiecko-francuski KNDS, czyli połączeni
KMW i Nexter, Rheinmetall czy przedsiębiorstwa
tureckie. Kilka najnowszych czołgów, w tym wariant
powstały ze zintegrowania podwozia niemieckiego
Leoparda i wieży francuskiego Leclerca, stanowiły
o sile tego segmentu.
Niestety, ta tym tle bardzo słabo wypadł sektor
czysto wojskowej motoryzacji, a zatem pojazdów
przedstawianych przez samych wytwórców
kołowych środków transportu, jednocześnie
pominąwszy dostawców kołowych wozów
opancerzonych, bojowych, wsparcia jednostek
specjalnych oraz klasy MRAP. Tę jego prezentacyjną słabość szczególnie dobrze było widać
w odniesieniu do klas tonażowych średniej i ciężkiej,
zawierających warianty o dopuszczalnej masie
całkowitej od 6000-7500 kg wzwyż. Tu, jak to ładnie
dało się ująć, było „miło, grzecznie, politycznie
poprawnie, lecz nieciekawie, bez duchowego
zaangażowania i niezbyt skutecznie”. Innymi
słowy, skupiając się wyłącznie na samych kołowych
środkach szeroko pojętego wsparcia logistycznego,
tegoroczne Eurosatory prezentowały się nad

wyraz kiepsko. Przyczyn takiego stanu rzeczy da
się wymienić co najmniej kilka. Są to przyczyny
o charakterze strategicznym, przekładające się
na przyczyny o charakterze operacyjnym. Za te
pierwsze postrzegać trzeba zachodzące generalnie
zjawiska i procesy, te drugie dotyczą już samej
oceny sektora dokonanej przez pryzmat jego
targowego występu.
Przede wszystkim w układzie strategicznym
w sferze postępu obecną sytuację da się określić
jako powolnej ewolucji, bez żadnych rewolucyjnych
zjawisk czy tendencji. Po prostu tym razem nie
promowano żadnej autentycznie ciekawej nowości
ani nie ujawniono żadnego innowacyjnego,
przełomowego wyrobu. Powyższe stanowi zaś
pochodną aktualnych zjawisk w branży cywilnej,
gdzie generalnie postęp dość mocno wyhamował
od momentu wejścia w życie normy czystości spalin
Euro 6. Przez ponad dwie dekady wytwórcy byli
bowiem prawnie zmuszani do wprowadzania
coraz bardziej przyjaznych środowisku konstrukcji.
Gdy zmiany przepisów w tej materii przestały
następować tak szybko, wydłużył się czas
rynkowego życia poszczególnych konstrukcji. Są
one naturalnie odmładzane i zastępowane przez
nowe, w tym kolejne generacje, ale w tempie
zdecydowanie wolniejszym niż jeszcze kilka,
kilkanaście lat temu. Jednocześnie dzisiaj notuje
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się silne skorelowanie produktowe między działami
cywilnym i militarnym, przejawiające się tym, że
wiele wersji wojskowych stanowi zmilitaryzowane
wydania cywilnych odpowiedników – cywilnej
bazy, o różnych stopniu (zakresie) dokonanej
militaryzacji – od słabej do niezwykle głębokiej.
W takim jednak układzie skoro w dziale cywilnym
występuje pewna kontynuacja, to spowolnienie
niemal automatycznie i w całości przenosi się na
dział wojskowy.
Z tym pierwszym punktem po części wiąże
się, po części z niego wynika punkt drugi. Jego
sedno stanowi to, że już od jakiegoś czasu bez
żadnych problemów przebiega wdrażanie w siłach
zbrojnych ciężarówek z silnikami spełniającymi
normę czystości spalin Euro 6. Na dziś wybiera je
większość armii zachodnioeuropejskich, zazwyczaj
gdy kwestia dotyczy egzemplarzy szosowych lub
uterenowionych ewentualnie terenowych, ogólnie
przeznaczonych do eksploatacji w kraju. Natomiast
w odniesieniu do taboru dedykowanego do wysyłania na misje zagraniczne oraz powstałego na
tzw. rynki eksportowe – pozaeuropejskie w dalszym ciągu są dostępne modele z jednostkami
spełniającymi normy od Euro 3 do Euro 5. W tym
kontekście moi rozmówcy z wielu firm zapewniali,
że taka sytuacja nadal utrzyma się – zapewne przez
następne 3 do 5 lat, czyli co najmniej do roku 2022.
Poza tym nastąpiło znaczne spowolnienie
postępu w dziedzinie opancerzenia kabin. Tu
rynek przez lata w swoisty sposób napędzały wojny
asymetryczne w Iraku i Afganistanie. Gdy ich ma,
a mimo wszystko walkę z ISIS da się dość skutecznie
prowadzić przy pomocy dotąd dostępnego
sprzętu, na nowe opracowania raczej trudno
liczyć. W efekcie, o ile w pierwszej dekadzie tego
stulecia dostawcy sukcesywnie pokazywali nowe
wyroby i podnosili stopnie ochrony balistycznej
i przeciwminowej, o tyle teraz raczej udoskonalają
wcześniejsze opracowania. De facto taki szczyt
– swoiste zwieńczenie wcześniej realizowanych
prac – stanowiło ujawnienie w 2010 roku Actrosa
trzeciej generacji z pancerną kabiną-kapsułą, do tej
pory jako jedyną spełniającą wymagania poziomu
czwartego zarówno dla ochrony balistycznej, jak
i przeciwminowej. Potem nikt nie wystawiał czegoś
nawet nie lepszego, ale podobnego. W rezultacie
realna komercjalizacja zatrzymała się na poziomach
trzecich dla obu rodzajów osłon. Postęp zaś,
zamiast na podnoszeniu stopni ochrony, polega
na pewnym odchudzaniu i polepszaniu dotychczas
dostępnych konstrukcji oraz wprowadzaniu
integralnych pancernych kabin-kapsuł w wydaniu
wydłużonym, załogowym. Jest to jednak wciąż
raczkujący proces, który – ze względu na rozmiary
rynku na takie warianty – będzie dotyczył niszy
w niszy. Tym bardziej, że firmy chcą zwyczajnie
odzyskać jak najwięcej środków z dotąd
realizowanych projektów. Wskutek powyższego na
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wystawie premiery w tej kategorii dało się policzyć
na palcach jednej ręki.
Do tego w rozważaniach tych nie można pominąć
jednego zasadniczego czynnika – otóż chociaż
postęp w dziedzinie komercjalizacji integralnie
opancerzonych kabin-kapsuł uległ znacznemu
osłabieniu, głównie w odniesieniu do uzyskiwanych
stopni ochrony, ale z tego podstawowego
nurtu rozwojowego poszedł w nieco innym
kierunku. Przez lata wzrost stopni ochrony
ukierunkowano mianowicie na zagwarantowanie
osłony przeciw dwóm zasadniczym rodzajom
zagrożeń: wyższa ochrona balistyczna stanowiła
odpowiedź na ostrzał z broni coraz większych
kalibrów i przy użyciu innego rodzaju amunicji,
w tym z czepcami z innych materiałów, z kolei
wyższa ochrona przeciwminowa miała stanowić
zabezpieczenie przed coraz większymi minami
bądź ładunkami improwizowanymi wybuchającymi
pod pojazdem – pod jego kołami ewentualnie
między osiami. Analiza dokonywanych ataków
skłania jednak do konieczności sprostania
zagrożeniom odmiennego typu, nie do końca
opisanego przez normy STANAG – zagadnienie
dotyczy ładunków improwizowanych o dużej
masie, nawet z kilkudziesięcioma kilogramami
materiału wybuchowego, i pocisków formowanych
wybuchowo (tzw. Explosively Formed Penetrator
– EFP) – ładunków z głowicami formowanymi
wybuchowo, wyrzucanych na wysokość 1-2 m
nad podłoże czy wcześniej trzymanych na tej
wysokości i dopiero na niej eksplodujących. Tym
samym eksplozja celowo zachodzi na wysokości
drzwi – kabiny, w najlepszym przypadku mogąc
jedynie doprowadzić do przewrócenia samego
pojazdu, w najgorszym do oderwania kabiny i
– przy odpowiedniej budowie ładunku – przebicia
jej przez jego fragmenty – odłamki. Największe
zagrożenie pojawia się przy fali wybuchu
formowanej kierunkowo – rozchodzącej się nie
we wszystkich, a jedynie w wybranych kierunkach.
Zagrożenie to dotyczy szyb pancernych, zawsze
stanowiących jeden z najważniejszych krytycznych

W roli nośników swoich systemów
artyleryjskich i rakietowych serbska
centrala Yugoimport stosuje czteroosiowe
podwozia Kamaza 8x8 z integralnie
opancerzoną kabiną-kapsułą.

Ciekawa koncepcja przyszłego
europejskiego czołgu: podwozie
niemieckiego Leoparda 2 w połączeniu
z wieżą francuskiego Leclerca.
punktów w budowie pancerzy i pancernych
kabin oraz mocowania drzwi. W efekcie nawet
na wysokości kilku metrów nad podłożem całe
boczne czy przednie partie pojazdów muszą być
lepiej chronione niż dotychczas. Powyższe stanowi
natomiast poważne wyzwanie dla projektantów
takich osłon w zakresie:
• stosowania nowych materiałów i technologii
w budowie pancerzy, w tym w samym pancerzu
zasadniczym oraz polecanym pancerzu dodatkowym,
zewnętrznym, modułowym, dodawanym jedynie w sytuacji wysłania danej jednostki taboru na obszary
zagrożone atakami. Obecnie w przypadku pancerza
zasadniczego coraz częściej odchodzi się od stali
pancernych na rzecz materiałów kompozytowych, ceramicznych i opartych na nanotechnologiach. Chociaż
okazują się one droższe, lecz cechują się niższą masą
jednostkową i przy tej samej masie wyższym stopniem
ochrony – ewentualnie tym samym stopniem ochrony
przy niższej masie i przeważnie grubości. Parametry
te zaś dla pancernych kabin ciężarówek odgrywają
kluczowe znaczenie;
• stosowania nowych materiałów i technologii w bu-
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Stale zyskują na popularności podwozia
gąsienicowych wozów bojowych połączone
z wieżami z armatami kalibru 105 mm. Tego
typu pojazdy sprawdzają się w roli wozów
wsparcia ogniowego.
dowie pancernych szyb, które z punktu widzenia załogi
i komfortu jej pracy oraz przebywania w kabinie powinny być jak największe – o jak największej powierzchni.
Tymczasem z punktu widzenia konstrukcyjnego, ze
względu na stopień skomplikowania przygotowania oraz wysoką masę jednostkową, szyby takie są
zazwyczaj relatywnie małe – o powierzchni znacznie mniejszej niż nieopancerzone odpowiedniki, co
zdecydowanie pogarsza widzialność. W rezultacie
najlepiej, by nie było ich wcale, a zastąpił je system
kamer obserwacji dookrężnej sprzęgnięty z monitorami
wewnątrz;
• mocowania i kształtów drzwi, w tym użycia takich zawiasów i zamków, by w razie wybuchu nie
doprowadzić do oderwania/wyrwania tych drzwi.
Przy czym jednocześnie musi tu być spełniony inny
warunek – chociaż drzwi nie powinny ulec oderwaniu/
wyrwaniu w momencie wybuchu, lecz zaraz po nim
muszą (powinny) zapewnić łatwy i szybki dostęp do
załogi wewnątrz. Innymi słowy w takiej sytuacji nawet
uszkodzone drzwi powinno się dać łatwo i szybko
otworzyć bądź wyrwać, zazwyczaj przy pomocy liny
z wciągarki ewentualnie liny podczepionej do innego
pojazdu.
Powyższe prowadzi do stworzenia tzw. sytuacji duomatycznej – konieczności równoczesnego
spełniania przez drzwi szeregu nieraz przeciwstawnych wymagań – tzn. muszą one wytrzymać
wybuch i w dodatku w jego następstwie na tyle
nie ulec uszkodzeniu bądź deformacji, w tym nie
mogą ulec uszkodzeniu mechanizmy ich ryglowania i mocowania, by dało się nimi zaraz potem
bezproblemowo operować.
W rezultacie pancerna kabina powinna ważyć jak
najmniej – relatywnie jak najmniej oraz wyróżniać
się względnie wysokim zabezpieczanym stopniem
ochrony, a przy tym musi cechować się akceptowalną ceną. Dlatego w tych rozważaniach i pracach
trzeba jeszcze uwzględnić niezwykle ważny czynnik. Są nim elementy związane z ekonomią, w tym
tzw. ekonomią pola walki. Te nowe opracowania
na dzisiaj okazują się bowiem być na tyle drogie,
że na ich bardziej powszechne wdrażanie nie stać
nawet najbogatszych armii świata. Po prostu koszt

tych technologii i materiałów przekracza nawet
koszty szkolenia doświadczonych załóg, które
przecież nie zawsze w wyniku ataku muszą ginąć
czy odnieść obrażenia trwale eliminujące ze służby
bądź/i przemawiające na odejściem z niej i tym
samym koniecznością znalezienia i wyszkolenia
przez wojsko (równie kompetentnych) następców.
Zjawisko to doskonale potwierdza wspomniany
brak chętnych na kabinę Mercedesa spełniającą
czwarte stopnie ochrony balistycznej i przeciwminowej. W takim układzie sztuka wcale nie polega
na przygotowaniu czegoś nawet innowacyjnego
oraz przełomowego, lecz na skomercjonalizowaniu
tej nowinki. To z kolei – jak widać – realnie stanowi
nie lada wyzwanie.
Następne kluczowe zjawisko, ważne z punktu
widzenia omawianej tematyki, stanowi niezwykle
osłabione, szczególnie na tle armii amerykańskiej,
wdrażanie w Europie Zachodniej w segmencie ciężarówek nowych technologii. W pierwszym rzędzie
powyższe odnosi się do wprowadzania:
• elektryfikacji pojazdów – komercjalizacji układów
napędowych hybrydowych – spalinowo-elektrycznych
oraz w pełni elektrycznych, w ogóle pozbawionych
silnika spalinowego;
• tzw. obsługi zapobiegawczej – predykcyjnej;
• technologii jazdy zautomatyzowanej, o różnych
– coraz wyższych stopniach automatyzacji, aż do
poziomu w pełni autonomicznego prowadzenia, odbywającego się w ogóle bez udziału człowieka.
A technologia jazdy w pełni autonomicznej
pozwala na realizację tzw. platooningu, czyli
zintegrowanych konwojów. W konwojach tych
pierwszy pojazd jest jeszcze prowadzony przez
człowieka, podczas gdy następne – podążać za nim
w trybie w pełni autonomicznym – teoretycznie
mogą na pokładzie – w kabinie nie mieć w ogóle
ludzi. Co ważne, dostępne rozwiązania pozwalają
na przekształcenie prawie każdego załogowego
pojazdu militarnego w pojazd bezzałogowy.
Zgodnie z opiniami i rozważaniami ekspertów
militarnych, wykorzystanie takich autonomicznych
ciężarówek może uczynić wojskową logistykę
dostaw bezpieczniejszą i bardziej efektywną,
zapewniając elastyczność w dostosowywaniu się
do stale zmieniających i ewaluujących zagrożeń.
Tym samym samodzielne jednostki transportowe,
na całej trasie poruszające się w ogóle bez udziału
kierowcy, z definicji są bardziej dedykowane do
eksploatacji na polu walki lub na obszarach bliskiej

