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FORD UTERENOWIONE WARIANTY
TRANSITA – TRAIL I ACTIVE
– WCHODZĄ DO GRY
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Ma być bardziej ekonomicznie, ekologicznie i efektywnie.
Branża motoryzacyjna mierzy się z wyzwaniami XXI wieku
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10-13 Mercedes Niemiecki koncern zaczyna stawiać
na wodór jako na przyszłościowe paliwo.
14-20 Scania Szwedzka firma mocno opowiada się
za elektryfikacją transportu, w tym realizowaną
przez układy hybrydowe i w pełni elektryczne,
oraz zasilanie z sieci napowietrznych.
22-28 DAF Holenderski potentat nie oferuje odmian
gazowych, skupia się natomiast na wydaniach
zelektryfikowanych – hybrydowych i w pełni
elektrycznych – oraz na dalszym doskonaleniu
technologii tradycyjnego układu napędowego.
30-34 IVECO Włosi mocno stawiają na gaz. Trzeba
obiektywnie przyznać, że nowy gazowy S-WAY
cieszy się coraz większym uznaniem
wśród klientów.
35-36 Volvo, Rosenbauer Na targach pożarniczych
Florian w Dreźnie swoją światową premierę
miało elektryczne Volvo FL – pierwszy w pełni
elektryczny pojazd klasy tonażowej ciężkiej.
37-38 BP Jak będzie za kilka lat wyglądał rynek
paliw? Jeden z globalnych graczy w tej sferze,
korporacja BP, przedstawia raport na ten temat.
39-43 Paliwa i koszty Czy eksploatacja pojazdów
elektrycznych jest opłacalna? Obalamy
pewne mity i stawiamy pytania.
44-45 Renault Trucks Francuski koncern robi
pierwsze kroki w komercjalizacji wariantów
zelektryfikowanych. Nie zapomina jednak
o ciekłych, alternatywnych zamiennikach
tradycyjnego oleju napędowego.
46-49 Volvo Trucks Testy w Polsce dobitnie dowodzą,
że eksploatacja gazowej ciężarówki nawet
na dłuższych dystansach może się opłacać.
50 TeZaNa Spółka w wojskowym Jelczu 442.32 4x4
zamontowała testowo w pełni automatyczną
skrzynię biegów Allison.
52-53 Bocar Firma przedstawiła ratowniczo-gaśnicze
uterenowione Volvo FL 4x4 o zwiększonych
możliwościach bojowych.
54-57 MAN Niemiecki koncern skupia się ostatnio
na poszerzaniu i pogłębianiu gamy dostępnych
rozwiązań okołoproduktowych.
58-61 Autobusy Zielone miasto wymaga
odpowiedniego systemu transportu publicznego.
Jego elektryfikacja stanowi tylko jedno
z koniecznych do wdrożenia rozwiązań.
63 Solaris Bolechowski wytwórca stał się
europejskim liderem w elektryfikacji
miejskiego transportu publicznego.
65 Ford Nowe warianty Transita nadają się także
do jazdy w lżejszym terenie. To dobra wiadomość
m.in. dla energetyki czy ekip budowlanych.
66 Autobox Starachowicka spółka, znana dotąd
głównie z modernizacji Starów 266 do standardu
266M2, postawiła sobie bardzo ambitne zadanie
przygotowania od podstaw lekkiego terenowego
samochodu w pełni opancerzonego.

Alternatywne paliwa i zespoły napędowe
Tematyka sukcesywnego wdrażania w transporcie drogowym paliw alternatywnych, alternatywnych zespołów napędowych i alternatywnych zespołów napędowych na paliwa alternatywne
w ostatnim okresie zdecydowanie zyskuje na znaczeniu. Stoją za tym połączone względy prawne,
polityczne, społeczne, ekonomiczne, ekologiczne, techniczne, strategiczne i użytkowe.
Niemniej trzeba przyjąć odpowiednią perspektywę analizy i oceny. Przede wszystkim wszelkie dokonywane obliczenia opierają się na porównaniu ogółu alternatyw paliwowo-napędowych w stosunku do obecnie najbardziej rozpowszechnionej propozycji
w postaci systemu ze spalinową jednostką napędową. Względy prawne polegają na odgórnym narzucaniu czy/i wymuszonym preferowaniu pewnych wyjść, przez wdrażanie elementów bezwzględnie obowiązujących w postaci nakazów czy/i zakazów lub względnie – przez
system zachęt. Takimi bezwzględnymi elementami mogą być np. zakazy rejestracji określonych rodzajów pojazdów bądź zakazy ich wjazdu albo poruszania się w pewnych godzinach
w określonych strefach. Elementy względne są zaś ukierunkowane na podniesienie ekonomiczno-użytkowej atrakcyjności wybranych opcji, dokonywanej za pomocą tzw. metod miękkich, takich jak zwolnienia podatkowe, niższe opłaty za dostęp
do infrastruktury czy zgoda na poruszanie się w wybranych strefach w ogóle i/czy
w godzinach ograniczonego ruchu dotyczącego zazwyczaj innych, tradycyjnych odpowiedników.
Tematyka polityczna i społeczna jest z kolei niezwykle złożona. Z jednej strony ogół chce żyć
w czystym i cichym otoczeniu, w którym jeżdżące środki transportu praktycznie nie emitują
hałasu oraz zanieczyszczeń. Tylko zagadnienie nie odnosi się tu do tego, czego ludzie chcą,
lecz za co rzeczywiście są skłonni zapłacić – innymi słowy problem nie wiąże się z tym, że ludzie
powiedzą, że chcą czystego przewozu, ale z tym, czy za przejazd gazowym, hybrydowym bądź
elektrycznym autobusem albo za dostawy realizowane gazową, hybrydową bądź elektryczną
ciężarówką zapłacą więcej niż za analogiczne przemieszczanie wykonane w tych samych i na tych
samych warunkach przez tradycyjny tabor. Ta zdolność do ponoszenia ewentualnie wyższych
opłat za bardziej proekologiczne wybory – czyli pokrywania wyższymi opłatami wyższych TCO,
TOE TCM i innych wskaźników – nosi nazwę ekologicznej skłonności wydatkowo-kosztowej
i generalnie wprost wynika z proekologicznego rozwoju społeczeństw. Jeśli społeczeństwa
w naturalny sposób są gotowe więcej zapłacić za ekologiczność, wówczas ta skłonność wzrasta.
Jeśli natomiast takiej skłonności brak czy pozostaje niewielka, to wówczas wyraża się jedynie
przeważnie w wymiarze deklaratywnym, a nie finansowym – tzn. ludzie dużo mówią, wymagają
i żądają, dopóki nie muszą za coś zapłacić. Wysoka ekologiczna skłonność wydatkowo-kosztowa
charakteryzuje generalnie społeczeństwa bogate i wysoce świadome ekologicznie.
Omawiając zakres ekologiczny, trzeba przeprowadzić ocenę całkowitej sytuacji, co przedstawia
się jako sumaryczną emisję liczoną od miejsca pozyskania danego nośnika energii i wszelkich składowych służących do jej wyprodukowania i dostarczenia do momentu ostatecznych zużycia i utylizacji. Dlatego na obecnym etapie najrozsądniejsza strategia w tym względzie polega na założeniu,
że nie ma jednego uniwersalnego wyjścia, w pełni i we wszystkich wymiarach mogącego zadowolić
wszystkich. Powyższe oznacza, iż każda alternatywa paliwowo-napędowa powinna być rozpatrywana indywidualnie – tzn. jeśli jakiś użytkownik ma łatwy dostęp do taniego gazu czy szczególnie
biogazu, może na nie postawić. Inny przewoźnik, pozbawiony takiego dostępu, już takiej gazowej
alternatywy może nie uwzględniać. Analogicznie prezentuje się zagadnienie w stosunku do energii
elektrycznej: inaczej będzie się przedstawiać problematyka elektryfikacji transportu w krajach,
gdzie tę energię pozyskuje się ze źródeł odnawialnych lub elektrowni atomowych, inaczej, gdy jej
wytwarzanie będzie bazować na węglu kamiennym bądź brunatnym. Energia pozyskana w oparciu
o węgiel w dającej się przewidzieć perspektywie czasowej nigdy ekologicznie czystą energią nie
będzie, bazujący na niej transport drogowy też zatem nie będzie w 100% ekologiczny.
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Autonomiczny pojazd elektryczny GAZelle NEXT
pracuje w trybie pilotażowym
na złożu rosyjskiego Gazprom Neftu
Na złożu Jużno-Priobskoje obsługiwanym
przez Gazprom Neft trwa pilotażowa eksploatacja bezzałogowego – autonomicznego pojazdu elektrycznego GAZelle NEXT. W ramach
wspólnego projektu Grupy GAZ, Gazprom Nieft
i Państwowego Uniwersytetu Technicznego
w Niżnym Nowogrodzie im. Aleksiejewa bezzałogowa Gazela wykonuje regularne kursy po
normalnych drogach. Samochód jest eksploatowany w pilotażowym trybie przemysłowym
i realizuje określone zadania biznesowe w zakresie transportu ładunków przemysłowych po
drodze wraz z innymi jej użytkownikami. Na
podstawie wyników tych testów Gazprom Neft
podejmie decyzję o sfinalizowaniu projektu
i w 2021 roku regularnej eksploatacji tego drona w normalnych warunkach.
Grupa GAZ, Gazprom Neft i uniwersytet im. Aleksiejewa prowadzą pilotażową eksploatację bezzałogowego pojazdu elektrycznego GAZelle NEXT na
drogach jednego z największych złóż naftowych
w Rosji – Jużno-Pribskoje. Samochód elektryczny
stał się pełnoprawnym elementem sieci transportowej tego przedsiębiorstwa i przewozi różnorodne ładunki przemysłowe między obiektami.
Sterowanie dronem odbywa się przez specjalną
aplikację: zdalny operator odbiera zgłoszenie
z centrum logistycznego i kieruje pojazd pracujący
w trybie całkowicie bezzałogowym do punktów załadunku i rozładunku na jednej z określonych tras.
Dotychczasowe wyniki jazd pokazały, że bezzałogowy pojazd elektryczny absolutnie adekwatnie
reaguje na wszystkie sytuacje drogowe i bez trudu wykonuje codzienną pełną zmianę kierowcy.
Charakterystyka techniczna maszyny oraz konfiguracja oprogramowania umożliwiają całodobową
pracę. Przerwy w pracy są konieczne tylko w celu
doładowania akumulatorów, które zapewniają
zasięg do 120 km.
Ze strony Gazprom Nieft za realizację projektu
odpowiadają Gazpromnieft-Śnabżeńnie, jeden
z największych operatorów logistycznych kompleksu paliwowo-energetycznego, oraz Gazpromnieft-Chantos, zagospodarowujący złoże
Jużno-Priobskoje. Rozwój pojazdów bezzałogowych
w Jugrze stał się jednym z kluczowych obszarów
współpracy między Gazpromem Nieftem a rządem
Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego
Jugra. Wykorzystanie pojazdów bezzałogowych
to jeden z obszarów innowacyjnego rozwoju firm.
GAZ Group wspólnie z uniwersytetem im. Aleksiejewa opracowały algorytmy i systemy pozwalające