styczności z wrogiem. W dodatku idealnie wręcz
nadają się do takich zastosowań, jak samodzielne
jednostki zwiadowcze – samodzielne pojazdy
zwiadowcze, oraz samodzielne jednostki bojowe
– samodzielne pojazdy bojowe, zaopatrzone
w systemy uzbrojenia i dedykowane do operacji
zwiadowczych, penetracyjnych danego obszaru,
atakowania wybranych punktów oporu, niszczenia
określonych obiektów, w tym poruszających się, jak
czołgi, zabezpieczania akcji antyterrorystycznych
i działań realizowanych na terenach konfliktów
asymetrycznych. Takie bezzałogowe pojazdy
drogowe, wyposażone w uzbrojenie i przeznaczone
do wykonywania działań bojowych, da się określić
jako Unmanned Combat Vehicles – bezzałogowe
pojazdy bojowe. Poza tym takie pojazdy
bezzałogowe mogą być wykorzystywane jako
samodzielne jednostki transportowe – kołowe
bezzałogowe transportowe jednostki wsparcia
logistycznego, do przewozu różnorodnego
zaopatrzenia na pierwszą linię frontu i/czy
przemieszczania zaopatrzenia w strefach zmagań
asymetrycznych, cechujących się większym
prawdopodobieństwem dokonania ataku na
kolumnę transportową. Przede wszystkim kwestia
dotyczy przerzutu materiałów niebezpiecznych
i strategicznych, jak paliwo i amunicja. De
facto pewnym celem jest tu przygotowanie
samodzielnych zintegrowanych konwojów, ale
przy zachowaniu opcji sterowania nimi, w tym
– w przypadku wyekwipowania ich w uzbrojenie
– prowadzenia przy jego pomocy działań obronnoosłaniających. Takie zintegrowane konwoje będą
się składać z egzemplarzy z zamontowanym
odpowiednim interfejsem oraz w pełni połączonych
ze sobą za pomocą systemów telematycznych,
jeżdżących w sposób zautomatyzowany, a w
grupie pojazdów mogących zarówno prowadzić,
jak i podążać za innymi.
Przy czym, co niezwykle ciekawe i znamienne, za
taką sytuacje wcale nie jest odpowiedzialna strona
podażowa, a popytowa. Ze swojej strony przemysł
może – jak się to określa „tu i teraz” – wdrożyć
i dostarczyć odpowiednie technologie, które zresztą
w stale rosnącym stopniu udanie dopracowuje
i stosuje na rynku cywilnym. W większości są to
więc propozycje dotąd sprawdzone, przeważnie
pozbawione tzw. chorób wieku dziecięcego. Co
więcej, ze względu na stale rosnącą sprzedaż na
rynku cywilnym, mogą być zaoferowane wojsku
na bardzo korzystnych warunkach – po relatywnie
niskiej cenie. Są to w takim razie wypróbowane
rozwiązania, o potwierdzonej technicznej,
ekonomicznej i eksploatacyjnej sensowności użycia.
Niemniej w europejskich – i nie tylko – warunkach
na swoistej przeszkodzie w ich wdrażaniu w siłach
zbrojnych stoi brak realnego zainteresowania ze
strony tego użytkownika. Oczywiście zagadnienie
odnosi się tutaj do tzw. generalnej tendencji,
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a nie jednostkowych przykładów, bo pewne
odosobnione działania są podejmowane – tzn.
wybrane technologie są przez armie testowane
i oceniane. W tym miejscu rodzi się pytanie, czy
rzeczywiście w większości przypadków wojsko
nie chce postępu, stwarzając wrażenie, jakby go
się bało i unikało? I to w sytuacji, gdy wymaga od
sprzętu transportowego bardzo niskiej awaryjności
– wysokiego stopnia gotowości technicznej czy
spadku życia paliwa i ogólnie niskich całkowitych
kosztów posiadania i dysponowania, określonych
mianem TCO.
Powstaje tu zatem dość ciekawa dwubiegunowa
sytuacja, którą mogą zmienić tylko same siły
zbrojne – tzn. nie ma na dzisiaj możliwości
uzyskania poprawy w zaznaczonych obszarach
bez implementacji tam pewnych innowacyjnych
rozwiązań. Strona podażowa – przemysł może te
opracowania dostarczyć, lecz strona popytowa
– armia ich nie zamawia, w wybranych sferach
nieraz chcąc jednak uzyskać efekty, jakby je
zamówiła. Gdzie zatem leży prawda? Jak zawsze
znajduje się pośrodku. W rozmowie ze mną zwrócił
na to uwagę przedstawiciel Arquus, dawniej
Renault Trucks Defence. Firma ta mianowicie,
analogicznie jak na rynku cywilnym, chciała
wykorzystać postępujące zelektronizowanie
samych pojazdów oraz sieciowość – rozwój
sieciowych systemów dwukierunkowego zdalnego
przesyłania informacji – do poprawy poziomu
obsługi serwisowej. Powyższe miało się odbywać
się w ramach pakietu tzw. zdalnej obsługi (remote
maintenance), wchodzącego w skład modułu
obsługi zapobiegawczej.
Zespoły ostrzegania i nadzoru (warning
& surveillance) modułu RTD e-Support
– wsparcia sieciowego za pomocą internetu,
zostały zamontowane i sprawdzone na sprzęcie
wojskowym w normalnych militarnych warunkach
eksploatacji, określonych jako warunki operacyjne.
Umożliwiając zdalną obsługę serwisową, te
Systemy Monitoringu „Zdrowego” Wykorzystania
(Health Usage Monitoring Systems) stanowiły
rozwiązania na przyszłość, zapewniając gwarancję
wsparcia po przystępnej cenie – akceptowalnym
koszcie. Sensory ostrzegawcze, w sytuacji
pojawienia się błędów czy awarii mogących
zakłócić lub wręcz uniemożliwić skuteczne
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wykonanie danego zadania, oraz czujniki nadzoru,
służące do śledzenia i monitorowania potencjału
głównych funkcji, zainstalowano bowiem we flocie
pojazdów przeznaczonych do szkolenia jednostek
wojskowych w obozach Champagne i Provence.
Bardzo szybko wykazały one swoje przydatność,
użyteczność oraz zdolność do gromadzenia w czasie
rzeczywistym precyzyjnych danych odnoszących
się do bieżącego stanu (jak to określono
zdrowia) sprawdzanego sprzętu. Mechanizmy te
uzupełniono przez moduły diagnostyczne i pomocy
w usuwaniu błędów i usterek (diagnostic & troubleshooting aid modules) oraz moduły obsługi
i architektury systemu do analizy i wykorzystania
zdarzeń technicznych. Wszystkie te mechanizmy
zabezpieczały użytkownikom militarnym oraz
obsłudze technicznej gwarancję poprawionej
techniczno-operacyjnej dostępności i pomogły
w zagwarantowaniu zdolności do wykonywania
powierzonych zadań. Kwestia dotyczyła zatem:
• wzrostu stopnia bieżącej gotowości technicznej
jednostek sprzętu w danym momencie dedykowanych
do realizacji określonych prac;
• możliwości stwierdzenia w czasie rzeczywistym
bieżącego realnego stanu gotowości technicznej
każdej jednostki sprzętowej;
• stałego nadzoru – realizowanego zdalnie – nad
każdą tak zaopatrzoną jednostką sprzętową.
Ponadto zdalna obsługa przyczyniła się do
przewidywania usterek i redukcji czasu straconego
bezpowrotnie na postoje spowodowane
nieprzewidziany awariami oraz pozwoliła na
zoptymalizowane zarządzanie posiadanym
parkiem sprzętowym – taborem w czasie
rzeczywistym, w zależności od jego bieżącego
stanu technicznego. Powyższe przekłada się na
optymalizację w układach czasowym, kosztowym
i zasobowym spożytkowania posiadanego
personelu obsługowego w warunkach ograniczeń
budżetowych. Wskutek tego doszło do:
• lepszego wykorzystania personelu – personel nie
czekał na awarię, ale wcześniej przygotowywał się do
jej usunięcia, będąc zdalnie poinformowanym przez
system o samej możliwości pojawienia się defektu.
W efekcie w zadanym momencie w zadanym miejscu
(warsztaty stacjonarne, warsztaty polowe, naprawa
w polu), w zależności też od sytuacji taktycznej, czekał z konkretnymi częściami zamiennymi i sprzętem
naprawczym. Z wyprzedzeniem wiedział mianowicie,
czego szukać – co ma sprawdzić i naprawić, a nie
dopiero po dotarciu do uszkodzonego – unieruchomionego pojazdu szukał usterki i ustalał, czy na miejscu
dysponuje wyposażeniem i podzespołami pozwalającymi na jej skuteczne usunięcie. W rezultacie
personelu może być mniej, gdyż ten dotąd zatrudniony
jest wykorzystywany bardziej efektywnie: zajmuje się

Hiszpańskie Uro proponuje ciekawe pojazdy
wojskowe, raczej jednak mało znane poza
swoim krajem macierzystym.
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Niemiecki gigant zbrojeniowy KMW
proponuje między innymi opancerzony
pojazd Dingo, bazujący na zmodyfikowanym
3-osiowym podwoziu Mercedesa Unimoga.
usuwaniem przewidzianych niesprawności, w dodatku
ex-ante – z wyprzedzeniem wskazanych przez system, oraz przez większość czasu swojej dostępności
autentycznie zajmuje się usuwaniem awarii a nie
bezczynnym – w serwisie – oczekiwaniem na nie;
• możliwości wykonywania tzw. napraw celowanych,
czyli z góry – ex ante – nastawionych na usunięcie
niesprawności konkretnych pojedynczych składowych
czy układów. W efekcie od razu po rozpoczęciu naprawiania usuwa się niesprawność autentycznie zepsutych elementów, a nie dopiero te elementy poszukuje;
• powiązane z poprzednim – skrócenia czasu napraw;
• powiązane z poprzednimi – podniesienia stopnia
gotowości technicznej;
• zmniejszenia kosztów utrzymania personelu serwisowego;
• zmniejszenia ryzyka wystąpienia nieprzewidzianych
awarii;
• redukcji kosztów usuwania niesprawności dzięki
wykonywaniu napraw celowanych;
• wzrostu pewności skutecznej realizacji powierzonych zadań – wskutek spadku prawdopodobieństwa
pojawienia się awarii załogi wykonujące powierzone
zadania w większym stopniu mogą liczyć na to, iż
sprzęt transportowy ich nie zawiedzie;
• lepszego zarządzania coraz bardziej złożonym
parkiem taborowym o coraz większej wewnętrznej
kompleksowości.
Tym samym zdalna obsługa i w jej ramach obsługa zapobiegawcza oznaczą:
• redukcję TCO sprzętu;
• redukcję kosztów osobowych personelu naprawczego;
• wzrost dostępności sprzętu wskutek podniesienia
jego stopnia gotowości technicznej;
• monitorowanie stanu sprzętu w czasie rzeczywistym;
• spadek możliwości wystąpienia awarii, w tym
głównie w tzw. sytuacjach krytycznych, ważnych dla
życia ludzi, tzn. w czasie wykonywania misji bojowych
czy patrolowych.
Niestety, pomimo tych pozytywnych rezultatów
pierwszych testów armia francuska wskazała na
problemy związane z gwarancją tajności przesyłania

[ 46 ] EUROSATORY

Francuski Desautel proponuje m.in.
samochody pożarnicze oraz cysterny
paliwowe wykorzystywane przez francuskie
siły zbrojne.
oraz przechowywania wrażliwych danych.
Kwestia odnosiła się tu do tego, że poufną wiedzę
o rzeczywistym stanie w danym momencie każdej
podłączonej jednostki taboru mogły posiąść osoby
niepowołane. Cały system zarządzania obsługą
zapobiegawczą musiałby się więc znajdować pod
ścisłym nadzorem wojska, co z kolei eliminowało
możliwość udzielania pomocy przez podłączone
autoryzowane cywilne stacje serwisowe. Tymczasem
jednocześnie wojsko – ze względów ekonomicznych
– takich stacji nie zamierzało tworzyć, gdyż m.in.
w ramach outsorcingu miałoby się opierać na
wsparciu udzielanym przez stacje cywilne.
Na problemy we wdrażaniu w silach zbrojnych
technologii autonomicznego prowadzenia zwracają
z kolei uwagę m.in. Kanadyjczycy. Przykładowo
przedstawiciele ich wojska podkreślają, że chociaż
autonomiczna jazda stała się jednym z głównych
tematów w sektorze cywilnym, aby zwiększyć
efektywność i bezpieczeństwo przewozów, to
jej wdrażanie w tym sektorze trwa od wielu lat.
Ponadto rozwiązania umożliwiające nawet bardzo
ograniczone autonomiczne zachowania dopiero

teraz przynoszą pewne
efekty w przemyśle. Dlatego,
chociaż w przypadku sił
zbrojnych opcja ta z całą
pewnością pozostaje do
rozważenia, lecz na obecnym
etapie wciąż wydaje się
nie być dla nich gotowa.
Mimo tego pewne obszary
technologi wspierającej
autonomiczną eksploatację
ciężarówek wojskowych są
badane od jakiegoś czasu.
Przy czym pojawia się tu
szereg wyzwań. Wynikają
one głównie z kompletnie
odmiennych warunków
panujących na publicznych
drogach o nawierzchni
utwardzonej i w terenie.
Na drogach publicznych
występują – w pełni
ułatwiające poruszanie się
– pomalowane oznaczenia
i oznakowanie. Są to również
drogi – ze względu na swoją
topografię – dobrze znane
systemom nawigacyjnym.
Tymczasem pojazdy
wojskowe muszą mieć
możliwość swobodnego
przemieszczania się także poza drogami publicznymi.
Tym bardziej że inna, stanowiąca tu największe
wyzwanie sytuacja panuje nawet nie w samym
terenie, ale w odniesieniu do trudnych bezdroży
i obszarów objętych walkami. W tym kontekście,
oprócz nieprzewidywalnego i wymagającego
terenu, podczas operowania pojazdy wojskowe
muszą być w stanie reagować na wrogie działania
ze strony przeciwnika. W związku z tym na obecnym
etapie nie ma nadal realnej możliwości wdrożenia
takiej technologii w ramach wojskowych terenowych
ciężarówek wsparcia logistycznego.
I te właśnie te wszystkie kluczowe przyczyny
przełożyły się na słabość tegorocznej czysto
motoryzacyjnej oferty na Eurosatory. Da się tu
stwierdzić nawet więcej – tak źle nie było dotąd co
najmniej w ostatnich dwóch dekadach!!! Tę słabość
najlepiej dowodzą i potwierdzają trzy elementy.
Po pierwsze – w porównaniu z edycjami sprzed
dwóch, czterech i więcej lat uczestniczyło mniej
firm, głównie tzw. pierwotnych producentów
aut, pomijając dostawców zabudów. Oczywiście,
o fińskiej Sisu na tej wystawie już dawno
zapomniano, bo ostatni raz uczestniczyła w niej
12 lat temu, w 2006 roku. Zabrakło również kilku
innych istotnych graczy. Dwa lata temu w Paryżu
z ciekawymi produktami i jeszcze ciekawszą
prezentacją dynamiczną jednego z nich wystąpił

białoruski MZKT-Volat. Mocno wtedy inwestował
w to wydarzenie ze względu na trwający,
interesujący go przetarg w Zjednoczonych
Emiratach Arabskich. Ponieważ zdobył to, co
chciał, gdyż w dniu 31 października 2016 roku
ukazała się oficjalna informacja, że Zjednoczone
Emiraty Arabskie nabędą najnowsze militarne
ciężarówki Volata – modele MZKT-600103 6x6
oraz MZKT-600203 8x8, a perspektywa nowych,
równie intratnych zamówień ze strony nabywcy
tego rodzaju się nie pojawiła, tym razem firma
z Mińska postanowiła z uczestnictwa w Eurosatory
zrezygnować.
Niemniej, o ile absencję Sisu czy MZKT-Volata
da się jakoś sensownie wytłumaczyć, o tyle wielu
fachowców kompletnie zaskoczył brak ciężarówek
Volvo Trucks i Renault Trucks. Dotychczas zarówno
Francuzi, jak i Szwedzi, pod egidą wydzielonego ze
struktur Grupy Volvo – AB Volvo specjalnego działu
Volvo Group Governmental Sales (VGGS), odpowiedzialnego za prowadzenie produkcji, sprzedaży,
marketingu i działań posprzedażowych sprzętu
przeznaczonego do zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa, na tej wystawie wypadali niezwykle
okazale. Szczególnie powyższe odnosiło się do
Renault Trucks – Renault Trucks Defence, dla którego rynek francuski jest rynkiem rodzimym – macierzystym. Zrozumiałe zatem, że musiało na nim
wypaść bardzo dobrze. Dlatego pokaz co najmniej
dwóch-trzech jego zmilitaryzowanych ciężarówek
nikogo nie dziwił. W dodatku Volvo Trucks promowało co najmniej jeden-dwa samochody, podczas
niektórych edycji uzupełnione przez dedykowane
maszyny budowlane, pochodzące z działu Volvo Construction Equipment. Tym razem niestety
ani Renault Trucks, ani Volvo Trucks nie wystąpiły
w ogóle. Powód tego zaliczał się do dość istotnych –
otóż niedawno prowadzenie tzw. czystego biznesu
militarnego w ramach Grupy Volvo przejęła nowa,
specjalnie powołana spółka Arquus. Spółka ta przejęła dokładnie odpowiedzialność za prowadzenie
bezpośrednio marketingu, sprzedaży oraz wsparcia
posprzedażowego przy użyciu wszystkich zasobów
Grupy Volvo w zakresie:
• całości oferty dawnego Panharda;
• całości oferty dawnego Acmata;
• części oferty dawnego Renault Trucks Defence
w zakresie pojazdów kołowych, tzn. typowo militarnych ciężarówek z linii Sherpa klas tonażowych średniej i ciężkiej, pojazdów klasy MRAP oraz kołowych
wozów bojowych VAB i kołowych wozów militarnych
nowego pokolenia.
Wskutek tego zbyt cywilnych wersji zmilitaryzowanych marek Volvo, Renault oraz Mack przejęły spółki sprzedażowe i przedstawiciele koncernu funkcjonujące w poszczególnych krajach.
Przykładowo amerykański Mack Defence, dotąd
wcielony w VGGS, wraca w normalne struktury
Macka. Naturalnie Arquus będzie z tymi wszystkimi

ciężarówki i autobusy 09-10/2018

www.ciezarowkiautobusy.pl

działami/organizmami współdziałał przy uczestnictwie w przetargach oraz realizacji kontraktów,
ale formalnie w posunięciach tych wystąpi jako
niezależna struktura. Zdaniem przedstawicieli
podmiotu zmiana ta ma wskazać na jasny podział
kompetencji oraz oddzielić biznes czysto wojskowy
od biznesu wojskowo-cywilnego, jakim są dostawy
klasycznych ciężarówek o różnym stopniu zmilitaryzowania oraz odmian hybrydowych i czysto
militarnych. I tu – moim zdaniem – pojawia się
pewna niejasność. Arquus przejął od VGGS całość
odpowiedzialności za modele bojowe, po części
hybrydowe oraz militarne bez bliskich cywilnych
odpowiedników. Przy czym te ostatnie, jak Renault
z serii Sherpa czy Acmat VLRA CCF, trafiają też – aczkolwiek w relatywnie niewielkich ilościach, na rynek
cywilny. Zamawiają je na nim odbiorcy zazwyczaj
potrzebujący specjalistycznych środków przemieszczania o wysokiej/ponadprzeciętnej dzielności
terenowej – mobilności taktycznej. Z nabywców
tych w pierwszym rzędzie trzeba wymienić straż
pożarną, energetykę, obronę cywilną czy ekipy
poszukiwawcze. Do tego trzeba dodać policję i we
Francji żandarmerię. Jak mnie poinformowano na
targach, wersje dla tych klientów od teraz będzie
proponował Arquus, samodzielnie lub za pośrednictwem krajowych organizacji sprzedażowych. Czy
jest to wyjście optymalne? Po wielu dotąd dziwnych
zmianach organizacyjnych w Volvo, nieco przypominających słynne klasyczne rozpoznanie walką,
należy powątpiewać. Odpowiedź da tu oczywiście
czas, chociaż osobiście nie zdziwiłbym się, gdyby za
kilka lat – 4-6 (VGGS formalnie funkcjonowało od
2012 roku) w tej strukturze ponownie zaczęto by
coś usprawniać, po cichu wracając do wybranych
wcześniejszych rozwiązań i układów.
Niemniej na razie AB Volvo w sferze militarnej
potężne środki przeznacza na promocję Arquusa,
w tym podkreślanie jego odrębności produktowej
i organizacyjnej. I zapewne w takich okolicznościach
w koncernie zapadła decyzja o rezygnacji
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z przywiezienia do Paryża jakichkolwiek ciężarówek
marek Renault i Volvo. W efekcie, gdy poprzednio
sumarycznie tych aut było kilka, teraz ani jednego.
Tym samym nie doszło do pierwszego oficjalnego
pokazu zmilitaryzowanego K 8x8, z wyłącznie
pojedynczym ogumieniem na kołach. O tym, że
w charakterze novum może się on pojawić na
tegorocznym Eurosatory, plotki w branży krążyły
od kilku miesięcy. A tak go zabrakło i na rynek wszedł
niezwykle cicho. Wielka szkoda, tym bardziej, że
stanowi już nawet przedmiot eksportu. 31 maja 2018
roku Ministerstwo Obrony Gruzji ujawniło odebrane
z Francji nowe, mobilne stacje radiolokacyjne obrony
powietrznej Thales TRM Ground Master GM403
i GM200. Dostarczono je właśnie na podwoziach
ciężarówek Renault K 8x8, teraz nazwanych Arquus
K 8x8. Stanowią one element izraelskiego systemu
obrony powietrznej Rafael SPYDER-SR/MR (Surfaceto-air PYthon and DERby). Zestawy te są uzbrojone
w pociski rakietowe Python 4.
Po drugie część z uczestniczących podmiotów
eksponowała mniej samochodów niż poprzednio.
Jak wskazano, Volvo i Renault nie pokazały ich wcale.
Scania wystawiła tylko jedno auto, analogicznie jak
Tatra. Zgodnie z zapowiedziami Tatra miała przywieźć
dwa egzemplarze – drugim miał być KWZT-3
armii czeskiej kompletowany przez nasz polski
Szczęśniak PS, ale ze względu na pewne problemy
z pozyskaniem go przez Tatrę od rodzimego wojska
na Eurosatory ostatecznie nie dotarł. Szkoda tylko,
że Czesi nie chcieli go zastąpić czymś innym, bo
z pewnością mieliby czym. W rezultacie realnie
prezentowali tylko jeden samochód. Poza tym na
nieco stłamszonym poziomie wypadł RMMV. Gdy
MAN samodzielnie działał w biznesie wojskowym,
na jego ekspozycji dało się liczyć na kilka sztuk.
W ramach RMMV, pod auspicjami Rheinmetalla,
już tak okazale nie bywa. Trzy teraz stojące pojazdy
trzeba uważać więc za wręcz niesamowity sukces.
W pewien sposób honor branży ratowały zatem
IVECO Defence Division – IVECO DV oraz Daimler

– Mercedes, którzy przedstawili po kilka modeli.
Sumarycznie jednak, jeśli sytuacje z tegorocznej
edycji porówna się z tą z edycji sprzed dwóch,
czterech czy sześciu lat, spadek w zakresie liczby
ciężarówek stojących na stoiskach ich producentów
wyniósł 20-30%.
Po trzecie – zabrakło tym razem spektakularnych
nowości. Premierowe propozycje stanowiły jedynie
następstwo:
• zmilitaryzowania – jak u Scanii i Mercedesa
– przedstawicieli kolejnej generacji cywilnego
typoszeregu, zastępującego linię dostępną dotychczas;
• skompletowania – jak u Mercedesa – wersji
bardziej zmilitaryzowanych, powstałych w oparciu
o cywilną bazę;
• złożenia – jak u IVECO – nowego wydania w oparciu o dotąd dostępny zestaw cywilnych modułów
bazowych, uzupełnionych o moduły dodatkowe, różnicujące, w tym o czysto militarnym przeznaczeniu.
Do tego kompletnie zabrakło wariantu
będącego kwintesencją wojskowego segmentu
ciężarówkowego, czyli ciężkiego terenowego
wieloosiowego ciągnika siodłowo-balastowego.
Przed dwoma laty takie typy zademonstrowały
IVECO oraz Mercedes – tym razem nikt.
W takim układzie na targach nie pojawiła się druga
– obok Renault/Arquus K 8x8 – z zapowiadanych
debiutujących nowinek – ciężki ciągnik siodłowobalastowy Mercedesa, wywodzący się w rodziny
Arocs i należący w niej do rzędu SLT. Taki pojazd nie
znalazł się w Paryżu nawet nie w długo oczekiwanej,
bardziej skomplikowanej kompletacji 4-osiowej
z wyłącznie pojedynczym ogumieniem, ale i w nieco
prostszej, 3-osiowej, z bliźniaczym ogumieniem
na osiach tylnego napędowego tandemu. Ta
pierwsza konfiguracja w ostatecznym wydaniu
dalej mianowicie nie istnieje, ta druga już jeździ. Co
więcej, są dostępne jej oficjalne zdjęcia, niebędące
wizją albo fotomontażem. Przy tym powyższe i tak
nie zmienia faktu tu najistotniejszego – Mercedes
takiego auta na salonie nie przybliżył.

31 maja 2018 roku Ministerstwo Obrony Gruzji ujawniło odebrane z Francji nowe, mobilne stacje radiolokacyjne obrony
powietrznej Thales TRM Ground Master GM403 i GM200. Dostarczono je na podwoziach ciężarówek Renault K 8x8,
teraz nazwanych Arquus K 8x8.
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Terenowy autobus

ze Szczęśniak PS

Bielska rodzinna firma Szczęśniak PS działa już od ponad 25 lat. W tym czasie stała się jednym z najważniejszych
krajowych wytwórców specjalizowanych i specjalistycznych zabudów dla straży pożarnej, straży granicznej,
wojska i innych służb mundurowych oraz szerokiego grona odbiorców z segmentu cywilnego, w tym dla jednostek
z sektorów energetycznego, gazowego, wydobywczego – w tym kopalń odkrywkowych – i zajmujących się
m.in. ratownictwem drogowym, np. ściąganiem i holowaniem uszkodzonych pojazdów z trudno dostępnych terenów.

P

odstawę produkcyjną przedsiębiorstwa stanowią bowiem pożarnicze nadwozia ratownicze
i ratowniczo-gaśnicze. Uzupełniają je wersje
dowódcze, sztabowe, łączności, warsztatowe czy
logistyczne. Wśród wykonanych dotąd wariantów
znalazły się także – będące bardzo zaawansowanymi
konstrukcjami i w związku z tym wymagające niezwykle dużej wiedzy oraz unikatowego doświadczenia
– odmiany holownicze, w tym militarne dla ciężkich
terenowych wozów ewakuacji i ratownictwa technicznego. Warto tu wspomnieć, iż skompletowany przez
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podmiot w 2010 roku KWZT – Kołowy Wóz Zabezpieczenia Technicznego Mamut, oparty o 4-osiowe
podwozie Tatry z hybrydowej rodziny T815-7 BOR
Force, w swoim czasie uchodził za jedną z najlepszych propozycji tego rodzaju na świecie. Szkoda,
że z różnych przyczyn nie został zamówiony przez
nasze siły zbrojne, niemniej stanowił doskonałą podstawę do późniejszego przygotowania analogicznych
modeli dla armii czeskiej i Zjednoczonych Emiratów
Arabskich. W tym kontekście trzeba zwrócić uwagę,
iż Szczęśniak PS od dawna nie tylko stale różnicuje
paletę oferowanych wyrobów, ale i dba o pozyskanie
jak największej liczby odbiorców z jak największej liczby rynków zagranicznych. W efekcie na liście nabywców jego produktów, poza europejskimi, znajdują się
klienci z Azji, Afryki oraz Ameryki Południowej. Poza
tym ta zachodząca dywersyfikacja dostępnych typów
dotyczy tego, że w zakładzie podejmują się opracowania całkowicie nowych wydań, o innym bazowym
przeznaczeniu niż te wcześniej dostępne. Doskonały
przykład na powyższe stanowi współuczestniczenie
jako jeden z kluczowych kooperantów w projekcie
terenowego autobusu o nazwie Praetorian, gdzie
głównym wykonawcą jest czeski Torsus.

Praetorian (Pretorianin) to w pełni terenowy,
o bardzo wysokiej mobilności taktycznej – zdolności
do pokonywania nawet niezwykle trudnych bezdroży – autobus o średniej pojemności, oparty na
podwoziu terenowej ciężarówki. W układzie czysto
komercyjnym stanowi on zamiennik terenowych
ciężarówek o wysokiej mobilności, zaopatrzonych
w skrzynię ładunkową czy/i furgon, w tym specjalny
furgon osobowy dostosowany do przewozu ludzi.
Tego rodzaju pojazdy są dość często użytkowane tam,
gdzie nie da się dotrzeć tradycyjnymi autobusami,
czyli na terenach trudno dostępnych, jak kopalnie
odkrywkowe, obszary syberyjskie w Rosji, pustynne w państwach arabskich albo generalnie miejsca
trudno komunikacyjnie dostępne w Europie, Azji,
Afryce czy Ameryce Południowej. W tym ostatnich
przypadkach kwestia dotyczy możliwości dotarcia
do osad i/czy obiektów, do których prowadzą jedynie
drogi gruntowe, niezwykle trudno przejezdne w okresach wiosennym albo jesiennym z powodu błota,
a w zimowym z powodu zasp śnieżnych. Dodatkowo
te osady czy obiekty nieraz są położone w regionach
leśnych, górzystych bądź górskich. Ponadto tego
rodzaju środki transportu, ze względu na swoją wspo-
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mnianą wysoką mobilność taktyczną, nadają się do
wykorzystania przez siły zbrojne czy straż graniczną
albo inne służby mundurowe do szybkiego przerzucania oddziałów/patroli w wymagane miejsca, bez
względu na dostępną infrastrukturę drogową czy też
jej kompletny brak. Ich właściwa budowa powoduje
mianowicie, że przy odpowiednim posadowieniu
autobusowego nadwozia zachowują analogiczną
dzielność terenową, co sama ciężarówkowa podstawa. W układzie eksploatacyjnym ich użycie, zamiast
właśnie terenowych ciężarówek ze skrzyniowym czy
furgonowym nadwoziem do przewozu pasażerów,
wynika zaś z faktu, że zapewniają zdecydowanie wyższy komfort jazdy, w tym co do wygody siedzenia
i warunków termicznych, przez co mniej ta jazda
męczy oraz może trwać dłużej.
W przypadku Praetorianina za ciężarówkową bazę
służy 2-osiowe, terenowe podwozie MAN z serii TGM
4x4 – TGM 13.240 4x4. Jest ono dobrze znane i sprawdzone, gdyż dotychczas dostarczone w tysiącach
egzemplarzy. Generalnie cieszy się dobrą opinią
oraz łączy dużą wytrzymałość na trudne warunki
korzystania, niezłe parametry techniczno-użytkowe
i – uwzględniając te składowe – konkurencyjną cenę.
Wyróżnia je oczywiście tradycyjny układ drabinowy
z podłużnicami i poprzeczkami. Dokładnie sięgnięto
tu po podwozie o rozstawie osi 4200 mm oraz dopuszczalnej masie całkowitej 13 500 kg, przy maksymalnych obciążeniach osi – przedniej 6300 kg i tylnej
7800 kg. W charakterze źródła napędu występuje
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silnik MAN D0836LFL40 – 6,9-litrowy, wysokoprężny,
z sześcioma cylindrami ustawionymi w rzędzie oraz
z turbodoładowaniem i chłodzeniem powietrza doładowującego. Jednostka ta spełnia normy czystości
spalin od Euro 3 do Euro 6, może być zasilana paliwem
JP-9 oraz w tym nastawie uzyskuje moc maksymalną
176 kW/240 KM i maksymalny moment obrotowy 925
Nm. Za przeniesienie napędu na obie osie – formuła
4x4 – odpowiadają: jednotarczowe, suche sprzęgło,
zautomatyzowana, 12-biegowa skrzynia przekładniowa MAN/ZF 12AS1210 OD MAN Tip-Matic i 2-biegowa skrzynia rozdzielcza MAN G103. Uzupełniają je
sztywne mosty napędowe MAN: przedni VP09 i tylny
HP-1333 E. Oba mają blokady mechanizmów różnicowych, dopełnione przez blokadę międzymostową,
oraz są zawieszone mechaniczne przy pomocy parabolicznych resorów piórowych. Na obu założono też
wyłącznie pojedyncze felgi z dziesięcioma otworami,
o rozmiarze 10,00-20 oraz ogumienie Michelin XZL
TL o rozmiarze 395/85R20, z bieżnikiem terenowym.
Zastosowanie takich opon przyczynia się do poprawy
trakcji – dzielności terenowej. Przy tym koło bądź
dwa koła zapasowe mogą być mocowane na dachu
lub jedno pod ramą podwozia. Jednocześnie z takim
ogumieniem rozstaw kół przednich wynosi 2081 mm,
rozstaw kół tylnych 2086 mm, z kolei prześwit pod
pojazdem (pod osią) 389 mm. Do tego auto może
pokonywać przeszkody wodne (głębokość brodzenia)
o głębokości do 700 mm, a jego prędkość maksymalną – ograniczoną elektronicznie – określono na

117 km/h. Kolejne wyznaczniki to układ kierowniczy
ZF ze wspomaganiem, w standardzie lewostronny,
w opcji prawostronny, wstępny filtr paliwa wstępnie
ogrzewany, wtórny filtr paliwa z oddzielaczem wody
oraz 100-litrowy zbiornik paliwa, w zależności od
trudności pokonywanego terenu zapewniający zasięg od 200-250 do 300-350 km. Poza tym komputer
pokładowy MAN Tronic bazowo podaje komunikaty
w języku angielskim, w elektronicznie sterowanym
układzie hamulcowym MAN Brake Matic, z systemem
ABS, występują jedynie hamulce bębnowe, sprężarka
powietrza jest pojedyncza, jednocylindrowa, 352
cm3, natomiast w 24-woltowej instalacji elektrycznej,
z polaryzacją uziemienia – uziemieniem ujemnym,
wykorzystano alternator 28 V/110 A, 3080 W i dwa
akumulatory 12 V, 175 Ah.
Autobusowa zabudowa cechuje się nowoczesnym, nieco dynamicznym i agresywnym wyglądem
zewnętrznym. Szczególnie ciekawie prezentuje się
ściana przednia z dużą, jednolitą szybą, szerokim
pasem podszybia ze wzmacniającym przetłoczeniem pośrodku w kształcie odwróconego trapezu,
środkową atrapą ze znakiem – napisem TORSUS
– oraz umiejscowionymi w linii poziomej podłużnymi,
prostokątnymi reflektorami i dolnymi narożnymi partiami asymetrycznymi, z ustawionymi ukośnie w linii,
chronionymi stalową kratą – u góry prostokątnymi
kierunkowskazami i u dołu okrągłymi reflektorami
przeciwmgłowymi. Dodatkowo w środkowej dolnej partii, przypominającej prostokąt, między tymi
panelami narożnymi, umieszczono stalową wzmocnioną osłonę spodu silnika. Co ważne, odpowiednie ukształtowanie dolnych partii przedniej i tylnej
w formie mocnych ścięć przekłada się na uzyskanie
bardzo dobrych wartości kątów natarcia i zejścia,
istotnych w trakcie pokonywania trudnego terenu
– wartości te wynoszą dokładnie: kąt natarcia 32º,
kąt zejścia 22-26º. Ponadto zwracają uwagę duże
powierzchnie przyciemnianych szyb bocznych, dolny
szeroki pas wznoszący się nad osiami oraz z tyłu: duża
przyciemniana szyba – u dołu w kształcie odwróco-
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nego trapezu – i dolne narożne partie z reflektorami
w asymetrycznych obudowach. W nadwoziu występuje jeszcze zabezpieczenie okien przed uderzeniem
kamieni oraz innymi uszkodzeniami.
Do wnętrza prowadzi dwoje pojedynczych drzwi
pasażerskich, zlokalizowanych na przednim zwisie
i między osiami. Drzwi międzyosiowe są automatyczne, z automatycznym stopniem wysuwanym do dołu.
Ze swoich drzwi może również korzystać kierowca.
W środku podłoga wykazuje odporność na trudne warunki, a liczba miejsc podróżnych może maksymalnie
dochodzić do 35. Wszystkie te siedzenia zaopatrzono w 3-punktowe pasy bezpieczeństwa. Przy czym
rodzaj siedzeń pasażerskich – od podstawowych,
tworzywowych, po komfortowe, regulowane – zależy
od wyboru nabywcy. Dla kierowcy przewidziano zaś
komfortowy fotel z zawieszeniem pneumatycznym.
Kierowca ma także do dyspozycji podgląd na obraz
z kamery cofania oraz w całości przeniesione z MAN-a
TGM 4x4 standardowe koło kierowcy i pełną tablicę
wskaźników. Do tego za zagwarantowanie odpowiedniego komfortu termicznego na pokładzie odpowiadają centralny układ klimatyzacji o mocy całkowitej
15 kW, układ ogrzewania z systemem ogrzewania centralnego z autonomiczną nagrzewnicą oraz otwory
wentylacyjne z dopływowym układem wyciągowym.
Zastosować też można system rozrywkowy z DVD
z centralnym wyświetlaczem przednim i głośnikami
zainstalowanymi w półkach bagażowych, półki na
bagaż wzdłuż kabiny, wbudowane osobiste, regulowane nadmuchy klimatyzacji, lampki osobiste oraz
bagażnik dachowy typu otwartego.
Długość całkowita Torsusa Praetorianina równa się
8450 mm, a wysokość – przy uwzględnieniu układu
dachowej klimatyzacji – 3720 mm.
Pojazdy takie – jak wskazano – mogą znaleźć szereg
zastosowań tak co do odbiorców, jak i swojego ostatecznego przeznaczenia, we wszystkich przypadkach

zastępując terenowe ciężarówki ze skrzyniowym
czy furgonowym nadwoziem dostosowanym do
przewozu osób. Tym bardziej że tradycyjna ramowa
konstrukcja nośna podwozia pozwala na mocowanie
różnorodnych zabudów, a terenowa kompletacja
przekłada się na bezproblemową możliwość pokonywania nawet niezwykle trudnego terenu. Na liście
odbiorców tych pojazdów znaleźć się więc mogą: siły
zbrojne, straż graniczna, policja, służba więzienna,
energetyka, leśnictwo, kopalnie odkrywkowe, pogotowie, ekipy poszukiwawcze i remontowe, operatorzy
cywilni. W ich przypadkach w grę wchodzą terenowe
autobusy:
siły zbrojne – do przewozu żołnierzy wraz z pełnym
wyposażeniem osobistym oraz jako polowy szpital,
polowa karetka bądź wariant dowódczy, sztabowy,
ze środkami łączności albo WRE;
straż graniczna i policja – do przewozu patroli
i/lub zespołów interwencyjnych;
służba więzienna – do przewozu aresztantów/osadzonych do oddalonych więzień/zakładów karnych;
energetyka, leśnictwo, kopalnie odkrywkowe – do
przewozu załóg w trudno dostępne miejsca;
ekipy poszukiwawczy i remontowe – do przewozu
ludzi i sprzętu w trudno dostępne miejsca;
operatorzy cywilni – do obsługi zbiorowej komunikacji publicznej, gdy jazda odbywa się po drogach
w złym stanie – nieutwardzonych, polnych, leśnych,
podmokłych, błotnistych, piaszczystych – na obszarach górzystych, górskich, pustynnych, mocno
zalesionych.
Poza tym istnieje opcja skrócenia autobusowej
zabudowy i montażu z tyłu specjalistycznego nadwozia o dowolnym przeznaczeniu – w zależności od
potrzeb, jak przykładowo z osprzętem ewakuacyjnym,
wiertnicą, antenami czy do innych zastosowań.
Do tej chwili powstało 8 sztuk Torsusa Praetorianina, a kolejnych 17 znajduje się w procesie montażu.
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Zmodernizowany
Honker M-AX
z Autobox
Innovations