autu bezpiecznie poruszać się po różnego rodzaju
nawierzchniach drogowych, a nawet na obszarach
z częściowym lub całkowitym brakiem oznakowania drogowego, w tym w klasycznych warunkach
zimowych, typowych dla północnych szerokości
geograficznych Rosji. Skuteczność takich rozwiązań
została potwierdzona przez pomyślne działanie
drona na poligonach testowych i trasach wewnątrzzakładowych Fabryki Samochodów Gorkiego. We
wsparcie tych prób są bezpośrednio zaangażowani
zespół młodych naukowców z uniwersytetu wraz
z inżynierami Grupy GAZ.
Siergiej Dmitriew, rektor uniwersytetu, stwierdził
„W ciągu ostatnich kilku lat nasza uczelnia i GAZ
wdrożyły nowy model interakcji między uczelniami
a przedsiębiorstwami, co oznacza ścisłą pracę nie
tylko w zakresie szkolenia kadr – co było i pozostaje
kluczowym obszarem naszej współpracy – ale także
co do obiecujących rozwiązań w sferze systemów
wspomagania kierowcy. Dla naszego uniwersytetu oznacza to zrównoważony rozwój zarówno
w dziedzinie edukacji, jak i stosowanych badań oraz
rozwoju. Udane doświadczenie z naszej współpracy,
własne, unikatowe kompetencje informatyczne
pozwoliły nam stworzyć innowacyjne rozwiązanie
transportowe, mające na celu zwiększenie efektywności przewozu”.
Wadim Sorokin, prezes Grupy GAZ, ocenia:
„Próbna eksploatacja bezzałogowej GAZelle w rzeczywistych warunkach przemysłowych to ważny
etap naszej wieloletniej pracy nad stworzeniem
pojazdów autonomicznych. Intensywność tej pracy będzie tylko rosła. Naszym kolejnym krokiem

jest stworzenie wraz z partnerami standardowych,
efektywnych komercyjnie rozwiązań wprowadzania
pojazdów bezzałogowych do łańcuchów dostaw
przedsiębiorstw przemysłowych i magazynów. Pozwoli to firmom obniżyć koszty, zoptymalizować
procesy transportowe i poprawić bezpieczeństwo
przewozów ładunków. Kolejnym ważnym obszarem
naszej pracy jest wykorzystanie zgromadzonego
doświadczenia przy wdrażaniu systemów wspomagania kierowcy do samochodów ciężarowych
i autobusów, produkowanych seryjnie przez Grupę
GAZ. Zależy nam na tym, aby prace te były realizowane wspólnie z naszą flagową uczelnią, uniwersytetem im. Aleksiejewa, która zawsze była i pozostaje
źródłem kadr dla GAZ, a w ostatnich latach stała się
pełnoprawnym partnerem strategicznym centrum
inżynieryjnego Grupy GAZ w tworzeniu obiecujących projektów”.
Dmitrij Potapow, dyrektor generalny Gazpromnieft-Procurement, dodaje z kolei: „W kwietniu wraz
z kolegami z Grupy GAZ na dużą skalę przeprowadziliśmy próby bezzałogowej GAZelle i przetestowaliśmy ten samochód pod kątem rozwiązywania
typowych zadań transportowych. Teraz opracowujemy konkretne hipotezy: testujemy interakcję
samochodu z magazynem. Gdy otrzymamy wystarczające informacje, będziemy mogli dopracować
technologię i rozpocząć pełne wdrożenie autonomicznych samochodów w naszych procesach
logistycznych. Wysoko oceniamy potencjał projektu
i już dziś możemy stwierdzić, że skalowanie tego
rozwiązania pozwoli nam obniżyć koszty transportu
i znacznie przyspieszyć dostawę ładunku”.
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Nowy model Cantera w Japonii

Najważniejsze cechy nowego
Cantera w sferze bezpieczeństwa

Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC), jeden z wiodących azjatyckich producentów pojazdów użytkowych, funkcjonujący jako spółka podległa Daimler Trucks Asia, ogłasza
światową premierę lekkiej ciężarówki Canter.

ASA (Active Sideguard Assist): to urządzenie
zabezpieczające, za pomocą radaru monitorujące
martwy punkt kierowcy po lewej stronie auta. System
ASA ostrzega kierowcę sygnałem ostrzegawczym
i lampkami, gdy tylko wykryje jakiekolwiek zagrożenie,
gdy kierowca skręca w lewo lub daje sygnał skrętu
w lewo.
AEBS: zaawansowany system hamowania awaryjnego.
Za pomocą radaru zainstalowanego na przednim
zderzaku AEBS wykrywa pojazdy i stojących pieszych
oraz ostrzega kierowcę o możliwej kolizji na drodze.
Gdy ryzyko kolizji rośnie, system automatycznie włącza
hamulce, w ten sposób pomagając uniknąć kolizji
i zmniejszając poziom potencjalnych uszkodzeń.