Posiadana przez naszą armię flota dotychczas eksploatowanych samochodów małej ładowności i wysokiej mobilności
Honker sukcesywnie się starzeje. Pojawiła się szansa, by to zmienić.
TEKST: JAROSŁAW BRACH, ZDJĘCIA: AUTOR, PRODUCENT

C

o gorsze, już od kilku lat nie udaje się doprowadzić do końca przetargu na ich następcę,
realizowanego w ramach programu Mustang,
ponieważ – jak do tej pory – oba podejścia do tej
procedury nie zakończyły się podpisaniem umowy
na zakup aut oraz ich późniejsze faktyczne dostawy.
W związku z tym spółka Autobox Innovations ze Starachowic, znana m.in. z udanego programu modernizacji ciężarówek Star 266 do standardu 266M2, na
tegorocznym MSPO na stoisku ZC 17 zaprezentowała
swój projekt przebudowy i odmłodzenia Honkera do
wersji oznaczonej jako Honker M-AX.
Koncepcja przygotowania takiego pojazdu powstała w podmiocie kilka miesięcy temu, dokładnie
w miesiącu lutym. Na początku analizowano główne
obszary koniecznych do wprowadzenia zmian oraz
poszukiwano m.in. partnera lub partnerów do dostawy koniecznych kluczowych komponentów oraz
opcjonalnie późniejszej produkcji. W zakresie niezbędnych zmian wskazano, iż najlepszym wyjściem
będzie opracowanie całkowicie nowego podwozia
oraz przejęcie – po koniecznych modyfikacjach – dotychczasowych nadwozi ze stałym dachem. W sferze
partnera, po ocenie różnych opcji, wybór padł zaś
na polską spółkę TeZaNa. Przemawiały za nim trzy
zasadnicze czynniki. Po pierwsze, Autobox udanie
współdziała już z TeZaNą przy modernizacji Starów
266 do wariantu oznaczonego jako 266M2 – w tym
przypadku TeZaNa odpowiada za sprzedaż silników
IVECO – FPT oraz ewentualnie – jeśli nasza armia
wyrazi realne zainteresowanie takim pakietem zmian
– automatycznych skrzyń przekładniowych Allison.

Demonstracyjny egzemplarz 266M2 w kompletacji
z przekładnią Allison swoją premierę na MSPO miał
dwa lata temu, a ponownie pokazywano go na tej
wystawie w tym roku. Po drugie – ze swojej strony
TeZaNa zabezpieczałaby dostawy m.in. silników oraz
kooperację z austriackim Achleitnerem. Posiadający
wieloletnie niemałe doświadczenie w projektowaniu
i budowie wariantów specjalnych, w tym klas tonażowych lekkiej i średniej, Achleitner odpowiadałby
bowiem za zbudowanie kompletnego podwozia. I,
po trzecie, TeZaNa oraz Achleitner wykazują się dużą
elastycznością w podejściu, tak co do cen przekazywanych części, jak i koniecznego wsparcia technicznego, co w zasadniczej mierze odnosi się do Achleitnera.
Po podjęciu w Autobox stosownych decyzji doszło
do serii spotkań i konsultacji wszystkich stron. Ponieważ w toku negocjacji dość szybko doszły one do
porozumienia co do podziału zadań oraz zakładanych
parametrów taktyczno-technicznych, można było
przystąpić do fazy realizacji – faktycznego wykonania
projektu. Prototypowy, demonstracyjny egzemplarz
powstał w drugiej połowie sierpnia. Został więc ukończony tuż przed targami MSPO, w trakcie których
święcił swoją oficjalną premierę.
Generalnie podział zadań między strony kształtuje
się następująco:
• Autobox Innovations pełni rolę wykonawcy pojazdu
oraz integratora całości – tzn. modernizuje nadwozie
i integruje je z podwoziem;
• TeZaNa jako krajowy reprezentant FPT przekazuje
silniki IVECO – FPT wraz ze skrzyniami biegów;
• Achleitner dostarcza podwozie oraz następnie bada

i poprawia egzemplarz prototypowy. Jego zadanie polega
mianowicie na doprowadzeniu przedsięwzięcia do etapu
produkcyjnego – ma do niego trafić już auto w pełni
dopracowane, z ewentualnymi poprawkami i usprawnieniami, pozbawione tzw. chorób wieku dziecięcego.
Zasadnicze założenia pakietu modernizacyjnego
zaproponowanego przez Autobox – w zestawieniu
z bazowym Honkerem w kilku następnych wydaniach – polegają na skutecznej eliminacji większości
zasadniczych wad pierwowzoru, jakich na przestrzeni
niemal trzech dekad nie udało się skutecznie wyeliminować żadnemu z jego kolejnych producentów,
tzn. FSR w Poznaniu (lata 1988--1996) oraz lubelskim
Daewoo Motor Polska (lata 1997-2001), Andoria-Mot (lata 2002-2003), Intrall Polska (lata 2003-2007)
i dwóm spółkom powiązanym z DZT Tymińscy lub jej
wspólnikami: od 2011 roku DZT Fabryka Samochodów w Lublinie i od 2012 roku Fabryka Samochodów
Honker Sp. z o.o. Tak naprawdę przez tyle lat Honker
nigdy nie był bowiem pojazdem dokończonym i kompletnym, gdyż jak dotychczas tego programu nie
udało się doprowadzić do samego końca. Powyższe
udaje się uzyskać – osiągnąć dopiero teraz, co więcej nie w wyniku wytwarzania fabrycznie nowych
samochodów, lecz modernizacji tych dotychczas
eksploatowanych.
Przede wszystkim w wariancie Honker M-AX, zamierzając wyeliminować niedostatki wydania bazowego, Autobox Innovations wraz z partnerami chce
osiągnąć następuje cele:
• zdecydowany wzrost możliwości przewozowych,
zarówno ludzi, jak i sprzętu oraz wyposażenia. Przy czym
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ponieważ wzrost możliwości przewozowych osób bywa
limitowany głównie wielkością zabudowy, kluczową
kwestię odgrywa wzrost możliwości przewozowych
sprzętu i wyposażenia. Wzrost ten ma pozwolić na:
• - zabieranie nawet 2-3 razy cięższych ładunków niż
przez model bazowy;
• - bezproblemowy montaż wyposażenia dodatkowego,
takiego jak przykładowo wciągarka czy system zakłócający, bez ograniczeń co do zabieranego ładunku lub
liczebności załogi i jej wyposażenia osobistego;
• - swobodny montaż zewnętrznego pancerza modułowego, zapewniającego relatywnie wysokie stopnie
ochrony (do 2 dla balistycznej zgodnie ze STANAG 4569),
wprowadzenie dolnej osłony przeciwwybuchowej a nawet zaproponowanie odmiany integralnie opancerzonej;
• - montaż dachowego uzbrojenia w postaci stanowiska
strzeleckiego sterowanego zdalnie lub manualnie;
• - możliwość zabrania ciężkiego ładunku mimo instalacji dodatkowego wyposażenia czy opancerzenia.
W przypadku bazowego Honkera, ze względu na jego
niezwykle limitowaną dopuszczalną masę całkowitą,
takie konfiguracje były niemożliwe do osiągnięcia.
Oto możliwości, jakie oferuje nowy Honker:
• poprawa dynamiki mimo wzrostu dopuszczalnej masy
całkowitej oraz możliwości przewozowych;
• poprawa własności eksploatacyjnych;
• poprawa komfortu jazdy i wykonywania zadań;
• wzrost bezpieczeństwa jazdy;
• spadek relatywnych kosztów eksploatacji;
• przemyślany wybór komponentów, a nie dobór
dokonywany czasami w nieco przypadkowy sposób,
na zasadzie, że znalazł się jakiś kooperant gotowy
w ogóle cokolwiek sprzedać, w dodatku po możliwie
jak najniższej cenie. Zagadnienie w pierwszym rzędzie

dotyczy pozycji związanych z układem napędowym
– silnikiem oraz skrzyniami biegów i rozdzielczą;
• zagwarantowanie bezproblemowych dostaw części
zamiennych wskutek tego, iż pochodzą one od renomowanych dostawców, a nie nieraz firm już nieistniejących;
• zachowanie odpowiedniego potencjału modernizacyjnego i rezerw rozwojowych, pozwalających w przyszłości
wydłużyć okres użytkowania o następne nawet 10-15 lat.
Jednocześnie, mimo postawienia tak ambitnych
celów, projekt miał zachować pełną opłacalność
ekonomiczną. Tzn. cena jednostkowa egzemplarzy
powstałych w wyniku jego realizacji nie powinna
przekroczyć średnio 50% kosztów wejścia w posiadanie fabrycznie nowych odpowiedników.
Wzrost ogólnie pojętych zdolności przewozowych wynika z podniesienia do 3500 kg administracyjnej dopuszczalnej masy całkowitej (wg
PN-S-02014) oraz przede wszystkim ze wzrostu do
4500 kg dopuszczalnej technicznie masy całkowitej (wg PN-S-02014). Masa ta kształtuje się zatem
na poziomie o 30-50% wyższym niż dla bazowego Honkera. Cecha ta przekłada się na ładowność
– zdolności przewozowe pod względem masowym
podniesione nawet o 100%.
Poprawa dynamiki, pomimo tak wyraźnego zwiększenia dopuszczalnej masy całkowitej, stanowi pochodną montażu zdecydowanie mocniejszego i przy
tym nowocześniejszego silnika. W charakterze źródła
napędu Honkera M-AX występuje bowiem jednostka
IVECO FPT typ F1C. Wyróżniają ją umiejscowienie
wzdłużnie z przodu, cztery cylindry w układzie rzędowym, turbodoładowanie, chłodzenie powietrza doładowującego, system wtrysku wysokociśnieniowego
common rail oraz pojemność skokowa 2,998 litra.
Spełnia ona normę czystości
spalin Euro 3, a w zależności
od wybranego nastawu jej
moc maksymalna wynosi od
110 do 125 kW/od 150 do
170 KM przy 3500 obr/min,
maksymalny moment obrotowy od 350 poprzez 380 do
430 Nm przy 1800 obr/min.
Warto podkreślić, że jednostka
ta należy do niezwykle popularnych na rynku, w związku
z czym nie powinny pojawiać
się większe problemy z ceną
i dostępnością części zamiennych do niej. Za przeniesienie
napędu odpowiadają: 6-, a nie
5-biegowa jak poprzednio,

W porównaniu
z pierwowzorem M-AX
wyróżnia się zdecydowanie
bardziej atrakcyjnym,
agresywnym
i dynamicznym wyglądem

skrzynia przekładniowa oraz skrzynia rozdzielcza.
Skrzynia rozdzielcza ma dwa przełożenia: szosowe
1:1 oraz terenowe 1:2,48, a jej sterowanie odbywa się
za pomocą dźwigni. Skrzynia ta też w sposób stały
przekazuje napęd w trybie 4x4 z podziałem momentu
50% - 50%. Poza tym układ napędowy zaopatrzono
w trzy mechanizmy różnicowe – międzyosiowy oraz
osi przedniej i tylnej. Wszystkie mechanizmy mają
możliwość blokowania (100%), a blokady uruchamia się elektrycznie. Dla porównania, w klasycznym
Honkerze dało się blokować jedynie mechanizm
różnicowy międzyosiowy oraz osi tylnej. Przy czym
w M-AX blokady są przewidziane do uruchamiania
tylko przy jeździe po luźnym podłożu z niewielkimi
prędkościami, a powyżej wyższej prędkości – przykładowo 45 km/h zostaną rozłączone. Na obecnym
etapie układ rozłączania zostanie skalibrowany w czasie testów. Do tego na wszystkich kołach założono
opony o rozmiarze 235/85x16 oraz istnieje możliwość
zastosowania kół bezdętkowych, również z wkładką
typu run flat.
Podniesienie komfortu i dynamiki jazdy stanowi
pochodną kilku połączonych elementów, pomijając podane wyżej zmiany w układzie napędowym.
W pierwszym rzędzie należy tu wskazać na wzrost
rozstawu kół aż o około 200 mm, co pozytywnie
wpływa na stabilność poruszania się, ważną szczególnie podczas szybkiego pokonywania zakrętów.
Ponadto zawieszenie przednie jest niezależne, z kolei
z tyłu – jak dotychczas – występuje most sztywny na
resorach. Do tego dochodzą: zarówno z przodu, jak
i z tyłu wentylowane hamulce tarczowe, gdy uprzednio z tyłu używano hamulce bębnowe, system ABS
w układzie hamulcowym, którego Honker do tej
pory był pozbawiony, oraz pasy bezpieczeństwa przy
wszystkich fotelach, gdy dawniej mocowano pasy
bezpieczeństwa wyłącznie przy fotelach przednich.
Powyższe zdecydowanie pozytywnie wpływa zatem
na bezpieczeństwo pasażerów. Istnieje także opcja
montażu klimatyzacji, do chwili obecnej w ogóle
niedostępna.
Pojazd został też dostosowany do pokonywania
bez przygotowania przeszkód wodnych, a głębokość
brodzenia powinna być nie mniejsza niż 600 mm.
Będzie ona sprawdzana podczas prób, a przewidywana wielkość w tym zakresie ma wynieść pomiędzy
600 i 800 mm. Oprócz tego nadwozie ma wklejaną
szybę przednią (klejoną), całkowicie zmieniony kokpit
z elektronicznym wyświetlaczem, główne okrągłe
reflektory chronione stalową kratą, górną maskę
silnika z przednim środkowym przetłoczeniem wybrzuszającym z frontowym podłużnym poziomym
wlotem powietrza, ze względu na wzrost rozstawu
kół zamontowane inne nadkola oraz inną przednią
atrapę wlotu powietrza. Ta ostatnia jest pochylona, z podłużnymi – poziomymi, szerokimi listwami
przedzielającymi i wlotami, oraz płynnie przechodzi w osłonę przedniej wciągarki i zachodzące na
boki moduły zderzaka ze zintegrowanymi panelami
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ze światłami. Docelowo Autobox planuje jeszcze
wprowadzenie foteli przednich o większych możliwościach regulacji.
Honker M-AX otrzymuje również wspomaganie
rozruchu w niskich temperaturach, grzałkę 230 V
w układzie wodnym silnika oraz zamocowaną z przodu wciągarkę do samoewakuacji. Bagażnik dachowy
będzie natomiast wyposażeniem opcjonalnym. Przy
tym, ze względu na pozostawienie starego kompletnego nadwozia ze sztywnym dachem, liczba miejsc
pasażerskich w kabinie nadal dochodzi do 9.
Honkera M-AX cechują następujące wymiary ze-

wnętrzne i kąty: długość całkowita 4899 mm, prześwit
z przodu 277 mm, rozstaw osi 2827 mm, zwis przedni
1124 mm, zwis tylny 948 mm, wysokość całkowita –
wraz z dachowym opcjonalnym bagażnikiem – 2543
mm, kąt natarcia 33º, kąt zejścia 45º.
Po targach MSPO pojazd skierowano do Austrii, do
firmy Achleitner, która przeprowadzi jego ostateczne
testy weryfikujące. Pozwolą one na definitywne dopracowanie tej konstrukcji, potwierdzenie przyjętych
założeń i zakładanych parametrów oraz przełożą się
na zminimalizowanie pojawiania się potem ewentualnych tzw. chorób wieku dziecięcego.