Nowy model, wyposażony w przeprojektowaną kabinę, będzie dostępny w sieci dystrybucji
MFTBC w całej Japonii od listopada 2020 roku.
Nowy Canter jest pierwszą lekką ciężarówką w Japonii
standardowo wyposażoną w zaawansowaną funkcję
bezpieczeństwa Active Sideguard Assist. Za pomocą
czujników radarowych system ten wykrywa pieszych
lub inne pojazdy po lewej stronie ciężarówki. Ta funkcja
bezpieczeństwa emituje ostrzeżenia za każdym razem,
gdy wykryje jakiekolwiek ryzyko kolizji, kiedy kierowca
skręca w lewo lub włączył kierunkowskaz w lewo. Oprócz
zaawansowanego systemu hamowania awaryjnego
(AEBS), elektronicznego programu stabilizacji toru jazdy
(ESP) i systemu ostrzegania przed opuszczeniem pasa
ruchu (LDWS), które były już zawarte w poprzedniej serii,
nowo zainstalowany system Active Sideguard Assist
zapewnia dalsze wsparcie bezpieczeństwa. Instalacja
Active Sideguard Assist w nowym Canterze oznacza,
że wszystkie modele ciężarówek dostępne na rynku
japońskim są teraz zaopatrzone w tę funkcję.
Nowy Canter ma również przeprojektowaną
kabinę, łączącą historyczne elementy wzornictwa
marki oraz zwinność odzwierciedlającą lekki transport i koncepcję „Nowoczesna i solidna”. Ulepszenie
wyglądu zewnętrznego kabiny obrazuje też tożsamość projektu FUSO Black Belt, występującego
w innych autach z japońskiej gamy wyrobów. Smukłe linie kabiny integrują reflektory LED i stanowią
zarówno technologiczną, jak i koncepcyjną aktualizację po dziesięciu latach. To sprawia, że Canter

stał się trzecim – po Aero Queen i Aero Ace oraz
Rosie – samochodem w gamie Fuso odnowionym
przy pomocy tożsamości projektowej Black Belt.
Dodatkowo odmłodzony model otrzymuje platformę
telematyczną FUSO Truckonnect, mającą na celu
wspieranie operacji floty klientów i zarządzania taborem. Truckonnect zdalnie łączy się z pojazdami
i monitoruje dane, takie jak lokalizacja, zużycie paliwa
i stan pracy, w tym wszelkie problemy techniczne.
Informacje pochodzące z auta w czasie rzeczywistym
są udostępniane przez całodobowe Centrum Obsługi
Klienta (CAC) MFTBC. Truckonnect został już wprowadzony do ciężkich i średnich ciężarówek Fuso oraz
do całkowicie elektrycznego eCantera. W przypadku
wykrycia jakiegokolwiek ryzyka awarii CAC może
zapewnić niezbędne wsparcie, w tym harmonogramy
świadczenia usług i wytyczne dotyczące konserwacji.
Aby pomóc prowadzącym lekkie ciężarówki, którzy
w przypadku dostaw miejskich wymagają częstego
i łatwego dostępu do kabiny, nowy Canter dostał także
system Fuso Easy Access. Dzięki tej funkcji kierowcy
mogą zablokować lub odblokować pojazd, po prostu
naciskając przełącznik na klamce drzwi, o ile kluczyk z pilotem zdalnego sterowania znajduje się w pobliżu tych
drzwi. Komfort i wydajność kierowcy zwiększa jeszcze
bezkluczykowy, naciskany i obracany włącznik silnika.
Do tego dochodzą nowe reflektory LED, opcjonalne reflektory halogenowe, boczne kierukowskazy LED
w drzwiach oraz światła przecimgielne LED, również występujące jako pozycja opcjonalna.

ESP: elektroniczny system stabilizacji toru jazdy.
Za pomocą czujnika ESP wykrywa stabilność pojazdu:
jeśli wykryje jakiekolwiek ryzyko poślizgu lub
przewrócenia się na zakrętach, kontroluje moc silnika
lub siłę hamowania czterech kół, w ten sposób
pomagając uniknąć niebezpieczeństwa.
LDWS: system ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu.
Gdy pojazd zjeżdża ze swojego pasa ruchu bez
sygnalizowania kierunku jazdy na autostradzie,
jego biała kamera rozpoznająca pas ruchu wykrywa
odchylenie za pomocą sygnałów ostrzegawczych
i powiadomień na Ivis (system informacyjny).
Truckonnect: usługa w czasie rzeczywistym umożliwia
klientom sprawdzanie informacji o samochodzie, takich
jak lokalizacja czy trasa operacyjna, oraz sygnalizowanie
problemów, takich jak awarie. W czasie rzeczywistym
umożliwia również monitorowanie bezpieczeństwa
kierowcy, jednocześnie wspierając wydajność
klienta zarówno pod względem codziennych operacji,
jak i oszczędności paliwa dzięki takim funkcjom,
jak tachograf cyfrowy. Przy czym do uruchomienia tej
usługi wymagana jest oddzielna umowa.
System Fuso Easy Access: umożliwia kierowcy
zablokowanie i odblokowanie pojazdu przez proste
naciśnięcie klamki drzwi. Dopóki kluczyk z pilotem
zdalnego sterowania znajduje się w pobliżu drzwi,
wkładanie klucza nie jest konieczne. Silnik można też
łatwo uruchomić, po prostu obracając przełącznik
na kolumnie kierownicy.

Specyfikacje pojazdów i cena sprzedaży w Tokio (w tym podatek konsumpcyjny: 10%)

Cena
Typ pojazdu

Silnik

Transmisja

Funkcje

2RG-FBA20

4P10 (T2)
96 kW/130 KM

6-biegowa skrzynia
Duonic® 2.0

Z zatrzymaniem
i uruchomieniem
na biegu jałowym

(podatek 10% wliczony)
(Jednostka: 1000 jenów)

5174.40
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SIMPLY MY TRUCK.
SIMPLY THE BEST.

Nowy MAN TGX.
International Truck of the Year 2021.
Pakiet doskonałości: nowa generacja pojazdów ciężarowych MAN przekonuje najlepszym
w swojej historii miejscem pracy dla kierowców, wyjątkową wydajnością i opłacalnością,
optymalną dostępnością pojazdów i silnym partnerstwem w zakresie obsługi klienta. Dzięki
temu nowy MAN TGX otrzymał tytuł International Truck of the Year 2021.
I to sprawia, że pracownicy firmy MAN są dumni ze swoich osiągnięć.
#SimplyMyTruck
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Solaris Urbino mild hybrid
Odpowiadając na zapotrzebowanie branży transportu
publicznego, Solaris przygotował nową pozycję w portfolio produktów, wzbogacając dotychczasową ofertę
pojazdów niskoemisyjnych o typ Urbino mild hybrid.
Autobusy hybrydowe nie są nowością w asortymencie firmy.
Pierwszy Urbino hybrid został zaprezentowany już w 2006 roku.
Solaris był wtedy pierwszym europejskim wytwórcą proponującym seryjnie produkowany autobus z napędem hybrydowym
(spalinowo-elektrycznym). Kolejne generacje autobusów hybrydowych w ofercie podmiotu znajdują się do dzisiaj.
Mild hybrid to jednak nowe rozwiązanie. Stanowi bowiem
odpowiedź na zapotrzebowanie operatorów i przewoźników
dostarczających usługi w komunikacji publicznej na nowoczesne pojazdy komunikacji miejskiej, minimalizujące wpływ na
środowisko naturalne i jednocześnie pozwalające generować
znaczne oszczędności oraz obniżyć zużycie paliwa. Rozwiązanie, na rynku powszechnie nazywane mild hybrid, uchodzi za
naturalne rozwinięcie technologii rekuperacyjnej w autobusach,
wykorzystującej energię wytwarzaną w procesie hamowania.
Dzięki temu pojazdy emitują mniej zanieczyszczeń i są bardziej
przyjazne dla środowiska niż wymagają tego restrykcyjne normy
Euro 6 dla silników spalinowych.

Petros Spinaris, wiceprezes Solarisa, powiedział:
„W naszych nowych pojazdach będziemy oferować
system mild hybrid najnowszej generacji. Przewiduje
się, że obecność rozwiązań tego typu na rynku będzie
systematycznie wzrastać. Z satysfakcją informujemy
o włączeniu tego nowoczesnego, niskoemisyjnego
rozwiązania do portfolio naszych pojazdów”.
System wykorzystany w najnowszej pozycji w autobusowej
palecie Solarisa bazuje na trzech kluczowych elementach: elektrycznym module napędowym – maszynie elektrycznej, systemie
magazynowania energii oraz sterowniku układu nadzorującego
pracę systemu. W trakcie hamowania autobusu maszyna elektryczna pracuje jak generator i z maksymalną możliwą mocą
ładuje magazyn energii. Pojemność magazynu energii dobrano
w taki sposób, aby rekuperować energię podczas hamowania
z prędkości około 60 km/h. Gdy w magazynie jest dostępna
energia, w trakcie przyspieszania maszyna elektryczna pracuje
jako silnik elektryczny i wspomaga pracę silnika spalinowego.
Innymi słowy, podczas hamowania system mild hybrid generuje i magazynuje energię, a w trakcie przyspieszania autobusu
wspomaga pracę silnika spalinowego. Dzięki temu uzyskiwane
są oszczędności w zużyciu paliwa. Równocześnie – w odróżnieniu od wersji hybrid – mild hybrid charakteryzuje się mniejszą

mocą jednostki elektrycznej, której główne zadanie polega na
odciążeniu, a nie chwilowym zastąpieniu silnika spalinowego.
Tym samym wprowadzenie modelu mild hybrid dopełnia dotychczasową ofertę wytwórcy i wzbogaca jego portfolio w obszarze
odmian niskoemisyjnych: Urbino hybrid oraz Urbino CNG. Są to
wersje niskoemisyjne, wyróżniające się wysoką operacyjnością,
a zarazem ekonomiczne w eksploatacji. Michał Pikuła, dyrektor
Rozwoju Autobusów, Solaris Bus & Coach, podkreśla: „Solaris
Urbino mild hybrid to nowość w naszej ofercie, ale bazująca na
dopracowanym rozwiązaniu najnowszej generacji. Z pewnością
będziemy dalej rozwijać tę część naszego portfolio, aby klienci
mogli wybierać między pojazdami całkowicie zeroemisyjnymi
lub niskoemisyjnymi, w zależności od potrzeb i możliwości związanych z infrastrukturą do obsługi autobusów”.