Porównanie samochodów – Honker STD i nowy Honker M-AX
Parametr
typ silnika
norma czystości spalin
dopuszczalna masa
całk. administracyjna
dopuszczalna masa
całk. techniczna
układ cylindrów
umiejscowienie silnika
pojemność skokowa dm3
moc maksymalna kW
moc maksymalna KM
maksymalny moment
obrotowy Nm
zasilanie
skrzynia biegowa
skrzynia rozdzielcza
zawieszenie przednie
zawieszenie tylne
hamulce przednie
hamulce tylne
układ ABS
możliwości blokowanie napędów

Honker STD
Andoria 4CT90
Euro 3
3500 kg

Honker M-AX
IVECO typ F1C
Euro 3
3500 kg

3500 kg

4500 kg

R4
wzdłużnie z przodu
2,417
63,5-75
86-102
195-230

R4
wzdłużnie z przodu
2,998
107-125
146-170
350-430

koła jezdne

wtrysk pośredni
5 biegów + wsteczny
2 biegi
most sztywny na resorach
most sztywny na resorach
tarczowe
bębnowe
brak
mechanizm różnicowy
międzyosiowy oraz tył
klasyczne dętkowe

ilość miejsc w kabinie

do 9

zasilanie typ common rail
6 biegów + wsteczny
2 biegi
zawieszenie niezależne
most sztywny na resorach
tarczowe wentylowane
tarczowe wentylowane
TAK
mechanizm międzyosiowy
oraz przód i tył
możliwość zastosowania kół
bezdętkowych, również
z wkładką typu run flat
do 9

Główne wymiary
Honkera M-AX
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Nowości Kögla na targi IAA

Kögel, trzeci pod względem wielkości niemiecki producent naczep uniwersalnych i specjalizowanych,
na wrześniowych targach IAA pokaże kilka premierowych wyrobów. Najważniejszymi spośród nich
będą modele z generacji Novum.
TEKST: JAROSŁAW BRACH, ZDJĘCIA: AUTOR, PRODUCENT

W

ramach wdrażania nowej generacji naczep
o nazwie Novum podmiot poddaje wersje
plandekowe – skrzyniowe Cargo, Mega
i Light – dodatkowym optymalizacjom. Należą do nich
nowa poprawiona pod względem niezawodności
rama zewnętrzna i zabudowa, nadwozie znane dotąd
z modelu Lightplus oraz nowy, optymalnie zaprojektowany system modułowy ze zoptymalizowanymi,
jednolitymi modułami, zespołami i komponentami.
Tym samym możliwy stał się wysoki stopień indywidualizacji naczep tej generacji, stanowiąc odpowiedź
na najróżniejsze potrzeby rynku. Oprócz większej
stabilności, naczepy te wyróżniają się polepszoną
zwrotnością oraz wyższą ładownością, zależnie od
typu.
Przede wszystkim ogół pojazdów w nowej odsłonie, określonej jako następna generacja, czyli
odmiany skrzyniowe Cargo, Mega i Light, otrzymał
stabilną, sztywną, spawaną ramę, na całej długości
wzmocnioną belkami poprzecznymi, wytrzymującymi duże obciążenia całkowite i punktowe. Jeszcze
większą stabilność zapewniają nowa, cieńsza, ale
mocniejsza stalowa płyta z tyłu oraz nowa konsola złączy powietrznych i elektrycznych, znajdująca
się na przedniej ścianie i przenosząca siły na ramę
wzdłuż bocznego wspornika. Dzięki tej nowej ramie
zewnętrznej punkty mocowania Vario-Fix są teraz
o wiele lepiej dostępne i możliwe stało się zamocowanie ładunku w perforowanym obrzeżu ramy Vario-Fix przy zamkniętej plandece, także w przypadku

opcjonalnie oferowanych burt. Używając pasów ze
perforacji listwy na kłonicach narożnych i w kieszeni
standardowymi hakami (podwójny pazur), konieczne
na listwy. Oczywiście nowe naczepy są objęte cerjest otwarcie burt, natomiast pasy z płaskimi hakami
tyfikatem zabezpieczania ładunków według normy
można też używać przy burtach zamkniętych. TrzynaDIN EN 12642 Code XL.
ście par pierścieni mocujących, dołączanych seryjnie,
Kögel stopniowo wprowadza te udoskonalenia we
wyposażono teraz w ułatwiające obsługę boczne haki
wszystkich wariantach naczep Cargo, Mega i Light.
mocujące. Wytrzymują one działanie siły rozciągającej
Najpierw był dostępny Lightplus, do którego w maro wartości od 2500 do 4000 kg.
cu bieżącego roku dołączyły Cargo Coil i Cargo Coil
Ponadto w nadwoziu ściana przednia, przednie
Rail. Pozostałe będą gotowe przed otwarciem Miękłonice narożne, tylne kłonice narożne oraz tylny
dzynarodowych Targów Pojazdów Użytkowych IAA
portal drzwiowy w ramach wyposażenia podstaNutzfahrzeuge 2018.
wowego są zrobione z aluminium. Ze standaryzacji
Spośród wszystkich naczep firmy bestseller stanokłonic narożnych w wykonaniu z dachem podnowi Cargo – standardowa naczepa burtowa z plandeką
szonym i bez podnoszenia wynikają różne korzyści.
przesuwną, obecnie dostępna w generacji Novum.
Cechują ją teraz: dalej polepszone elastyczność i solidOgólnie wydanie z dachem podnoszonym pozwala
ograniczyć masę, co
m.in. oznacza łatwiejsze
umieszczanie palet przy
przedniej ścianie w przypadku załadunku bocznego. Do tego wszyscy
reprezentanci generacji
Novum mają jednolitą
odległość między kłonicami, w związku z czym
różnice długości listew
należą do przeszłości.
W ramach wdrażania nowej generacji naczep o nazwie Novum
Kieszenie na listwy
podmiot poddaje wersje plandekowe – skrzyniowe Cargo,
można zaś rozmieścić na
Mega i Light – dodatkowym optymalizacjom.
wiele sposobów dzięki
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Light plus Coil powstała pod kątem
uzyskania większej niż uprzednio
ładowności przy przewozie stali w kręgach.
ność, wysoki stopień indywidualizacji, ukierunkowany
na lepsze jej dopasowanie do konkretnych wymagań przedsiębiorstw transportowych, różnorodne
możliwości zabezpieczania ładunku, tekstylna listwa
boczna Kögel FastFix oraz nowość – Kögel EasyFix,
czyli prosta w obsłudze i bezpieczna blokada dachu
przesuwnego.
Naczepa ta, dzięki zoptymalizowanej ramie zewnętrznej i udoskonalonemu nadwoziu, stała się
nie tylko odporniejsza, lecz i łatwiejsza w obsłudze
oraz codziennej eksploatacji. Dodatkowo, oprócz
znanych wcześniej zalet generacji Novum, takich jak
nowa konsola złączy powietrznych i elektrycznych na
przedniej ścianie, przenosząca siły na ramę wzdłuż
bocznego wspornika, nowa rama zewnętrzna ułatwiająca dostęp do punktów mocowania Vario-Fix oraz
kieszenie na listwy z możliwością rozmieszczenia na
wiele sposobów, Cargo dostała bogate wyposażenie
podstawowe. Zaopatrzono ją w standardowe osie
Kögel Trailer Axle (KTA), charakteryzujące się niezawodnością, prostotą obsługi i dobrym trzymaniem
się drogi. Unikatowa„podwójna amortyzacja” osi KTA,
składająca się z miękkiej tulei gumowej i półresoru
ze stali sprężynowej, nie tylko poprawia właściwości
jezdne naczepy, lecz i ogranicza jej zużycie. 13 par
pierścieni mocujących dołączanych seryjnie wyposażono teraz w boczne haki mocujące ułatwiające
obsługę. Wytrzymują one działanie siły rozciągającej
o wartości 2500 kg.
Następna zaleta to optymalne zabezpieczenie
ładunku, spełniające różne wymagania. Zapewnia
je perforowana zewnętrzna rama stalowa typu Vario-Fix z opcjonalnymi 24 parami pierścieni, z których
każdy wykazuje wytrzymałość na siłę rozciągającą
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o wartości 2500 kg. Kolejną opcją zabezpieczenia
ładunku może być osiem kieszeni kłonic kwadratowych zintegrowanych równo z platformą naczepy.
Pomiędzy ramą zewnętrzną po lewej i prawej stronie,
prostopadle do wnętrza pojazdu, rozmieszczono po
cztery kieszenie na kłonice kwadratowe. W tej samej
linii, na środku, znajduje się dziesięć kieszeni na takie
kłonice. W naczepie wystawionej na IAA 2018 każdą
z kłonic zaopatrzono w różne opcjonalne pakiety
do zabezpieczenia ładunku. Jeden z nich obejmuje
przykładowo nową tekstylną listwę boczną Kögel
FastFix. Zwykłe listwy boczne, zrobione z drewna,
aluminium lub stali, są ciężkie w obsłudze, trudno je
schować i łatwo uszkodzić. Poza tym zawsze istnieje
ryzyko odniesienia obrażeń wskutek upadku tych
listew. Dzięki nowym, tekstylnym listwom bocznym
FastFix wszystkie te problemy przestają istnieć. Taka
tekstylna listwa boczna waży niecałe 495 gramów
i dzięki sprawdzonemu zamkowi da się ją szybko
i łatwo zaczepiać i odczepiać przy kłonicach. Powstała
z wytrzymałego, elastycznego materiału, w następstwie czego mieści się w każdej skrzynce narzędziowej
i jest odporna na uszkodzenia. W tym kontekście
warto wskazać, że Cargo generacji Novum uzyskało
certyfikat zabezpieczenia ładunków zgodnie z normą
DIN EN 12642 Code XL.
Typ Cargo dostał też opcjonalne nadwozie
Strong&Go. Łączy ono innowacyjną zabudowę FlexiUse generacji Novum z integralną plandeką dachową
z pasami usztywniającymi. Dzięki temu ekonomicznemu rozwiązaniu podczas transportu palet kratowych
i ładunków wiązanych zgodnie z normą DIN EN 12642
Code XL oraz wytycznymi Daimler 9.5 nie trzeba dalej
używać listew bocznych. Dla uzyskania certyfikatu na
jednowarstwowy i dwuwarstwowy przewóz skrzynek
na napoje na standardowych paletach, przy nadwoziu
Strong&Go wymagany jest tylko jeden rząd listew,
zamiast trzech lub czterech rzędów w przypadku
zwykłego nadwozia.
Ze względu na wdrożoną zasadę głębokiej i szerokiej indywidualizacji Cargo mogą jeszcze otrzymywać szeroki pakiet wyposażenia, dobranego zgodnie
z wymaganiami konkretnego odbiorcy. Pakiet ten
zawiera m.in. różne opcje zabezpieczenia ładunku,
wyposażenie RoRo, burty, kompletację TIR, przygotowanie do transportu kolejowego, rynnę na szpule oraz
wzmocnioną szyjkę ramy. Opcjonalne wyposażenie
Heavy-duty RoRo służy do samodzielnego transportu
tej naczepy na statku lub promie. W jego skład weszły
ukośne wzmocnienia pomiędzy profilami wzdłużnymi a obrzeżem ramy, zamknięta płyta ślizgowa
o grubości 10 mm, podstawa sworznia królewskiego
o grubości 10 mm oraz dwa zawory podciśnieniowe
i cztery pary pierścieni do mocowania ładunków
o sile rozciągającej do 12 000 kg. Inne składowe indywidualnego wyposażenia to m.in. płyta sklejkowa
o grubości 12 mm i wysokości 1250 mm na ścianie
przedniej, tylny portal ze stalowymi kłonicami narożnymi, wzmocniony zderzak stalowy, poprzeczny

profil stalowy o grubości 8 mm biegnący przez całą
szerokość, montowany centralnie na tylnej części
ramy, zabezpieczenie zamków, trzy duże skrzynki
narzędziowe, podnośnik osi oraz zespolone lampy
tylne Kögel LUXIMA.
Drugą naczepową nowością jest Light plus Coil,
powstała pod kątem uzyskania większej niż uprzednio
ładowności przy przewozie stali w kręgach. Ta lekka
naczepa, dzięki niskiej masie własnej od 5420 kg
z indywidualnym wyposażeniem oraz 5790 kg z wyposażeniem podstawowym, okazuje się właśnie bardzo ekonomiczna podczas przemieszczania kręgów
i szpul taśmy stalowej. Cechują ją zoptymalizowana
rama zewnętrzna i udoskonalone nadwozie charakterystyczne dla naczep generacji Novum.
Lekką ramę w odmianie przystosowanej do transportu szpul zoptymalizowano właśnie pod kątem
redukcji masy własnej i tym samym uzyskania wyższej
ładowności. Ramę tę wykonano z lekkiej konstrukcji
stalowej. Wysoka jakość stali drobnoziarnistej gwarantuje stabilność i trwałość pomimo zastosowania
mniejszej ilości materiału. Wysokość szyjki ramy wynosi 120 mm. Zmniejszenie rozmiaru o 60 mm w stosunku do poprzedniego modelu Light Coil zapewnia
korzyści z uwagi na wewnętrzną wysokość użytkową.
W rynnie na szpule o standardowej długości 7200 mm
można zaś przewozić szpule i kręgi taśmy stalowej
o średnicy od 900 do 2100 mm i maksymalnym obciążeniu odcinkowym równym 27 000 kg, rozłożonych
na długości 1,5 m. W celu zabezpieczenia ładunku
w rynnie na szpule w wersji standardowej dostępne
są dwie pary kieszeni na kłonice: jedną zlokalizowano
z przodu na początku wnęki, drugą w odległości około
2050 mm. Służą one do osadzania kłonic zrobionych
z profili o przekroju kwadratowym. Opcjonalnie da
się wprowadzić osiem par kieszeni na kłonice przy
rynnie na szpule oraz osiem par kieszeni na kłonice
w ramie zewnętrznej. Opcjonalne są też dostępne
dwie kieszenie na kłonice jako alternatywa ściany
przedniej. Ponadto w zewnętrznej stalowej ramie
perforowanej Vario-Fix umieszczono 13 par seryjnych
pierścieni mocujących. Z tego pięć par pierścieni
o wytrzymałości po 2500 kg na pierścień i osiem
par o wytrzymałości po 4000 kg na pierścień w obszarze środka ciężkości ładunku. Do tego 16 osłon
rynny umożliwia szybkie i bezpieczne otwarcie lub
zamknięcie. Nośność tych osłon, przystosowanych do
przenoszenia wysokich obciążeń osi wózków widłowych, określono na maksymalnie 5460 kg. Generalnie
Lightplus Coil ma certyfikat zabezpieczenia ładunków
zgodnie z normą DIN EN 12642 Code XL.
Naczepę tę wyróżniają także wszelkie pozostałe
kluczowe zalety generacji Novum. Należą do nich
m.in. nowa konsola złączy powietrznych i elektrycznych na ścianie przedniej, przenosząca siły na ramę
wzdłuż bocznego wspornika, nowa rama zewnętrzna
znacznie ułatwiająca dostęp do punktów mocowania
Vario-Fix oraz kieszenie na listwy boczne z możliwością rozmieszczenia na wiele sposobów na kłonicach
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System tekstylnych listew bocznych FastFix
jest nowością w zakresie zabezpieczania
ładunku.
narożnych i przesuwnych. W dodatku przednią ścianę z przednimi kłonicami narożnymi, tylne kłonice
narożne oraz tylny portal drzwiowy w wyposażeniu
podstawowym wykonano z aluminium.
W generacji Novum jest również dostępny system
zabezpieczania ładunków Kögel Coilfix, stanowiący
idealne zabezpieczenie dla stalowych kręgów. Dlatego opcjonalnie naczepa Lightplus Coil występuje
z tym systemem. Składa się on z belki naprężającej,
czterech kłonic z kwadratowego profilu z hakami do
wysokich obciążeń i uchwytów na rury dystansowe
oraz dwóch rur dystansowych, trzech lin i pasów
mocujących, służących do zabezpieczania ładunku po
przekątnej. Gwarantuje to bezpieczne dopasowanie
do formy, a płaski kontakt belki naprężającej i kłonic
zapobiega uszkodzeniom kręgów i szpul.
Ze względu na przyjętą zasadę wysokiej indywidualizacji w zakresie ostatecznej specyfikacji ten
typ naczepy da się jeszcze zaopatrzyć w opcjonalne wyposażenie ograniczające masę i w rezultacie
podwyższające ładowność oraz w wiele innych opcji
wyposażenia. Na liście pozycji redukujących masę
znalazły się m.in. aluminiowe felgi, aluminiowe nogi
podporowe, aluminiowe zbiorniki powietrza, aluminiowe belki poprzeczne dachu, aluminiowe zabezpieczenia boczne oraz lekkie ogumienie. Do tego
dochodzą: podnośnik osi, tylne reflektory zespolone

Kögel LUXIMA, reflektory wsteczne LED Kögel LUXIMA, gumowe odbojniki, system przechowywania
listew bocznych i kłonic wtykanych, stalowa blacha
przejazdowa, różne pakiety zabezpieczania ładunków, wyposażenie RoRo do transportu na statku lub
promie (z ciągnikiem), burty, nadwozie Strong&Go
oraz drzwi portalowe z lekkich i bardzo wytrzymałych paneli z twardego tworzywa o konstrukcji typu
„sandwich” ze sprawdzonym w przemyśle lotniczym
wypełnieniem typu„plaster miodu”. Następna pozycja opcjonalna to system zapobiegający oblodzeniu
dachu. Pod plandeką dachową montuje się wówczas
długi elastyczny przewód powietrza. Napompowany
przewód unosi plandekę, lekko wypychając dach
ku górze, a tym samym łatwo i szybko usuwając
gromadzące się na nim wodę, śnieg i lód. Pomaga
to kierowcom wywiązać się z obowiązku usuwania
wody i lodu z dachów ciężarówek, a przy tym zapobiegać poważnym wypadkom, które niejednokrotnie
powodują spadające bryły lodu.
Techniczna masa całkowita Lightplus Coil wynosi
39 000 kg, a techniczny nacisk na siodło 12 000 kg.
Poza tym w generacji Novum zarówno Cargo,
jak i Lightplus Coil da się elastyczne dostosować do
różnorodnych potrzeb i wymagań klientów. Dzięki
modułowej konstrukcji można bowiem stosować
zmienne nadwozie FlexiUse. Konstrukcję tę wyróżnia
ośmiostopniowa regulacja co 25 mm z przodu i czterostopniowa regulacja co 50 mm z tyłu, co pozwala
na niezależną regulację wysokości nadwozia o 200
mm z przodu i z tyłu. Powyższe umożliwia transport
ładunków o wysokości wewnętrznej od 2700 do 2900
mm z przodu oraz od 2750 do 2950 mm w Lightplus
Coil i od 2700 do 2900 mm w Cargo. Co więcej, oba
typy naczep, dla umożliwienia łatwego i szybkiego
zablokowania otwartego dachu – plandeki przesuwnej w pozycji otwartej, zostały wyposażone w nowy
stoper EasyFix. Stoper ten nie tylko utrzymuje dach
– plandekę w stabilnej pozycji, ale i pozwala ponownie ją zsunąć po załadunku bez konieczności
powtórnego odblokowywania. System ten zwiększa
wydajność i bezpieczeństwo załadunku i rozładunku. Dla wzrostu bezpieczeństwa przewozu oraz aby
zapobiec wypadkom podczas skrętów, obie naczepy
dostały opcjonalne boczne światła sygnalizacyjne.