Kamaz zaprezentował najnowszą wywrotkę górniczą – kopalnianą
Jeden z najnowszych wyrobów Kamaza, wywrotka górnicza – kopalniana typ 65805, została zaprezentowana na
odbywającej się w Moskwie międzynarodowej wystawie
maszyn i urządzeń dla sektora górniczego oraz wydobywczego MiningWorld Russia-2020.
Wywrotka górnicza – kopalniana Kamaz-65805-002-91 to
pierwszy przedstawiciel zupełnie nowej rodziny odmian z linii
klasycznych wywrotek górniczych firmy. Docelowo na tym
etapie rodzina ta będzie się składać z 4- i 5-osiowych wywrotek
górniczych w wersjach 8x4 i 10x6, o ładowności od 45 do 70
ton. Pokazywana wywrotka została zaprojektowana i wykonana
w Centrum Naukowo-Technicznym Kamaza. 60-tonowy
wariant, który zadebiutował tego lata, jest przeznaczony do
transportu skał i urobku w średnich i małych kamieniołomach.
Siergiej Nazarenko, główny projektant innowacyjnych
samochodów w Centrum Naukowo-Technologicznym
podmiotu, powiedział:„Ze względu na swoje parametry techniczne samochód zapewnia najlepsze osiągi
w branży. Kamaz-65805 został zaprojektowany z myślą
o dopuszczalnych obciążeniach na przednich osiach
kierowanych zwiększonych do 12 ton, a napędowych
o obciążeniu do 21 ton. Należy zauważyć, że nacisk na
podłoże zmniejszył się z powodu większej powierzchni
styku wszystkich kół”. Jak wyjaśnił Nazarenko,„pracownicy kamieniołomów” – klasyczne wozidła ze sztywną
ramą podwozia w układzie napędowym 4x2 – cechują
się dopuszczalną masą całkowitą rzędu 90-95 ton, rozkładającą się na sześć opon o szerokości 600 mm (26,39

tony na 1 m bieżący). Natomiast w przypadku Kamaza,
o masie brutto mniejszej o 3-9%, ale przy pięciu osiach,
nacisk rozkłada się na 16 opon o szerokości 325 mm,
przy niższym nacisku na 1 m styku opon z podłożem
(16,73 t/1 m). Biorąc też pod uwagę średnicę opon (2,2
m wobec 1 m dla Kamaza), nacisk właściwy w miejscu
styku w Kamazie kształtuje się na poziomie o 10-30%
niższym, co znacznie redukuje obciążenie nawierzchni
(asfalt, beton, żwir, tłuczeń) dróg technologicznych. Przy
tym wymiary zewnętrzne tej wywrotki wynoszą: długość
– 11 040 mm, szerokość – 2530 mm, wysokość – 3950
mm. Jednocześnie, mimo imponujących rozmiarów,
auto zachowuje zwrotność na poziomie wywrotek 8x4.
Zgodność wymiarów z wymogami przepisów ruchu
drogowego pozwala ciężarówce na bezproblemowe
poruszanie się bez ładunku po drogach publicznych.
Pojazd napędza nowy, rzędowy, 12-litrowy silnik wysokoprężny
Kamaz R6 o mocy 500 KM. Skrzynia biegów to przekładnia
automatyczna ze sprzęgłem hydrokinetycznym, stanowiąca
najbardziej odpowiednią propozycję dla sprzętu górniczego
w tej klasie nośności, gdyż umożliwia zmianę biegów bez
przerw w przenoszeniu siły napędowej. Z pięciu osi napędzane
są trzy ostatnie, tworzące tridem – formuła układu napędowego
10x6. Przy tym dwie pierwsze osie i ostatnia oś tylna są kierowane, ale ostatnia przeciwbieżnie w stosunku do kierowanych
kół osi przednich. Takie rozwiązanie poprawia manewrowość
podczas pracy w kamieniołomie. Do tego na koła napędzane
przypada ponad 72% masy całkowitej auta, czyli więcej niż
w przypadku wywrotek drogowych 8x4 i praktycznie na tym

samym poziomie, co dla wywrotek 6x4. Zapewnia to wysokie
wskaźniki zdolności poruszania się w terenie, w tym na mokrej
drodze wewnątrz kamieniołomu.
Sama specjalna, tylnozsypowa, wzmocniona wywrotka kopalniana, z podłogą i bokami ze specjalnej stali o zwiększonej grubości, służy do załadunku dużych i twardych bloków skalnych.
Dzięki ogrzewaniu spalinami silnika zimą rozwiązano problem
zamarzania wilgotnej gleby. Skrzynia o kącie wywrotu równym
50 stopniom dostała specjalną osłonę nad kabiną, chroniącą
kierowcę, jednostki i podzespoły wywrotki przed spadającymi
kamieniami. Objętość tej skrzyni w sytuacji napełnienia jej
urobkiem skalnym określono na 26 metrów sześciennych.
Siergiej Nazarenko:„W tej chwili wywrotka jest montowana jako Autonomous Ready, co oznacza, że określone
systemy wywrotki są całkowicie gotowe, aby zmienić ją
w bezzałogową. Pozostaje tylko zainstalować elementy
wizji maszynowej, czujników, łączności i jednostki decyzyjnej, aby ciężarówka mogła pracować samodzielnie
w kamieniołomach bez udziału kierowcy. To znacznie
zminimalizuje zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi”.
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Mercedes-Benz GenH2 Truck to ciężarówka na ogniwa paliwowe o zasięgu do 1000 kilometrów, przeznaczona do bardziej elastycznego i wymagającego
transportu długodystansowego. Próby u klientów
zaczną się w 2023 roku, z kolei rozpoczęcie produkcji seryjnej zaplanowano w drugiej połowie bieżącej
dekady. Natomiast Mercedes-Benz eActros LongHaul – akumulatorowo-elektryczna ciężarówka
o zasięgu około 500 kilometrów, przeznaczona do
energooszczędnego transportu na planowanych
trasach długodystansowych – ma być gotowa do
produkcji seryjnej w 2024 roku.

Andreas Scheuer, federalny minister transportu
i infrastruktury cyfrowej, dodał zaś: „Na naszych
drogach potrzebujemy bezemisyjnych pojazdów
ciężarowych. Należą do nich ciężarówki z wodorowymi ogniwami paliwowymi. Wodór ma ogromny
potencjał w zakresie ochrony naszego środowiska
i silnej gospodarki. Dlatego od ponad dziesięciu
lat finansujemy wodór jako paliwo w transporcie
– jednym z aktualnych przykładów jest zaprezentowana dzisiaj ciężarówka koncepcyjna. Będziemy
nadal wspierać rozwój przyjaznych dla klimatu
układów napędowych oraz innowacji w Niemczech.

konkretne technologie i jak szybko rozwija, tak
aby na jednym zbiorniku wodoru ciężarówki klasy
tonażowej ciężkiej z ogniwami paliwowymi mogły
wykonywać elastyczne i wymagające przewozy
długodystansowe o zasięgu do 1000 km i więcej.
Koncern planuje rozpoczęcie prób GenH2 Truck
u klientów w 2023 roku, a produkcja seryjna ma
ruszyć w drugiej połowie tej dekady. Oczekuje
się, że dzięki zastosowaniu cieczy zamiast wodoru
w stanie gazowym o większej gęstości energii osiągi
tego auta będą porównywalne z konwencjonalnymi odpowiednikami z silnikiem Diesla.