Oprócz odmłodzonych wersji burtowych Kögel
wprowadza naczepę chłodnię pozycjonowaną jako
klasy premium: Cool – PurFerro quality. Spełnia ona
oczywiście wymogi Konwencji ATP-FRC oraz wymagania HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point),
ukierunkowane na ochronę zdrowia konsumentów
w zakresie międzynarodowych przewozów artykułów
spożywczych wrażliwych na temperaturę. Cechują
ją: nowe opcje i zestawy wyposażenia dostosowane
do wymogów danego kraju, standardowo cicha,
odporna na zużycie i korozję, wodoszczelna podłoga
z aluminium oraz przejrzysty łańcuch dostaw dzięki
systemowi Kögel Telematics. Rozwiązanie te mają
przede wszystkim na celu wspomaganie kierowcy
w jego codziennej pracy.
Rynkowo Cool – PurFerro quality to wyrób przeznaczony nie tylko na potrzeby specyficznych rynków
transportu żywności świeżej i głęboko mrożonej oraz
produktów farmaceutycznych, gdyż różne opcje pozwalają na jego uniwersalne zastosowanie. W układzie
konstrukcyjnym stanowi on poprawione wydanie
poprzedniej odmiany, a najważniejsze zmiany w nim
wprowadzone dotyczą głównie szczegółów. Takich
detali model ten zawiera wiele. Seryjna tzw. cicha
budowa aluminiowej podłogi redukuje poziom hałasu
powstającego podczas załadunku i rozładunku. Dzięki
redukcji emisji hałasu istnieje możliwość realizacji
dostaw poza zwyczajowymi godzinami otwarcia
placówek. Lepszą higienę oraz łatwiejsze czyszczenie obszaru podłogi zapewnia koryto zespawane
z aluminium. Jego zastosowanie zapobiega przenikaniu wilgoci do elementów nośnych, co znacznie
podnosi żywotność i ekonomiczność naczepy. Portal
ze stali nierdzewnej, charakteryzujący się łatwością
konserwacji i napraw, w nowej wersji otrzymał łatwą
do wymiany, zoptymalizowaną, poczwórną uszczelkę drzwiową oraz łatwo wymienialne aluminiowe
zawiasy drzwi.
W Cool – PurFerro quality ulepszono także izolację
samej furgonowej zabudowy. Nadwozie to składa się
z wysokiej jakości, całkowicie bezfreonowej, udoskonalonej pianki specjalnej o dobrych właściwościach
izolacyjnych. Solidna i łatwa w pielęgnacji powłoka
paneli ze stali została z kolei pokryta od zewnątrz
twardą folią z PCW. Co więcej, ściany o grubości 45 lub

Kögel wprowadza naczepę chłodnię
pozycjonowaną jako klasa premium:
Cool – PurFerro quality.

Wielokomorowe światła tylne Kögel LED
LUXIMA z wbudowanym monitorowaniem
tyłu pojazdu.
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60 mm, dach o grubości 85 mm oraz własnej produkcji
podłoga o grubości 125 mm gwarantują znaczne
polepszenie współczynnika przenikania ciepła (wartość K). Dzięki tak wysokiej ochronie przed wpływem
temperatury obniżce ulegają zużycie energii oraz
dodatkowe koszty.
Analogicznie jak i inne rodzaje naczep najnowszych serii, Cool – PurFerro quality może dostać wiele
pozycji z listy dostępnych opcji indywidualizujących.
W jego przypadku lista tych opcji autentycznie zalicza
się do długich. Wielokomorowe światła tylne Kögel
LED LUXIMA z wbudowanym monitorowaniem tyłu
pojazdu zajęły trzecie miejsce w międzynarodowym
konkursie branżowym„Trailer Innovation 2017”. Czujniki monitorowania tyłu pojazdu i wspomaganie
najazdu na rampę zajmują niewiele miejsca w tej
wielokomorowej lampie i mocowaniu tablicy rejestracyjnej, przez co niepotrzebna stała się tu dodatkowa
przestrzeń montażowa z tyłu. Ponadto dla łatwiejszej
obsługi podczas codziennej pracy naczepa chłodnicza
ma nowe, optymalne elementy pomocnicze. Dzięki
przełącznikowi drzwiowemu oświetlenie wewnętrzne
włącza się przy otwieraniu i wyłącza przy zamykaniu
portalu podobnie jak ma to miejsce w lodówkach. Aby
rejestrator temperatury był łatwy w obsłudze i umożliwiał odczyt też przy sprzęganiu naczepy, zastosowano
nowy wycięty z boku uchwyt. Wskaźnik na przedniej
ścianie informuje o poziomie napełnienia zbiornika
paliwa urządzenia chłodniczego. Szybkie i niezawodne zabezpieczenie ładunku umożliwiają kierowcy,
dostępne jako opcja, montowane w ścianach szyny
piętrowe i kotwowe. Przykładowo za pomocą 12
szyn piętrowych na ścianę boczną z odpowiednimi
wspornikami palet można ich załadować wzdłużnie
aż 33 sztuki. Oprócz tego typ ten uzyskał standardowo
certyfikat zabezpieczenia ładunku wg DIN EN 12642
kod XL. Dzięki temu w szczególności nadaje się do
transportu ładunków drobnych i na paletach.
Co więcej, przewidziano odmienne wyposażenie indywidualne, dopasowane do najróżniejszych
wymagań na wielu obszarach zastosowań. Są to
przykładowo opcje ochrony przed uderzeniem.
Poza parą podwójnych rolek przeciwnajazdowych
ze stali nierdzewnej na całej długości na blaszanym
zakończeniu ramy zamontowano dwa rzędy gumowych zderzaków przeciwkolizyjnych oraz gumową
listwę przeciwkolizyjną osadzoną na ramie portalu po
lewej i prawej stronie. Dla zabezpieczenia optymalnej
ochrony ściany czołowej oraz parownika i ulepszenia
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cyrkulacji powietrza zainstalowano zaś opcjonalną
ściankę chroniącą przed uderzeniami. Tę składającą
się z pojedynczych profili aluminiowych w kształcie litery V ściankę łatwo się demontuje, a przy tym
zapewnia ona dobrą ochronę również w trudnych
warunkach. Dodatkowe zderzaki na przedniej ścianie
w środku służą jako ogranicznik palet poniżej ścianki
chroniącej przed uderzeniami. Kolejna pozycja to
plandeka wentylacyjna Kögel CLIMATEX, przeznaczona do optymalnego rozprowadzania chłodzonego powietrza na 90% długości i 80% szerokości
naczepy. Do tego – dla stosowania w dwóch rożnych
zakresach temperatur – na wyposażeniu znajduje się
poprzeczna ścianka działowa, którą można przesuwać
w sposób bezstopniowy oraz składać i rozkładać. Do
kolejnej opcji należy wyposażenie RoRo przeznaczone do przemieszczania tej naczepy na statkach
i promach. Wyposażenie to składa się z dwóch zaworów podciśnieniowych i czterech par pierścieni
mocujących o wysokiej wytrzymałości i nośności
do 12 000 kg oraz oznakowania zgodnego z normą
DIN-EN 29367-2. Inne novum stanowi dodatkowe
wzmocnienie narożnika w przednim obszarze płyty
siodła, chroniące pojazd przed uszkodzeniami w strefie przedniej przede wszystkim podczas częstego
sprzęgania i rozprzęgania w trybie jazdy. Aby jeszcze
lepiej chronić światła w trakcie wjeżdżania na rampę
zabezpieczenie przeciwnajazdowe da się natomiast
opcjonalnie wysunąć o 190 mm do przodu. Poza tym
dla wzrostu bezpieczeństwa na drodze i uniknięcia
wypadków przy skręcaniu naczepa może dostać opcjonalne migające boczne światła sygnalizacyjne. Do
kolejnego wyposażenia specjalnego zaliczają się m.in.
podnośnik pierwszej osi, oś skrętna, kosz na 36 palet
oraz kosz na 8 palet z możliwością zamocowania koła
zapasowego.
Naczepa Cool – PurFerro quality jest także zaopatrzona w moduł telematyczny Kögel Telematics.
Pakiet telematyczny urządzenia chłodniczego rejestruje dane, takie jak pozycja w czasie rzeczywistym,
stan połączeń, przesyłanie danych EBS, przełączniki
drzwiowe i oczywiście czujniki oraz rejestratory temperatury.
Dochodzi tu jeszcze wysoki stopień indywidualizacji i wyposażenia charakterystycznego dla danego
kraju. Dzięki bogatej palecie tego wyposażenia da
się więc niemal idealnie całkowicie dopasować dany
egzemplarz nawet do specyficznych potrzeb określonego klienta. Przede wszystkim Cool – PurFerro

quality występuje w dwóch wariantach: jako uniwersalne nadwozie chłodnicze ze ścianami bocznymi
o grubości 45 mm i nadwozie chłodnicze ze ścianami
o grubości 60 mm do przemieszczania produktów
głęboko mrożonych. Powyższe uzupełniają różne indywidualne konfiguracje wyposażenia. Przykładowo
do przewozu rolkowego kontenera na kwiaty występuje system zabezpieczenia ładunku z poprzeczkami odgradzającymi. Do mocowania poprzeczek
odgradzających służy pięć rzędów szyn z otworami
w dachu i pięć rzędów otworów w podłodze. Do
wyposażenia charakterystycznego dla danego kraju
zaliczają się zaś m.in. podnośnik pierwszej i trzeciej
osi, oś skrętna, nacisk na siodło 15 000 kg, schowek
na koło zapasowe typu hiszpańskiego, a na rynek
francuski drabinka środkowa oraz wzmocniona rolkowa ochrona przed uderzeniem. Listę bazowych
opcji dodatkowych zamyka certyfikat farmaceutyczny, dzięki któremu zgodnie z europejską dyrektywą
GDP pojazd ten nadaje się do przewozu produktów
farmaceutycznych.
Następna nowość Kögla to lekka naczepa podkontenerowa z centralnym wysuwem - Port 45 Triplex,
przeznaczona do przemieszczania kontenerów ISO
o długościach 20, 30, 40 i 45 stóp oraz 40- i 45-stopowych kontenerów typu Highcube. Jej zasadnicze
wyróżniki są dwa: elastyczność eksploatacyjna dzięki
mechanizmowi przedniego, środkowego i tylnego
wysuwu oraz wyższa ładowność dzięki lekkiej tzw.
inteligentnej konstrukcji. Wprowadzając tę wersję
podmiot rozszerza swoją ofertę zróżnicowanych
podwozi kontenerowych.
Tę naczepę do przewozu kontenerów w kompletacji podstawowej cechują: niewielka masa własna
wynoszącą 4800 kg, dopuszczalna masa całkowita
41 000 kg oraz nacisk na siodło sięgający 14 000 kg.
W rezultacie zalicza się obecnie do najlżejszych naczep tego rodzaju na rynku. Wskutek tego możliwe
jest osiągnięcie ładowności ponad 36 200 kg oraz
maksymalnej ekonomiczności ruchu intermodalnego.
Ta redukcja masy wynika z maksymalnej optymalizacji
podwozia. Perforacje w kształcie elipsy zastosowane

Lekka naczepa podkontenerowa
z centralnym wysuwem – Port 45 Triplex,
przeznaczona do przemieszczania
kontenerów ISO o długościach 20, 30, 40 i 45
stóp oraz 40- i 45-stopowych kontenerów
typu Highcube.
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w tej lekkiej konstrukcji zapewniają optymalne rozłożenie naprężeń. Niewielką masę własną w kompletacji podstawowej da się jeszcze obniżyć za pomocą
lekkiego indywidualnego wyposażenia, takiego jak
aluminiowe felgi i zbiorniki powietrza.
Inny priorytet koncepcji Port 45 Triplex polega na
możliwości prostej i wygodnej obsługi. Zaprojektowany na nowo, łożyskowany kulkowo, jednoczęściowy
mechanizm wysuwu przedniego nie tylko wyróżnia
się łatwością obsługi, ale i brakiem mechaniki wymagającej pracochłonnych napraw. Konsola przewodów
elektrycznych i powietrznych jest zabezpieczona
i wpuszczona w mechanizm wysuwu przedniego,
przez co znacznie zwiększa się wolna przestrzeń w obrębie przewodów przyłączeniowych do ciągnika. Mechanizm wysuwu środkowego – w zależności od celu
zastosowania lub transportowanego kontenera – przy
użyciu ciągnika da się wyciągać do czterech różnych
położeń. Dłuższą żywotność mechanizmu wysuwu
środkowego zapewnia praktycznie niewymagająca
konserwacji prowadnica, osadzona na specjalnych
ślizgach z tworzywa sztucznego i dwóch rolkach
wysuwu. Podobnie łatwo obsługuje się mechanizm
wysuwu tylnego. Można go szybko ustawić za pomocą korby ręcznej w jednej z łącznie siedmiu dostępnych pozycji.
Pod względem zakresu zastosowania Port 45 Triplex
stanowi z kolei niezwykle uniwersalne i elastyczne narzędzie do przemieszczania praktycznie wszystkich rodzajów kontenerów stosowanych dzisiaj w przewozach
intermodalnych. Przy wsuniętej ramie nadaje się do zabrania kontenera ISO o długości 20 stóp, ustawionego
w jednej płaszczyźnie z tylną krawędzią naczepy. Gdy
tylny i środkowy mechanizm jest wysunięty, wówczas
pasują dwa kontenery ISO o długości 20 stóp lub jeden
kontener ISO o długości 30 stóp bądź jeden kontener
typu Highcube o długości 40 stóp albo jeden kontener
typu Highcube o długości 45 stóp z układem short
tunnel. Gdy wysunięte są wszystkie trzy mechanizmy,
da się wziąć kontener Eurocorner Highcube o długości
45 stóp. Generalnie, dzięki długości 12 150 mm od
sworznia królewskiego, Port 45 Triplex jest już dobrze
przygotowany na wprowadzaną zmianę dyrektywy
96/53/WE. Dodatkowo istnieje opcja ładowania z tyłu
kontenera ISO o długości 40 i 45 stóp, kontenera o długości 13,6 m oraz centralnie kontenera ISO o długości
20 stóp przy dużych obciążeniach.

Wywrotka wannowa o podniesionej
ładowności, wyższej nawet o 430 kg.

Listę premier uzupełnia dedykowana dla
sektora budowlanego
wywrotka wannowa
o podniesionej ładowności – wyższej nawet
o 430 kg. Ta wyższa
ładowność użyteczna
stała się dostępna wskutek tzw. inteligentnego
połączenia materiałów.
W odmianie tej mianowicie rozszerzono moduły o ściany boczne
i tylną z aluminium. Tym
samym w 2 i 3-osiowych
wywrotkach wannowych o pojemności ładunkowej
24 m³ możliwe są nie tylko różne grubości stalowych
ścian bocznych i klap tylnych, lecz i ściany boczne oraz
klapy tylne z aluminium, co stanowi nowość u Kögla.
Dzięki zaawansowanej technice łączenia modułu
dolnego – podłogi i modułów bocznych za pomocą
śrub – nabywcy – w zależności od branży i potrzeby
– mogą zestawiać indywidualne wywrotki wannowe
o różnych grubościach ścian i podłogi ewentualnie
wykonane z różnych materiałów, w zależności od
celu zastosowania.
Pokazane jako egzemplarz demonstracyjny wydanie to 3-osiowa wywrotka wannowa o pojemności
ładunkowej 24 m³, z nowym typem ścian bocznych
i tylnych. Pojazd ten wyposażono w koryto z dnem
o grubości 4 mm z ulepszonej cieplnie stali Hardox
450, ściany boczne z odpornej na zużycie blachy aluminiowej o grubości 5 mm oraz ścianę tylną z wysoce
wytrzymałej blachy aluminiowej o grubości 7 mm.
Połączenie takie optymalnie nadaje się do przewozu
materiałów budowlanych, takich jak tłuczeń czy żwir.
Podstawowa użytkowa zaleta wanny stalowej z lekkimi ścianami bocznymi i ścianą tylną w porównaniu
ze zwykłą wanną aluminiową polega na tym, że nie
trzeba co 2-3 lata wykonywać kosztownej naprawy
ścierającej się warstwy podłogi. Tym samym Kögel
stawia na tzw. inteligentne połączenie materiałów.
W miejscach o dużym zużyciu zastosowano wysokiej
jakości stal, zaś narażone na niewielkie ścieranie ściany
boczne i ściana tylna powstały z lekkiego aluminium.
W porównaniu z wywrotką wannową ze stalowymi
ścianami bocznymi o grubości 4 mm i stalową ścianą
tylną o grubości 5 mm dzięki nowym ścianom bocznym i ścianie tylnej z aluminium da się zaoszczędzić
do 430 kg masy własnej.
Debiutująca wywrotka może też oczywiście dostać
szeroki pakiet wyposażenia indywidualizującego.
Obejmuje on m.in. skrzynkę narzędziową, pomost
obsługowy, rolowaną plandekę, podnoszoną oś,
aluminiowe felgi, aluminiowy zbiornik powietrza
oraz migające boczne światła sygnalizacyjne dla
zwiększenia bezpieczeństwa na drodze i uniknięcia
wypadków przy skręcaniu.

Poza tym wszystkie premierowe naczepy wyróżnia
trwała ochrona przed korozją dzięki umiejętnemu
połączeniu kilku rozwiązań i technologii. W naczepach
Cargo i Lightplus Coil generacji Novum, naczepie Port
45 Triplex, podobnie jak we wszystkich naczepach
kontenerowych z linii Port, oraz naczepie Cool – PurFerro quality cała rama pojazdu jest chroniona przed
korozją przy użyciu technologii nanoceramicznej oraz
powłoki KTL, a następnie pokrywana warstwą lakieru
UV. Natomiast w wywrotkach wannowych nie tylko
całą ramę pojazdu, ale i wannę przed korozją chroni
analogiczne rozwiązanie – tzn. technologia nanoceramiczna oraz powłoka KTL pokryta dodatkową
warstwą lakieru UV.
Generalnie premierowe wykonania przygotowane
na targi IAA świadczą, że Kögel w konstruowaniu
naczep skoncentrował się na:
dalszej redukcji masy własnej w celu zapewnienia
wzrostu ładowności;
poprawie komfortu i bezpieczeństwa użytkowania
przez kierowcę oraz inny personel w trakcie operacji
załadunku i rozładunku;
rozbudowywanej indywidualizacji dopasowującej
konkretny egzemplarz pod kątem spełniania – dzięki
postępującej modularyzacji wspartej systemem elastycznie dobieranych pozycji dodatkowych – nawet
specyficznych wymogów określonego odbiorcy;
wydłużeniu okresu deprecjacji fizycznej;
dostosowaniu pod kątem sieciowości i łączności
w ramach Transportu 4.0, chociaż w tym zakresie
podmiot ma wciąż jeszcze wiele do nadrobienia
w stosunku do liderów. Przy czym pewnie działania już podejmuje, co poświadcza m.in. moduł
Telematics, czyli pakiet telematyczny urządzenia
chłodniczego.
Jednocześnie w przypadku naszego kraju firma
chce mocniej niż dotychczas zaistnieć w grupie odmian podkontenerowych i chłodniczych. Podejmie
także działania w kierunku wzrostu zbytu wywrotek,
chociaż jej przedstawiciele doskonale zdają sobie
sprawę z niezwykle silnej u nas w tym segmencie
konkurencji, w pierwszym rzędzie nie jakościowej
i w zakresie nowoczesności, ale cenowej.
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Dużo nowości w Solarisie

Zawsze innowacyjny Solaris szykuje na jesień dużo nowości. Będzie to Solaris solarny, oszczędny Urbino 12 LE lite
hybrid, zmienione nadwozie dla Urbino 12 electric i Urbino 12 hybrid oraz nowinki diagnostyczne.
TEKST: JULIAN OBROCKI, ZDJĘCIA: PRODUCENT

W

alka o jak najczystsze powietrze i wiedza o istotnym udziale pojazdów spalinowych w produkcji zanieczyszczeń
powodują, że twórcy pojazdów na całym świecie
szukają rozwiązań ograniczających ujemne dla
ludzi skutki transportu. Podstawowy sposób to
zmniejszanie zużycia paliwa, zmiana rodzajów paliw lub ewentualnie zupełna zmiana źródeł energii,
najlepiej w kierunku źródeł odnawialnych. Idealna
jest superczysta energia słońca, ale na razie panele
solarne nie są tak wydajne, by umieszczone na
dachu autobusu wystarczały do samodzielnego
napędu tak ciężkiego pojazdu. Częściowo jednak
mogą wspomóc bilans pojazdu, zmniejszając zużycie paliwa podstawowego. Trwają różne badania
w tej dziedzinie, a szczególną rolę w wykorzystaniu
energii solarnej może odegrać podpoznański Solaris, chociażby ze względu rewelacyjną, wybiegającą
w przyszłość, a przecież wymyśloną 20 lat temu
i nawiązującą do geniusza futurystki Stanisława
Lema nazwę firmy.

Solarny Solaris
Wyniki już są obiecujące i realne do wykorzystania
w pojazdach seryjnych. W swojej ofercie Solaris ma
już autobusy z ogniwami słonecznymi na dachu.
Właśnie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
w Łodzi zamówiło partię aż 46 autobusów, z których
26 sztuk to standardowe Urbino 12, a 20 sztuk to
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przedłużone przegubowe Urbino 18, w których
dachy o bardzo dużej powierzchni wyśmienicie
nadają się do mocowania ogniw solarnych. Rozwiązanie takie zmniejsza zapotrzebowanie na prąd
w autobusie, który w podstawowej wersji musi
produkować cały prąd, korzystając z energii wytwarzanej przez silnik spalinowy. MPK w Łodzi od
18 lat korzysta z autobusów Solarisa: dotychczas
zakupiło ich 154 sztuki, a obecnie, mając pewność
dobrej jakości tej marki, kupuje najnowocześniejsze
autobusy wspomagane energią słońca. A Solaris,
zgodnie z nazwą, wchodzi w kolejny obszar – najnowocześniejszych technologii solarnych.

Solaris w Kielcach
Duże zapotrzebowanie w wielu krajach na nowe
ekologiczne autobusy powoduje, że dostawcy mocno rywalizują i oferują ciągle nowe, unowocześnione konstrukcje. Na polskim rynku najważniejszym
spotkaniem branży autobusowej są Międzynarodowe Targi Transportu Zbiorowego w Kielcach.
Na najbliższą edycję, która odbędzie się w dniach
23-25 października, Solaris przygotował aż trzy ważne premiery. Najważniejszą jest nowy, hybrydowy,
bardzo oszczędny model Urbino 12 LE lite hybrid.
To ekologiczny, niskoemisyjny autobus dla miast,
którym zależy na czystym powietrzu, a nie mają
środków pozwalających na stworzenie infrastruktury dla autobusów w pełni elektrycznych. Nowy

autobus jest wyjątkowo lekki: dzięki zmianom
konstrukcyjnym ma masę własną poniżej 9 ton.
Jego napęd to układ niewielkiego silnika spalinowego o pojemności zaledwie 4,5 litra i mocy
210 KM (moment obrotowy 832 Nm), połączonego z dwufunkcyjną, niedużą maszyną elektryczną
o mocy 11,5 kW, której zadaniem jest odzyskiwanie
energii w czasie hamowania, a przy ruszaniu oddawanie tej energii, a więc wspomaganie silnika
spalinowego. System taki znacząco obniża zużycie
paliwa, co zmniejsza ilość spalin i poprawia ekonomiczność transportu. Autobus ma lekką konstrukcje,
lekki silnik i mniejsze, a więc lżejsze koła, co pozwala
konstruktorom obniżyć ciężar do wartości poniżej
9 ton, a jest to przecież pojazd przeznaczony dla
85 pasażerów, z czego 41 na miejscach siedzących.
Kolejna nowość Solarisa to odnowiony faceliftingiem optycznym model Urbino 12 electric. Zmieniono cały wygląd przodu autobusu, z lepszą widocznością dla kierowcy i z lepszą, a więc oszczędniejszą
aerodynamiką. Nowe jest całe przednie oświetlenie,
wyłącznie na LED-ach, a reflektory zredukowano
i skonfigurowano inaczej (obecnie zamiast pięciu
system składa się z trzech reflektorów). Podobne
zmiany nadwoziowe przechodzi kolejny prezentowany w Kielcach autobus Solaris Urbino 12 hybrid.
Od stycznia 2019 roku nowe nadwozie będzie jedynym standardem dla wszystkich modeli Solarisa
z rodziny Urbino i Trollino.
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Solaris na targach w Berlinie
Czystość powietrza to wielki problem dla wszystkich krajów europejskich. Setki miast, widząc doniosłość sprawym rozpoczyna lub jest już w trakcie
wymiany autobusów miejskich. Widać ogromny
rynek dla producentów oferujących ekologiczne,
czyste, bezemisyjne pojazdy. By ułatwić klientom
wybór i porównać nowe oferty różnych producentów, organizuje się branżowe targi transportowe.
Takim spotkaniem są odbywające się w Berlinie
na temat innowacji w komunikacji targi InnoTrans
2018. Solaris, a jest to największy w Europie producent trolejbusów, wystawia w Berlinie zupełnie
nowy, premierowy trolejbus Trollino 12. Nie jest
to prototyp targowy, ale egzemplarz produkcyjny,
który trafi do eksploatacji w Gdyni. Solaris przedstawia też inne swoje trolejbusy: długi, przegubowy
Trollino 18 i bardzo długi, dwuprzegubowy Trollino
24. Pokazuje też różne napędy i różne systemy gromadzenia i ładowania energii. Trolejbusy, niedrogie,
zeroemisyjne pojazdy, są bardziej opłacalne od
wymagających drogiego torowiska tramwajów; ich
popularność gwałtownie rośnie, a Solaris produkuje
tych pojazdów najwięcej w Europie. Produkcja
trolejbusów trwa już 17 lat i ponad 1200 trolejbusów Solarisa jeździ z powodzeniem w 16 krajach,
w tym na tak wymagających rynkach, jak Włochy,
Niemcy czy Austria. Oprócz trolejbusów, Solaris
pokaże w Berlinie swoje ekologiczne autobusy
elektryczne. W tym obszarze Solaris też jest w ścisłej europejskiej czołówce i sprzedaje autobusy
elektryczne do 14 krajów.

Na podbój Norwegii

zrealizowanego właśnie kontraktu to 3 mln euro.
Norweski przewoźnik wybrał wersję, w której każdy
pojazd wyposażony jest w dwa elektryczne silniki
trakcyjne o mocy 125 kW każdy. Są one zintegrowane z elektryczną osią napędową. Przechowywanie
energii powierzono bateriom typu Solaris High
Power o pojemności 145 kWh. Ich doładowywanie
odbywa się przez zamontowany na dachu autobusu pantograf przeznaczony do prądu o mocy do
300 kW. Jest też oczywiście możliwość zwykłego
stacjonarnego ładowania kablem. Sprzedane pojazdy mają elektryczną klimatyzację i ogrzewanie,
całość oświetlenia w technologii LED, aż po 15
gniazdek USB do ładowania smartfonów i system
alkolock sprawdzający trzeźwość kierowców. Ta
dostawa to kolejny sukces Solarisa w Norwegii,
gdzie jeździ już prawie 500 polskich autobusów.
Dużą partię elektrycznych Solariów – aż 15 sztuk
– zamówił ostatnio Berlin.

Nowinki diagnostyczne
Od kilku lat różne elektroniczne systemy zdalnego
monitoringu i diagnostyki stosowane są w ciężarówkach wykorzystywanych na bardzo długich,
międzynarodowych trasach, podczas których nie
ma możliwości, by pojazd mógł codziennie zjechać
do swojej macierzystej bazy. W takich systemach
operator floty, zlokalizowany często wiele tysięcy
kilometrów od pracującego daleko pojazdu, może
w czasie rzeczywistym (online) obserwować aktualne miejsce pobytu pojazdu, jego obecność na
właściwej trasie, stan najważniejszych podzespołów
pojazdu oraz godziny pracy i punktualność, a nawet
styl jazdy kierowcy. W autobusach miejskich nie stosuje się tego typu skomplikowanych systemów, bo
przecież nigdy nie odjeżdżają one daleko od bazy:
jeżdżą na stałych trasach, codziennie zjeżdżają
do bazy, gdzie w wygodnych warunkach można
na bieżąco usuwać zgłaszane przez kierowców
usterki, a punktualność kierowców i tak badana
jest innymi systemami. A jednak Solaris wprowadza
system zdalnej kontroli parametrów pracujących
pojazdów. System nazywa się eSConnect i na razie

skoncentrowany jest na kontroli i podglądaniu
parametrów autobusów elektrycznych. W wielu
miastach pojazdy elektryczne są nowością – kierowcy nie mają w ich obsłudze dużego doświadczenia, a dyspozytor chciałby wiedzieć, jak przebiega
praca różnych podzespołów w nowych pojazdach.
Zwłaszcza ważne jest, jak szybko i w jakich obszarach trasy najszybciej rozładowują się akumulatory,
ile czasu potrzeba na ich doładowanie, ile prądu
pobrały akumulatory z sieci, a także – monitorując
stan głównych podzespołów czy po zjeździe do
zajezdni – należy pilnie sprawdzić i ewentualnie
naprawić jakieś podzespoły autobusu. System zdalnej kontroli eSConnect Solarisa pozwala na lepsze
wykorzystanie floty, lepszą obsługę serwisową
i powstawanie różnych analiz pozwalających na
lepszą pracę całej floty pojazdów w przyszłości.
Nie ma najmniejszych wątpliwości, że z taką ilością
atrakcyjnych nowości i z dużym w całej Europie zapotrzebowaniem na dobre, ekologiczne pojazdy do
miejskiego, pasażerskiego transportu publicznego
Solaris może nie bać się konkurencji, ze spokojem
i optymizmem patrząc w przyszłość.

Norwegia i pozostałe kraje skandynawskie z dużym
zaangażowaniem i troską podchodzą do spraw
ekologii i problemu czystego powietrza. Skandynawia to bogaty region Europy, gdzie duże środki
przeznacza się na ochronę środowiska i dbałość
o jak najczystszy transport. Samorządy szukają do
transportu publicznego pojazdów o jak najwyższej
jakości. Na tym wymagającym, trudnym rynku Solaris odniósł kolejny sukces, sprzedając całkowicie
bezemisyjne, elektryczne autobusy do miasta Kristiansand. Bardzo pomocny w tej transakcji był fakt,
że autobusy elektryczne Solarisa zakupiła wcześniej
stolica Norwegii Oslo i mają one tam bardzo dobrą
opinię. Pierwsza dostawa dla Kristiansand obejmowała pięć Solariów Urbino 12 electric dla firmy
przewozowej Boral Buss AS Kristiansand. Wartość
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Ratowniczo-gaśniczy
Ford Tranist

Jest to samochód mniejszy i zwrotniejszy od typowych pojazdów bojowych straży pożarnej, zabudowanych
na podwoziach ciężarówek. Dzięki sporej prędkości maksymalnej może też szybko dojechać na miejsce pożaru
i być zastosowany w trudno dostępnym terenie – tam gdzie nie dotrą znacznie cięższe od niego auta. Jednostki
OSP i PSP, często wykorzystujące jeszcze wysłużone Żuki, powinny się nim zainteresować.

O

zdolności nowego Transita do gaszenia pożarów stanowi jego wyposażenie. Zabudowany
agregat wysokociśnieniowy ma minimalną
wydajność pompy 70 l/min (100 l/min) przy minimalnym ciśnieniu 40 barów. Jest napędzany niezależnym spalinowym silnikiem czterosuwowym. Można go uruchomić rozrusznikiem elektrycznym lub
– awaryjnie – ręcznie. Do podawania wody i piany
samochód posiada linię szybkiego natarcia z wężem o długości minimum 60 metrów i ze zwijadłem
ręcznym. Może podawać wodę i pianę bez względu
na stopień rozwinięcia tego węża. Prądownica pistoletowa otrzymała regulację strumienia wody od
mgłowego do zwartego.
Kolejnym dużym atutem tej wersji Forda
Transita jest zbiornik na wodę o pojemności równej
770 litrów. Do tego dochodzi zbiornik na środek
pianotwórczy. Generalnie konstrukcja układu
wodno-pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie za pomocą tylko dwóch zaworów. Odwodnienie to jest niezbędne, gdyż skutecznie zabezpiecza wąż przed zamarznięciem w okresie zimowym, gdy na zewnątrz panują ujemne temperatury.
Całość zabieranego sprzętu umiejscowiono we
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wnętrzu zabudowy i na jej dachu. Dach spełnia też
funkcję podestu roboczego. Pokryto go blachą aluminiową z wzorem antypoślizgowym. Konstrukcja
dachu cechuje się na tyle dużą wytrzymałością,
że zostało na niej umieszczone wyposażenie takie
jak drabina nasadkowa trzyelementowa oraz trzy
węże ssawne. Mimo już sporego obciążenia, podest dachowy może wytrzymać masę dwóch pracujących na nim w pełni wyekwipowanych strażaków.
W celu uzyskania większej sztywności zabudowy
jej szkieletową konstrukcję zrobiono z kształtowników aluminiowych przymocowanych do ramy
pośredniej, która z kolei jest przykręcona do ramy
podwozia samochodu. Aluminiowe półki są przymocowane do stelaża. Półki wyróżnia możliwość
regulacji wysokości, tak by można było pomieścić
na nich specjalistyczne wyposażenie pożarnicze.
Oświetlenie zabudowy jest wykonane w technologii
LED, a włącza się je z kabiny kierowcy i niezależnie
z przedziału ładunkowego. Zabudowa ma długość
2750 mm. Dostęp do jej wnętrza zapewniają aluminiowe rolety. Cztery rolety boczne (po 2 rolety
na stronę) mają po 1000 mm szerokości każda. Ro-