Mercedes-Benz GenH2 Truck:
ciężarówka na ogniwa
paliwowe
Mercedes Trucks prezentuje dwa kompletnie
nowe i przygotowane pod kątem pewnej
rewolucji w drogowym transporcie
towarowym dalekiego zasięgu warianty
studyjne. Stylistycznie bazują one na innym
koncepcyjnym wydaniu – pokazanym na
targach IAA 2014 w Hanowerze i powstałym
pod kątem jazdy zautomatyzowanej oraz
autonomicznej typie Mercedes-Benz Future
Truck 2025.
TEKST: JAROSŁAW BRACH, ZDJĘCIA: MERCEDES

Wcześniej, bo już w 2021 roku, do produkcji
seryjnej wejdzie Mercedes-Benz eActros, akumulatorowo-elektryczny samochód o zasięgu ponad
200 kilometrów dedykowany do ciężkiej dystrybucji
miejskiej.
Martin Daum, prezes zarządu Daimler Truck
AG i członek zarządu Daimler AG, stwierdza: „Nasi
klienci podejmują racjonalne decyzje zakupowe
i nie chcą rezygnować z przydatności swoich ciężarówek do codziennego użytku, tonażu i zasięgu.
Dzięki naszym alternatywnym koncepcjom napędu
Mercedes-Benz GenH2 Truck, eActros LongHaul
i eActros oraz naszym elektrycznym ciężarówkom
marek Freightliner i FUSO, wyraźnie koncentrujemy
się na wymaganiach klientów i tworzymy autentyczne, lokalnie neutralne pod względem emisji
dwutlenku węgla alternatywy dla nich”.

Obejmuje to między innymi znaczne zwiększenie
finansowania pojazdów”.
16 września producent ciężarówek Daimler
Trucks zaprezentował swoją strategię technologiczną w zakresie elektryfikacji pojazdów – od
dystrybucji miejskiej po międzynarodowy transport
dalekobieżny – tym samym potwierdzając swoje
zaangażowanie w realizację celów Konwencji Paryskiej w sprawie ochrony klimatu. Wydarzenie
dotyczyło technologii ciężarówek dla segmentu
transportu dalekobieżnego, zasilanych wodorem
z ogniwami paliwowymi. Ciężarówka Mercedes-Benz GenH2, która 16 września miała światową
premierę jako model koncepcyjny, wyznacza początek drogi do komercjalizacji napędu z ogniwami
paliwowymi. Dzięki ciężarówce GenH2 niemiecki
koncern po raz pierwszy demonstruje więc, jakie

Poza tym 16 września Daimler Trucks po raz pierwszy
zaprezentował zapowiedź modelu dalekiego zasięgu
z napędem wyłącznie akumulatorowym. Mercedes-Benz eActros LongHaul został zaprojektowany do
pokonywania regularnych jazd po zaplanowanych
trasach w sposób energooszczędny. Firma planuje
przygotować ten wariant do produkcji seryjnej w 2024
roku. Na jednym ładowaniu akumulatora jego zasięg
wyniesie około 500 kilometrów. Dodatkowo, dzięki
Mercedesowi eActros do transportu dystrybucyjnego,
zaprezentowanemu już w 2018 roku i od tamtej pory intensywnie testowanemu przez klientów w codziennych
operacjach transportowych, w przyszłym roku podmiot
rozpocznie seryjną produkcję ciężarówki z wyłącznie
zasilaniem akumulatorowym. Zasięg na jednym ładowaniu akumulatora seryjnie powstających eActrosów
znacznie przekroczy zasięg około 200 kilometrów.
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Przy tym podobny schemat działań jak w Europie
Daimler Trucks realizuje na rynkach Ameryki Północnej
i Japonii. Do 2022 roku jego portfolio produktowe
w głównych regionach sprzedaży – w Europie, USA
i Japonii – ma bowiem obejmować wytwarzane seryjnie pojazdy z napędem akumulatorowo-elektrycznym.
Ma on również ambicję, aby do 2039 roku oferować
w Europie, Ameryce Północnej i Japonii wyłącznie
nowe pojazdy, które są neutralne pod względem emisji
dwutlenku węgla podczas jazdy (tzw. podejście „od
zbiornika do koła”).
Do tego nowa, ogólnoświatowa architektura platformy modułowej, tak zwany ePowertrain, będzie podsta-

na rynku. To połączenie umożliwia nam oferowanie naszym klientom najlepszych opcji pojazdów,
w zależności od zastosowania. Moc akumulatora
będzie raczej używana w przypadku mniejszych
mas i na krótszych dystansach. Zasilanie ogniwami
paliwowymi będzie preferowaną opcją w przypadku
cięższych ładunków i na dłuższych dystansach. Nasi
klienci podejmują racjonalne decyzje zakupowe i nie
chcą iść na kompromis w kwestii przydatności ich
ciężarówek do codziennego użytku, tonażu i zasięgu.
Dzięki naszym alternatywnym koncepcjom napędu
Mercedes-Benz GenH2 Truck, eActros LongHaul i eActros oraz naszym elektrycznym ciężarówkom marek

Mercedes w pewnym sensie uważa obecne
technologie elektryfikacji jako krok
wstępny do wprowadzenia technologii
ogniw paliwowych i oparcia się na H2

wą technologiczną wszystkich produkowanych seryjnie
przez przedsiębiorstwo średnich i ciężkich, neutralnych
pod względem emisji CO2, całkowicie elektrycznych ciężarówek – niezależnie od tego, czy są zasilane wyłącznie
akumulatorami, czy wodorem i oparte na ogniwach
paliwowych. Ten modułowy układ będzie się charakteryzował wysokim poziomem wydajności, efektywności
i trwałości. Dzięki ePowertrain Daimler Trucks planuje
w takim razie osiągnąć synergię i ekonomię skali dla
wszystkich odpowiednich pojazdów i rynków.
Martin Daum stwierdził:„Konsekwentnie realizujemy naszą wizję transportu neutralnego pod względem emisji CO2, koncentrując się na prawdziwie
lokalnie neutralnych pod względem emisji CO2 technologiach, zasilaniu akumulatorowym i wodorowych
ogniwach paliwowych, które w perspektywie długoterminowej mają potencjał odniesienia sukcesu

Freightliner i FUSO, wyraźnie skupiamy się na wymaganiach klientów i tworzymy autentyczne, lokalnie
neutralne pod względem emisji CO2 alternatywy
dla nich. Określiliśmy teraz kluczowe specyfikacje
technologiczne naszych pojazdów elektrycznych,
tak aby na wczesnym etapie wymagania były znane
wszystkim zaangażowanym. Zadaniem decydentów, innych graczy oraz całego społeczeństwa staje
się teraz zapewnienie odpowiednich warunków
ramowych. Aby pojazdy całkowicie elektryczne,
neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla,
stały się konkurencyjne, potrzebne są działania regulacyjne i rządowe, w tym niezbędna infrastruktura
do ładowania zielonej energii elektrycznej oraz do
produkcji, przechowywania i transportu zielonego
ciekłego wodoru”.
Inżynierowie ds. rozwoju w Daimler Trucks oparli