leta w ścianie tylnej ma szerokość 800 mm. Rolety
wykonano jako pyło- i wodnoszczelne. Wysokość
zabudowy jest równa wysokości kabiny samochodu.
Do wyposażenia dodatkowego tego lekkiego auta
ratowniczo-gaśniczego należy również przenośna
lampa halogenowa (szperacz) zasilana z gniazda
zapalniczki 12 W. Innym niezmiernie ważnym elementem wyposażenia Transita jest maszt oświetleniowy wyposażony w LED-y o łącznej mocy świetlnej wynoszącej minimum 20000 lm. Wysokość
masztu po rozłożeniu od podłoża do reflektorów
wynosi około 4,5 metra. Stopień ochrony masztu wynosi IP 55. Maszt jest wysuwany automatycznie z pełną regulacją z poziomu ziemi i może
korzystać z instalacji elektrycznej samochodu.
Samochód posiada także wciągarkę elektryczną
z prowadnicą rolkową o uciągu minimum 4,6 t,
przy czym za uciąg uważa się siłę pracy mechanizmu wciągarki – na haku urządzenia. Na wyposażeniu samochodu znajduje się również radiotelefon analogowo-cyfrowy o parametrach:
częstotliwościach VHF 136-174 Mhz i mocach od
1do 25 W. Odstęp międzykanałowy wynosi 12,5
kHz. Ma min. 128 kanałów i dostosowany jest do
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Pod roletami lewej burty umieszczono
agregat prądotwórczy (wysuwany)
i podstawowe dodatkowe wyposażenie do
prac ratowniczych . Nad nim są regulowane
półki na pozostały sprzęt.
użytkowania w sieci MSWiA. Posiada wyświetlacz
alfanumeryczny o minimalnej ilości 14 znaków.
Samochód ma kabinę brygadową (podwójną) jednoczęściową z czterema drzwiami w kolorze „czerwień sygnałowa” (jest to wymóg ustawowy). Belka
sygnalizacyjna w kolorze niebieskim zamontowana
jest w przedniej części dachu kabiny. W belce świetlnej mieszczą się też lampy LED w kolorze białym
do oświetlenia przedpola pojazdu oraz szyld podświetlany z napisem „STRAŻ” w kolorze czerwonym,
załączany wraz ze światłami pozycyjnymi samochodu. Posiada również sygnalizację dźwiękową
ze wzmacniaczem.
Ford Transit w wersji z podwójną kabiną mieści
we wnętrzu pięciu strażaków. Auto ma wyposażenie
zwiększające komfort użytkowania: elektrycznie
sterowanie szybami oraz podgrzewane lusterka
zewnętrzne. O atmosferę w kabinie i w przedziale
osobowym dba klimatyzacja. W przedziale pasażerskim oświetlenie może zostać włączone zarówno
z kabiny kierowcy, jak i z przedziału pasażerskiego.
Za bezpieczeństwo pasażerów odpowiadają (oprócz
ABS i ESP) takie układy, jak: BTCS odpowiadający za
trakcję kół napędzanych w czasie manewrów gwałtownego ruszania/przyspieszania, EBD (elektroniczny układ rozdziału siły hamowania) oraz HLA – układ
ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach.
Ford Transit, należący do typoszeregu lekkich
samochodów ratowniczo-gaśniczych, jest napędzany turbodoładowanym silnikiem wysokopręż-

nym 2.0 TDCI o mocy 170 KM i maksymalnym
momencie obrotowym wynoszącym 405 Nm.
Silnik spełnia normę czystości spalin Euro 6. Napęd na oś tylną, wyposażoną w koła bliźniacze,
przekazywany jest za pośrednictwem sześciobiegowej przekładni manualnej. Dużą zaletą Transita
o DMC 4700 jest ładowność wynosząca 1650 kg.
Atutem samochodu są także jego kompaktowe (jak
na wóz bojowy) wymiary oraz niezbyt duża średnica
zawracania, wynosząca 15 metrów. Transit jest samochodem wyraźnie mniejszym i zwrotniejszym
od typowych pojazdów bojowych straży pożarnej,
zabudowanych na podwoziach ciężarówek. Dzięki temu może być wykorzystywany w miejscach
trudno dostępnych dla samochodów o większych
gabarytach. Ma też od nich większą prędkość mak-

symalną, co przekłada się na szybsze dotarcie na
miejsce pożaru.
Lekkie samochody pożarnicze na podwoziu Forda Transita wykonują dużo szerszy zakres działań
ratowniczo-gaśniczych niż były one możliwe do
wykonania wysłużonymi Żukami. Nowe Transity
coraz częściej widać w jednostkach Ochotniczej
Straży Pożarnej czy w jednostkach Państwowej
Straży Pożarnej.

Samochód ma stosunkowo niską zabudowę
co umożliwia przejazd pod kablami
elektrycznymi czy gałęziami drzew. Za tylną
roletą widać bęben z nawiniętym wężem.
Długość samochodu wynosi 6500 mm –
z zabudową.

Po prawej stronie zabudowy są identyczne
rolety jak na lewej burcie zabudowy. pod
nimi są również półki oraz pompa
wysokociśnieniowa.
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Karty paliwowe – przegląd rynku
Oszczędność na kosztach paliwa, poczucie bezpieczeństwa, możliwość regulowania opłat drogowych, za myjnię
czy serwis, aż po zwrot podatku VAT – to tylko jedne z wielu korzyści, jakie oferuje karta paliwowa. Rynek
takich usług jest coraz większy, dlatego przed podjęciem decyzji warto wiedzieć, co oferuje konkurencja.
TEKST: SEBASTIAN KOŚCIÓŁEK, ZDJĘCIA: PRODUCENT

D

ynamiczny rozwój branży TSL w Polsce sprawia, że równolegle powiększa się wachlarz
usług związanych z tą tematyką. Jednym
z popularnych narzędzi są karty paliwowe, których funkcjonalność nie opiera się już tylko na
możliwości zapłacenia za paliwo, myjnię czy opłaty
drogowe. Na rynku istnieje kilka standardów kart
płatniczych, a my przyglądamy się, co znajduje się
w ofercie najpopularniejszych emitentów.

karta DKV pozwala w łatwy i transparentny sposób
uzyskać zwrot VAT, w tym również na podstawie
pokwitowań obcych.

UTA (Union Tank Eckstein GmbH & Co)

Routex

DKV Card

DKV Card to karta paliwowo-serwisowa umożliwiająca dostęp do ponad 70 tys. punktów w ponad 40 krajach Europy. Żaden standard nie oferuje
większego pokrycia na terenie UE, ale przy okazji
w Turcji, Białorusi, na Ukrainie i w Rosji. Kartą DKV
można płacić na stacjach BP, Bliska, Orlen, Moya,
Shell, Circle K i Lotos. Dzięki usłudze tankowania
Bottom-Up we współpracy z wybranymi stacjami
paliw posiadacz karty DKV może kupować olej napędowy w cenie 20-40 groszy niższej niż wskazana
na dystrybutorze. Lista i ceny paliw są dostępne
online w strefie klienta DKV (przez stronę www
lub aplikację na smartfona), gdzie mogą wyszukać
najtańsze stacje i zaplanować przejazd przez nie.
Karta DKV pozwoli rozliczyć opłaty drogowe, zapłacimy nią za serwis w niezależnych warsztatach,
a także w wybranych ASO (MAN, Iveco, Scania).
Prace administracyjne i księgowe można ograniczyć do minimum dzięki darmowemu programowi
eReporting. To kompleksowe narzędzie analityczne zapewnia optymalną kontrolę nad wszystkimi
transakcjami realizowanymi za pośrednictwem
DKV. Jednym kliknięciem można uzyskać w dowolnym momencie zestaw wyodrębnionych i zawsze
aktualnych danych o flocie pojazdów, takich jak np.
kontrola przebiegu kilometrów, średnie zużycie paliwa oraz analiza emisji dwutlenku węgla. Ponadto
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Routex to kolejna duża europejska sieć akceptacji
kart paliwowych, które są wydawane na stacjach
BP, OMV, Aral, Circle czy Agip. W tej chwili karta
zapewnia dostęp do około 18 tys. stacji paliwowych
w 29 krajach, w tym 5,5 tys. stacji obsługujących
samochody ciężarowe i autobusy. Odpowiada za to
sieć Routex for Trucks (ponad 1,7 tys. stacji), obejmująca stacje paliw położone strategicznie wzdłuż
głównych europejskich korytarzy drogowych. Stacje te oferują usługi i urządzenia wymagane przez
międzynarodowych przewoźników oraz HGV: wysokiej jakości olej napędowy (Quality Diesel) i olej
napędowy do ciężarówek (Truck Diesel) w miarę
dostępności, AdBlue, a także pompy paliwowe
o dużej prędkości, które pozwalają bardzo szybko
zatankować pojazd. Na wielu stacjach udostępniane są dedykowane pasy dla pojazdów ciężarowych,
a także obiekty, wyposażenie i udogodnienia dla
kierowcy. Przy użyciu karty Routex można korzystać
z formy Post-pay (płatność odroczona na podstawie
rzeczywistych przejazdów odcinków obciążonych
opłatami z wykorzystaniem jednostek pokładowych OBU) lub doładować OBU przed przejazdem
odcinków obciążonych opłatami (tzw. pre-paid On
Board Units), przedstawiając jedynie swoją kartę
paliwową. Karta pozwala kupować europejskie winiety on-line lub w terminalach samoobsługowych.
Logo Routex jest akceptowane przy wjeździe do
najważniejszych tuneli i na najważniejsze mosty
w Europie. Karta pozwala kontynuować podróż
nawet w przypadku awarii pojazdu. Użytkownicy
mogą liczyć na usługi naprawcze i assistance dla
samochodów ciężarowych i autobusów w całej
Europie.

UTA (Union Tank Eckstein GmbH & Co) to niezależny operator kart paliwowych działający na rynku
od ponad 40 lat. Z systemu korzysta ponad 350 tys.
użytkowników w całej Europie, a w Polsce karty są
akceptowane na stacjach Orlen, BP, Aral, Shell, Statoil,
Dex i Lotos. Karty są dostępne w wersji krajowej lub
międzynarodowej. Kierowca korzystający z karty UTA
Full Service Card może uregulować rachunek nie tylko
za paliwo i myjnię, ale również za opłaty, parking,
serwis, pomoc drogową, a także akcesoria niezbędne
do dalszej jazdy. Karta umożliwia płatność za specjalistyczną i charakterystyczną usługę dostępną tylko
dla Białorusi: konwojowanie pojazdów od granicy
polsko-białoruskiej i litewsko-białoruskiej do granicy
białorusko-rosyjskiej. Stawki uzależnione są od długości odcinka objętego tą usługą. Na życzenie klienta jest
jeszcze udostępniana karta o ograniczonym zakresie
usług – UTA Diesel Card, którą można płacić za tankowania oraz tam, gdzie to możliwe, uiszczać opłaty
autostradowe, drogowe i opłaty za tunele i mosty.
Faktura zbiorcza za takie usługi jest dostarczana raz
na dwa tygodnie z 30-dniowym terminem płatności.
Dla przewoźnika jest to forma nieoprocentowanego finansowania nawet do 45 dni. Karta UTA daje
możliwość rejestracji w elektronicznych systemach
poboru opłat autostradowych. Klienci mają dostęp do
aplikacji pozwalających kontrolować koszty. Aplikacja
Station Finder pozwala zaplanować optymalną trasę
w oparciu o ceny paliwa czy dostępność stacji lub
punktów serwisowych, a HITlisty zawierają systematycznie aktualizowane ceny najtańszych stacji wraz
z ich lokalizacją. System fakturowania UTA, zgodny
z prawem polskim i europejskim, umożliwia polskim
przedsiębiorcom ubieganie się o zwrot zagranicznego
VAT na podstawie rachunków UTA z 28 krajów. UTA
wydaje również dwie specjalne karty. Pierwsza to
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MercedesServiceCard, przeznaczona wyłącznie dla
pojazdów użytkowych Mercedes-Benz i akceptowana
w sieci autoryzowanych warsztatów Mercedes-Benz
w całej Europie bez dodatkowych narzutów. Drugą
kartę – OMNIplus Service Card – przeznaczono dla
autobusów marki Mercedes-Benz i Setra. Umożliwia
ona dostęp do ogólnoeuropejskiej sieci serwisowej
OMNIplus. Obie specjalne karty posiadają jednocześnie wszystkie funkcje karty UTA Full Service.

E100

E100 to najpopularniejszy standard karty paliwowej
w Europie Wschodniej. Sieć obejmuje ponad 2000
stacji paliw w 23 państwach Europy i Azji: od Rosji
i Kazachstanu, przez Gruzję, Ukrainę, Białoruś, Serbię, aż
do UE. Kartą zapłacimy nie tylko za paliwo, ale również
za myjnie, parkingi, drogi i konwój. E100 oferuje hurtowe ceny na stacjach paliw w Rosji, na Litwie, Ukrainie
i w Polsce. Właściciel karty może korzystać ze specjalnego panelu administracyjnego dostępnego online,
a szczegółowe raporty na temat kosztów są dostępne
na stronie już po kilku minutach od przeprowadzenia
transakcji w ramach rozwiązania „E100 Control”. Dostawca karty posiada mocno rozbudowane narzędzia
służące do monitorowania nadużyć. System „E100
Alarm” śledzi miliony transakcji na minutę, wyłapuje
te najbardziej podejrzane i niezwłocznie informuje
o nich właściciela. Usługa„E100 Service” pozwala dokonać bezgotówkowej naprawy w autoryzowanym
serwisie lub wezwać mobilny warsztat na miejsce
awarii. Ciekawostką jest Klub Pomocy na Drogach,
czyli niekomercyjne zrzeszenie klientów korzystających z usług E100. Jego zadaniem jest m.in. likwidacja skutków wypadków, odzyskiwanie skradzionych
dokumentów, poszukiwanie zaginionych kierowców
oraz inna pomoc. Średnio Klub przyjmuje i załatwia
1500 zgłoszeń o pomoc rocznie – to jedyne tego typu
przedsięwzięcie.„E100 Toller”to narzędzie pozwalające
korzystać z płatnych dróg bez niepotrzebnych postojów w Niemczech, Austrii, Polsce, Szwecji, Czechach,
Słowacji i Białorusi. Kartą E100 zapłacimy za konwojowanie pojazdu do granicy rosyjskiej. Dostawca karty
dokonuje dla swoich klientów zwrotu podatku VAT
za paliwo zakupione w państwach UE. To pozwala ograniczyć wydatki nawet o 15-25% i otrzymać
zwrot już po 2 tygodniach od złożenia dokumentów.
E100 współpracuje z jedną z największych firm w tej
branży w Europie, a klienci nie muszą tracić czasu na
skomplikowaną procedurę zwrotu podatku.

Eurowag

przypisać indywidualne limity: kwot poszczególnych
zakupów (limity dzienne, tygodniowe lub miesięczne)
lub ilości wizyt na stacjach. Wszystkie transakcje są potwierdzane przez wprowadzanie kodu PIN. Wszystkie
transakcje dokonywane kartami Flota mogą być na
bieżąco przeglądane i weryfikowane w internecie na
specjalnym profilu.

Eurowag oferuje kilka rodzajów kart paliwowych,
w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa – dla małych
i dużych przewoźników, firm spedycyjnych oraz flot samochodów firmowych Easy, One, Vector i Fleet. Karty
są już dostępne dla klientów zużywających poniżej 10
tys. litrów paliwa miesięcznie. Oferują możliwość zakupu paliwa, opłat drogowych i opłacania różnych kosztów na terenie wielu krajów Europy, takich jak opłaty
drogowe, myjnie czy parkingi. Ponadto dają możliwość
łatwego i szybkiego zwrotu podatku VAT i akcyzy.
Właściciel karty Eurowag może nastawić ostrzeżenia
i limity ilościowe dla konkretnych pojazdów, co pozwala zabezpieczyć się przed ewentualnymi nadużyciami.
System Eurowag generuje ostrzeżenia i alerty o wystąpieniu szansy na oszczędności w systemach opłat
drogowych w całej Europie. W połączeniu z wybraną
kartą paliwową jest jeszcze możliwość wystawienia
karty Eurowag MasterCard, która służy do płatności
za usługę serwisu samochodowego, płatności za kary
czy usługi holowania. Kierowca może wypłacić pieniądze (np. dietę lub wynagrodzenie) z bankomatu, bez
konieczności wożenia ze sobą gotówki.

Lotos

Lotos również oferuje własne karty paliwowe, zapewniające dostęp do 480 stacji na terenie całej Polski. Kartą można zapłacić za paliwo oraz przejazdy w ramach
systemu viaTOLL. Państwowy koncern ma w ofercie
współpracę z siecią Esso, co znacznie poszerza zasięg
karty – nawet 13 tys. stacji w 18 krajach Europy. Lotos-Esso Card można zapłacić za paliwo i towary, przejazd
płatnymi odcinkami dróg (w tym tunele i mosty),
usługi serwisowe, a także wnioskować o zwrot VAT-u
za pomocą specjalnego systemu.

Shell
Orlen

Orlen oferuje karty paliwowe bez minimalnej ilości paliwa kupowanej przez firmę wnioskującą o kartę. Polski
koncern paliwowy wydaje karty we własnym standardzie – Flota, Mikroflota, Open Drive i Biznestank, które
różnią się specyfikacją. Pierwsze dwie funkcjonują
tylko na terenie Polski, w ramach stacji Orlen i Bliska
(ok. 1,7 tys. punktów), karta Biznestank jest skierowana
do małych i średnich przedsiębiorstw tankujących min.
500 l paliwa miesięcznie, a karta Open Drive pozwala
na zakupy bez gotówki paliwa, płynów eksploatacyjnych czy akcesoriów w ponad 2,5 tys. stacji Orlen
i Bliska w Polsce, Benzina i Benzina Plus w Czechach,
Star w Niemczech oraz Orlen na Litwie. Zapłacimy
nią równeż za opłaty drogowe. Karty są wydawane
w wersjach „S” i „K” – ta pierwsza jest przypisana do
numeru rejestracyjnego pojazdu, natomiast na drugiej
widnieje imię i nazwisko posiadacza. Do karty można

Shell ma w swojej ofercie karty euroShell akceptowane na ponad 20 tys. stacjach firmowych, Esso
oraz lokalnych partnerów w 35 krajach Europy.
W Polsce można tankować na ponad 400 stacjach.
Emitent oferuje dwa rodzaje kart: standardowe z odroczonym terminem płatności oraz pre-paid. Żeby
uzyskać odroczony termin płatności, firma musi
zużywać ponad 1500 litrów paliwa, a karty pre-paid
są dostępne bez limitów. Karta euroShell pozwala
płacić za paliwo i towary na stacjach, a oprócz tego
w bezgotówkowy sposób uiścić opłaty za autostrady, mosty, tunele i podatek drogowy. Shell zapewnia
internetowy system kontroli wydatków. Użytkownik
ma wgląd w transakcje i wydatki związane z poszczególnymi kartami, a w razie nieprawidłowości
i podejrzanych transkacji jest o tym automatycznie
powiadamiany. Posiadacze kart mogą też otrzymać
zwrot podatku VAT z transakcji zagranicznych oraz
wnioskować o zwrot akcyzy za olej napędowy zakupiony w Belgii, Francji, Słowenii, Włoszech, Hiszpanii
i na Węgrzech.
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