wersję GenH2 na możliwościach konwencjonalnej
ciężarówki do transportu długodystansowego Actros w zakresie siły pociągowej, zasięgu i osiągów. Na
przykład seryjna odmiana GenH2 ma mieć dopuszczalną masę całkowitą zestawu 40 000 kg i ładowność
25 000 kg. Dwa specjalne zbiorniki na ciekły wodór
i wyjątkowo mocny system ogniw paliwowych umożliwią osiągnięcie tak dużej ładowności i dużego zasięgu, tym samym tworząc podstawę koncepcji GenH2.
Jednocześnie przy opracowywaniu zbiorników na
ciekły wodór eksperci Daimlera mogą korzystać z istniejącej wiedzy oraz ściśle współpracują z partnerem
zewnętrznym. W kwestii ogniw paliwowych producent korzysta z wieloletniego doświadczenia swoich
ekspertów w zakresie technologii oraz metod i procesów wytwórczych. To ogromna zaleta, tym bardziej że
w kwietniu tego roku Daimler Truck AG zawarł wstępną,
niewiążącą umowę z Volvo Group w celu ustanowienia
nowego joint venture dla rozwoju pod kątem przygotowania, produkcji seryjnej i komercjalizacji systemów
ogniw paliwowych do użytku w ciężkich pojazdach
użytkowych i innych aplikacjach. Połączenie sił partnerów obniży koszty rozwoju dla obu firm i przyspieszy
wprowadzanie na rynek systemów ogniw paliwowych.
Joint venture ma skorzystać z wiedzy Daimler Truck
AG i Volvo Group.
Aby ułatwić współpracę joint venture
z Volvo Group, Daimler Truck AG połączył wszystkie działania związane z ogniwami paliwowymi
w całej swojej Grupie w nowo powstałej spółce
zależnej – Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG.
Ciekły wodór umożliwia zastosowania wymagające
dużej wydajności energetycznej. Daimler Trucks woli
używać wodoru ciekłego (LH2), gdyż w tym stanie
nośnik energii ma znacznie większą gęstość energii
w stosunku do objętości niż wodór gazowy. W rezultacie
zbiorniki ciężarówki z ogniwami paliwowymi wykorzystującymi ciekły wodór są znacznie mniejsze, a ze
względu na niższe ciśnienie także znacznie lżejsze. Daje
to ciężarówkom większą przestrzeń ładunkową i większą ładowność. Równocześnie można przewozić więcej
wodoru, co znacznie zwiększa zasięg auta. Powyższe
sprawia, że seria GenH2, podobnie jak konwencjonalne
ciężarówki z silnikiem wysokoprężnym, nadaje się do
wielodniowego, trudnego do zaplanowania transportu
długodystansowego i tam, gdzie dzienna wydajność
energetyczna pozostaje wysoka.
Obecnie Daimler Trucks pracuje nad rozwojem
niezbędnych technologii układów zbiorników, aby
ciekły wodór mógł być używany także w zastosowaniach mobilnych jako źródło energii w produkowanych seryjnie ciężarówkach z ogniwami paliwowymi.
Przechowywanie kriogenicznego ciekłego wodoru
w temperaturze -253 stopni Celsjusza jest już powszechną praktyką w zastosowaniach stacjonarnych,
na przykład w przemyśle lub na stacjach tankowania
wodoru. Dotyczy to również transportu ciekłego
wodoru jako ładunku.
Dwa zbiorniki na ciekły wodór ze stali nierdzew-
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nej, przeznaczone do seryjnej wersji ciężarówki
GenH2, będą miały szczególnie dużą pojemność
80 kg (40 kg każdy), niezbędną do pokonywania
długich dystansów. System zbiorników ze stali nierdzewnej składa się z dwóch rur, jedna w drugiej,
połączonych ze sobą i izolowanych próżniowo. W seryjnym wydaniu GenH2 system ogniw paliwowych
ma dostarczać 2 x 150 kilowatów, a akumulator
tymczasowo zapewniać dodatkowe 400 kW. Przy 70
kWh pojemność akumulatora jest stosunkowo niska,
ponieważ nie przeznaczono go do zaspokajania
potrzeb energetycznych, ale głównie do włączania
się w celu zapewniania sytuacyjnego wspomagania
mocy ogniwa paliwowego, na przykład podczas
szczytowych obciążeń w trakcie przyspieszania lub
jazdy pod górę w stanie w pełni załadowanym. Jednocześnie stosunkowo lekki akumulator pozwala
na większą ładowność. W egzemplarzach seryjnych

gdyż aktualnie zdaniem Daimlera to właśnie napęd
akumulatorowy wykazuje najwyższą wydajność
spośród alternatywnych układów napędowych. Ze
względu na niskie koszty energii daje to przedsiębiorstwom transportowym znaczne korzyści w scenariuszach zastosowania przewidzianych dla eActros
LongHaul. Wiele zastosowań długodystansowych
w praktycznych operacjach firm przewozowych
nie wymaga bowiem zasięgu większego niż około
500 kilometrów, które eActros LongHaul będzie w stanie pokonać na jednym ładowaniu.
Ponadto wymogi prawne dotyczące czasu jazdy
kierowców ciężarówek ograniczają potrzebę stosowania rozwiązań pod kątem pokonywania większych
odległości, w zależności od przypadku. Na przykład
w Unii Europejskiej kierowcy ciężarówek muszą zrobić
przynajmniej 45-minutową przerwę po 4,5 godzinach
jazdy. W tym czasie, dzięki najnowszej technologii

publiczne ładowanie na ogólnodostępnych stacjach
wzdłuż głównych tras – szlaków transportowych.
Tym samym ogólnokrajowa infrastruktura ładowania
zmaksymalizuje zasięg działania wersji akumulatorowych. Poza tym nowe, trwalsze akumulatory przyczynią się do podniesienia konkurencyjności wariantów
elektrycznych na baterie, zmniejszając całkowity koszt
posiadania w całym cyklu życia tych pojazdów.
Na Międzynarodowych Targach Pojazdów Użytkowych IAA w 2016 roku Daimler Trucks był pierwszym
producentem na świecie, który zaprezentował elektryczną ciężarówkę klasy tonażowej ciężkiej. Na początku 2018 roku Daimler Trucks świętował światową
premierę udoskonalonego Mercedes-Benz eActros,
a od jesieni 2018 roku u klientów odbywają się intensywne testy praktyczne. Od tego czasu wnioski z tych
prób bezpośrednio wpłynęły na dalszy rozwój prototypu, zmierzając do dopracowania go pod kątem

akumulator ten ma być doładowywany energią hamowania i nadmiarem energii pochodzącej z ogniwa
paliwowego. Podstawowy element wyrafinowanej
strategii działania systemu ogniw paliwowych i akumulatorów stanowi układ chłodzenia i ogrzewania, utrzymujący wszystkie komponenty w idealnej
temperaturze roboczej i w rezultacie gwarantujący
maksymalną trwałość. W wykonaniu przedseryjnym
oba silniki elektryczne są zaprojektowane na łączną
moc ciągłą 2 x 230 kW i moc maksymalną 2 x 330
kW. Moment obrotowy wynosi odpowiednio 2 x
1577 Nm i 2 x 2071 Nm.
Odmiana do transportu dalekobieżnego Mercedes-Benz eActros LongHaul z akumulatorem będzie
należała do tej samej klasy pojazdów, co ciężarówka GenH2. Jej funkcje w dużej mierze pozostaną
identyczne z cechami produkowanego seryjnie
typu GenH2 lub konwencjonalnego odpowiednika
z silnikiem Diesla. Stosunkowo krótki zasięg eActros
LongHaul na jednym ładowaniu akumulatora jest
równoważony wysoką wydajnością energetyczną,

ładowania, akumulator można ładować dużą częścią
energii potrzebnej do trwającej podróży. Dlatego eActros LongHaul będzie właściwym wyborem dla firm
transportowych pod kątem regularnego użytkowania
na planowanych trasach, przy odpowiednich odległościach i możliwościach ładowania.
W momencie wprowadzenia na rynek w połowie
dekady, eActros LongHaul będzie dostępny na jakiś
czas przed wodorowym modelem GenH2. Wymagana
infrastruktura też może być przygotowana wcześniej
– i po stosunkowo niskim koszcie – przez same firmy
transportowe w celu ładowania w ich bazach. To tak
zwane ładowanie przy magazynie stanowi najważniejszy krok w korzystaniu z eActros LongHaul i oznacza,
że pierwsze obszary zastosowań mogą być już pokryte.
Innym kluczowym elementem jest możliwość
ładowania w celu zwiększenia zasięgu, na przykład
podczas rozładunku lub załadunku, gdy ciężarówka
elektryczna i tak pozostaje nieruchoma. W przyszłości
coraz większe znaczenie będzie jeszcze odgrywało

przejścia do poziomu pojazdu wytwarzanego seryjnie.
Jak dotąd wykazano, że całkowicie elektryczny eActros
jest doskonale przystosowany do zrównoważonego,
ciężkiego transportu dystrybucyjnego. Pod względem
dostępności i osiągów nie ustępuje konwencjonalnej
ciężarówce z silnikiem wysokoprężnym. Przy czym
w pewnych aspektach, takich jak zasięg, moc napędu
i bezpieczeństwo, eActros powstający seryjnie będzie
znacznie lepszy od obecnego prototypu. Co więcej, budowany seryjnie eActros będzie dorównywał
tradycyjnym Actrosem także pod względem ładowności.
Mercedes eActros zostanie wprowadzony na rynek
jako 2- i 3-osiowe podwozie. Daimler Trucks osadzi ten
pojazd w całościowym ekosystemie, obejmującym
usługi doradcze w zakresie mobilności elektrycznej,
takie jak analiza tras, sprawdzanie ewentualnych dotacji,
wspieranie integracji operacyjnej floty i opracowywanie
odpowiednich rozwiązań w zakresie infrastruktury
ładowania.
Pierwsza praktyczna eksploatacja bazującej na
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eActrosie niskopodłogowej – z kabiną niskopodłogową – ciężarówki Mercedes-Benz eEconic została
ogłoszona przez Daimler Trucks w tym roku, a jest
planowana na 2021 rok; z kolei rozpoczęcie produkcji seryjnej przewidziano na rok 2022. eEconic
będzie używany głównie jako pojazd do zbierania
odpadów w zastosowaniach związanych z gospodarką odpadami miejskimi. Stanowi to dobry wybór
dla ciężarówek zasilanych bateriami ze względu na
stosunkowo krótkie i mocno zaplanowane trasy
do około 100 kilometrów oraz bardzo duży udział
operacji zatrzymywania się i ruszania. Poza tym
w Stanach Zjednoczonych obecnie przechodzą testy
praktyczne u klientów należący do klasy tonażowej
średnio-ciężkiej Freightliner eM2 oraz do klasy ciężkiej Freightliner eCascadia. W momencie trafienia do
produkcji seryjnej pojazdy te mają mieć docelowy
zasięg do 370 km (eM2) i do 400 km (eCascadia).

ryzacji – wdrażania modułowych platform komponentowych – dotyczących komponentów, Daimler
Trucks stosuje również globalnie jednolitą podstawową architekturę dla całkowicie elektrycznych ciężarówek – jest nią ePowertrain. Technologiczne
serce ePowertrain w pierwszej kolejności stanowi
zintegrowany napęd elektryczny, tak zwany eDrive. Stosuje go się w postaci koncepcji e-carrier, tj.
e-osi – elektrycznie napędzanej osi z jednym lub
dwoma zintegrowanymi silnikami elektrycznymi
wraz z przekładnią. eDrive jest wewnętrznym opracowaniem ekspertów Daimlera i w porównaniu do
koncepcji z jednym centralnym silnikiem oferuje wiele
zalet. Na przykład bardziej kompaktowa konstrukcja
pozwala na większą przestrzeń do zainstalowania
większej baterii o wyższej pojemności, co pozytywnie
wpływa na zasięg. Duża pojemność akumulatora
zapewnia też dostarczanie dużej ilości energii do

dowych przyczyni się do konkurencyjnego rozwoju
i konkurencyjnych kosztów produkcji.
W nadchodzących latach użytkownicy ciężarówek
staną przed wyzwaniem wyboru najlepszej dla nich
technologii napędu – w zależności od reprezentowanej branży, segmentu i konkretnego zastosowania. Cel konsultantów Daimler Trucks polega na
sprostaniu tej stopniowo rosnącej złożoności dzięki
dopasowanym ofertom we właściwym czasie. Ludzi ci
mają towarzyszyć klientom na każdym kroku i wspólnie pracować nad przygotowaniem odpowiednich
rozwiązań umożliwiających wejście do elektrycznej
mobilności.
Podstawą podejścia konsultingowego Daimler
Trucks do elektryfikacji flot ciężarówek jest traktowanie aspektów zasięgu pojazdów i infrastruktury ładowania jako jednej całości. Dlatego eksperci koncernu
szczegółowo analizują, w jaki sposób da się zoptyma-

Przy czym rozpoczęcie seryjnej produkcji eCascadii
zaplanowano na połowę 2022 roku, a Freightlinera
eM2 pod koniec 2022 roku.
Jednocześnie już teraz mała seria ponad 170 lekkich ciężarówek FUSO eCanter, oferujących zasięg
do 100 km, jest używana przez wielu klientów w Japonii, Stanach Zjednoczonych i Europie. Pierwsze
z nich zostały przekazane użytkownikom w 2017
roku. Natomiast w dziale Daimler Buses od jesieni
2018 roku seryjnie powstaje miejskie eCitaro, które
doskonale radzą sobie w wielu miastach europejskich.
W 2022 roku pojawi się wersja z ogniwami
paliwowymi dedykowanymi do przedłużania zasięgu.
Daimler Trucks & Buses zdobył więc wszechstronną,
zorientowaną na praktykę wiedzę z zakresu pojazdów elektrycznych. Co więcej, do tej pory testowe
akumulatorowo-elektryczne oraz seryjnie budowane ciężarówki i autobusy pokonały łącznie u klientów na całym świecie ponad 7 milionów kilometrów.
W kontekście swojej globalnej strategii modula-

e-osi, w ten sposób umożliwiając ciągłe dostarczanie energii. Dzięki połączeniu dużej baterii z bardzo
mocnymi silnikami elektrycznymi wzrasta również
potencjał rekuperacji.
eDrive ma być stosowany na całym świecie w różnych pojazdach Daimler Trucks w segmencie typów
średnich i ciężkich, czy to z napędem czysto akumulatorowym, czy wodorowym. eDrive został mianowicie
zaprojektowany jako rodzina napędów składająca
się z różnych wariantów, z których pierwszy będzie
miał swoją premierę w seryjnym wydaniu Mercedesa
eActros. W ramach systemu modułowego eDrive można dostosować do rynku, segmentu i typu pojazdu.
Globalna koncepcja modułowego ePowertrain kreuje zatem synergię w zakresie rozwoju technologii
dla różnych rynków i segmentów oraz oznacza korzyści skali w następstwie większej liczby jednolitych
komponentów. To z kolei skutkuje konkurencyjnymi kosztami, które można przerzucić na klientów.
Ponadto planuje się, że duża część komponentów
przejętych z konwencjonalnych układów napę-

lizować infrastrukturę oraz same procesy ładowania.
Przy tym, podchodząc do ekosystemu elektromobilności, podmiot stosuje holistyczną i globalną
metodę, która koncentruje się na indywidualnych
potrzebach klientów. Współpracuje więc z wyspecjalizowanymi partnerami we wszystkich odpowiednich sektorach, aby zaoferować klientom dostęp
do wymaganych komponentów. Na początku roku
wykonał także dodatkowy krok, rozpoczynając
ogólnoświatową inicjatywę w sprawie stworzenia
infrastruktury do ładowania ciężarówek z napędem akumulatorowym. W ramach projektu eTruck
Charging Initiative Daimler Trucks gromadzi użytkowników elektrycznych ciężarówek, operatorów
sieci elektroenergetycznych i dostawców energii
oraz wytwórców sprzętu i dostawców oprogramowania do ładowania. W ten sposób dąży do znalezienia razem wspólnych rozwiązań infrastrukturalnych w sieci dla użytkowników elektrycznych ciężarówek.
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Napędy elektryczne i hybrydowe Scania
Coraz więcej klientów wskazuje na potrzebę zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. W odpowiedzi Scania
wprowadza napędy hybrydowe i elektryczne. Chociaż bowiem, jak mówi Stefan Dorski, starszy wiceprezes,
dyrektor Scania Trucks: „Silnik spalinowy i olej napędowy pozostaną głównymi filarami systemów transportu
drogowego do końca tej dekady, dlatego tak ważna jest ciągła poprawa efektywności paliwowej. Niemniej
naszą przyszłością są paliwa odnawialne i elektryfikacja”.
tekst: jarosław brach, zdjęcia: scania

J

oel Granath, starszy wiceprezes w koncernie,
stwierdza: „Napęd elektryczny Scania został
opracowany na podstawie doświadczeń wyniesionych z elektryfikacji pojazdów drogowych.
Scania ma wieloletnie doświadczenie w produkcji
silników zasilanych olejem napędowym i paliwami alternatywnymi, a dzisiaj rozpoczynamy nowy
etap, wprowadzając napęd elektryczny przyczyniający się do ograniczenia emisji dwutlenku
węgla”.
Elektryczne układy napędowe umożliwiają osiągnięcie przodujących parametrów w pojazdach kompaktowych. Wszystkie komponenty układu idealnie
ze sobą współpracują. Kontroluje je wspólny system
sterowania. Nadal wykorzystywany jest jeden interfejs systemu sterowania i jeden interfejs mechaniczny
– CAN J1939 i SAE 1, ułatwiając integrację z zewnętrznymi komponentami. Poza tym układy napędowe
firmy będą modułowe i skalowalne. W efekcie klienci
będą mogli wybierać i łączyć różne komponenty, dopasowując je do własnych potrzeb.

Hybrydowy układ elektryczny Scania, pozwalający
na redukcję emisji dwutlenku węgla nawet o 92%, łączy
zaś silnik elektryczny z silnikiem spalinowym – jako
równoległe bądź odrębne źródła zasilania. Układ taki
można z powodzeniem wykorzystać np. w koparkach,
wywrotkach, kruszarkach, żurawiach samochodowych,
pompach do betonu i lotniskowych autach strażackich.
W sektorze morskim układ ten sprawdzi się z kolei np.
w tramwajach wodnych, promach, jednostkach pilotujących oraz jednostkach pomocniczych w hodowlach ryb. Ogólnie rozwiązanie hybrydowe poprawia
bowiem osiągi mechanizmu napędowego ze względu
na moment obrotowy i dynamikę. Znacznie zmniejsza
również zużycie paliwa, obniżając koszty operacyjne,
poziom hałasu i emisję zanieczyszczeń. Zakres prędkości elektronicznej sterowanej śruby dopasowano
do osiągów silnika, co wyklucza potrzebę montażu
dodatkowej skrzyni biegów. W ten sposób udaje się
ograniczyć straty energii oraz ułatwić projektowanie
i montaż wyposażenia – pomagają w tym niewielkie
rozmiary jednostki.

W pełni elektryczny układ napędowy pozwala zaś
na ograniczenie emisji CO2 aż do 98%, dzięki zastosowaniu odnawialnych źródeł energii elektrycznej. Takie
układy napędowe da się z powodzeniem wykorzystywać
m.in. w wózkach wysokiego składowania, pojazdach
bramowych, wywrotkach, koparkach, ładowarkach,
lotniskowych samochodach i ciągnikach samolotowych.
Natomiast w przypadku sektora morskiego świetnie
sprawdzą się w statkach do rejsów widokowych, na
promach, statkach pomocniczych elektrowni wiatrowych
i w łodziach patrolowych.
W pełni elektryczny napęd z maszyną elektryczną
cechuje wysoka moc z maksymalnym momentem obrotowym i dynamiką dostępnymi od samego początku
pracy. Dodatkowo bardzo duża wydajność i niskie wymagania eksploatacyjne redukują koszty operacyjne.
Joel Granath podkreśla: „Wykorzystanie hybrydowych i w pełni elektrycznych układów napędowych
Scania w przyszłości może przynieść liczne korzyści
w różnorodnych zastosowaniach. Niewątpliwym
atutem naszych rozwiązań są wysokie parametry mecha-
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nizmu napędowego, zapewniającego dużą dynamikę
i moment obrotowy od samego początku pracy”.

Kamień milowy elektryfikacji: Scania
jako pierwsza przedstawia gamę
zelektryfikowanych ciężarówek
W ciągu kilku ostatnich lat Scania poczyniła kilka znaczących kroków w obszarze postępu w rozwoju technologii
pojazdów elektrycznych. Teraz wprowadza na rynek szeroką gamę zelektryfikowanych ciężarówek. To kluczowy
etap w procesie przewodzenia zmianie we wdrażaniu
zrównoważonego systemu transportowego. Hybrydy plug-in oraz wersje w pełni elektryczne będą wykorzystywane
przede wszystkim do pracy w mieście, m.in. w transporcie
dystrybucyjnym i służbach komunalnych.
To ważny krok w rozwoju firmy, mającej już duże
doświadczenie w produkcji pojazdów klasy premium zasilanych olejem napędowym i paliwami
odnawialnymi. W nadchodzących latach podmiot
będzie dalej rozwijał gamę zelektryfikowanych aut
z myślą o wszystkich zastosowaniach, także w transporcie dalekodystansowym i budownictwie. Henrik Henriksson, prezes i dyrektor generalny Scania, komentuje:
„Z wielką dumą ogłaszamy rozpoczęcie długoterminowego zaangażowania firmy Scania w elektryfikację. W nadchodzących latach corocznie będziemy wprowadzać pojazdy elektryczne w całej gamie
i w tym celu reorganizujemy produkcję. Szczególne znaczenie ma fakt, że za kilka lat wprowadzimy również elektryczne pojazdy wykorzystywane w transporcie długodystansowym, przystosowane do szybkiego ładowania podczas
obowiązkowych 45-minutowych przerw dla kierowców”.
Elektryfikacja flot ciężkich pojazdów użytkowych odgrywa kluczowe znaczenie dla dotrzymania zobowiązań
porozumienia paryskiego o ograniczeniu globalnego ocie-

plenia i utrzymaniu przyrostu temperatury poniżej 1,5 °C.
W takim układzie pojazdy elektryczne będą coraz bardziej
atrakcyjną alternatywą dla użytkowników zorientowanych
na postęp. Na wstępnym etapie we współpracy z takimi
klientami Scania będzie rozwijać i wdrażać do pracy hybrydy oraz wersje w pełni elektryczne.
Całkowicie elektryczna ciężarówka Scania występuje
z kabinami L i P. Zaoaptrzono ją w silnik elektryczny o mocy
230 kW/310 KM i pakiety baterii o pojemności 165-300
kWh. Klienci mogą wybierać zestawy złożone z 5 lub 9
baterii. Większy z nich na jednym ładowaniu zabezpiecza
zasięg do 250 km.
Podobnie hybryda plug-in Scania, również dostępna
z kabinami L i P. Umożliwia ona pokonywanie długich
dystansów z wykorzystaniem silnika spalinowego oraz
do 60 km w oparciu o pracę silnika elektrycznego, tam
gdzie jest to wymagane. W połączeniu z zastosowaniem
paliw odnawialnych operatorzy transportowi mogą więc
znacząco przyczynić się do ochrony klimatu.
Oba te typy napędu – elektryczny i hybrydowy – wykorzystują system modułowy koncernu i liczne komponenty
sprawdzone oraz z powodzeniem stosowane w całej gamie
pojazdów tej marki. Gwarantują zatem dobrze znaną klientom trwałość i niezawodność. Anders Lampinen, dyrektor
ds. nowych technologii w Scania, komentuje: „Chociaż
zelektryfikowane pojazdy to pod pewnymi względami
nowe rozwiązanie, podjęliśmy wszelkie możliwe kroki,
aby odnosiły się do nich te same kryteria dyspozycyjności,
co wobec innych naszych pojazdów ciężarowych. Scania
wyznacza wysokie standardy jakości i nasze elektryczne
pojazdy ciężarowe są z nimi zgodne”.
Warianty elektryczne mogą służyć do przewozu różnych ładunków, także w temperaturze kontrolowanej.
Mogą też stanowić podstawę dla licznych zabudów,
w tym hakowego bądź bramowego systemu załadunkowego, wywrotek, betonomieszarek, śmieciarek oraz
odmian straży pożarnej i pomocy drogowej.
Anders Lampinen dodaje: „Jesteśmy przekonani, że

klienci, będący zwolennikami postępu, z chęcią dołączą do elektryfikacji, podejmując pierwsze kroki w celu
przygotowania swoich flot na przyszłość. Wdrożenie
jej w największych firmach z dużymi flotami stwarza
możliwość szybkiego zdobycia doświadczenia w tym
obszarze. Dodatkowo najwięksi nabywcy usług transportowych są zainteresowani zmniejszeniem swojego
śladu węglowego”.
Wraz z powiększaniem się stref o ograniczonej emisji
hybrydy plug-in i modele w pełni elektryczne odegrają
kluczową rolę w centrach miast. Ponadto przyczynią się
do lepszego spożytkowania potencjału przewozowego
flot. Ponieważ są ciche, będą mogły pracować w nocy
i nad ranem, unikając korków i trudności z zaparkowaniem. Badania wskazują, że dostawy poza godzinami
szczytu mogą być realizowane do 30% szybciej w porównaniu do tych wykonywanych w ciągu dnia. Wpływają
na to większa dostępność miejsc postojowych, mniejszy
ruch uliczny, wyższa prędkość oraz możliwość częstszego
przejeżdżania skrzyżowań na zielonym świetle.
Elektryczna ciężarówka jest oferowana z pakietem 5
baterii o pojemności 165 kWh lub 9 baterii o pojemności
300 kWh. Ponieważ nie ma silnika spalinowego, jedna
z baterii zajmuje jego miejsce. Pozostałe znajdują się
wzdłuż ramy. Baterie można ładować prądem stałym 130
kW przez wtyczkę CCS (Combined Charging System). Naładowanie pakietu 5 baterii zajmuje mniej niż 55 minut,
a pakietu 9 baterii mniej niż 100 minut. Poza tym baterie
są ładowane podczas jazdy w wyniku rekuperacji. Do
tego samochód w pełni elektryczny odznacza się znakomitym przyspieszeniem uzyskanym dzięki momentowi
obrotowemu wynoszącemu 2200 Nm.
Natomiast w związku z faktem, że hybryda typu
plug-in jest wyposażona w silnik spalinowy, miejsca
na akumulatory jest mniej. Auto otrzymuje 3 baterie
o pojemności 90 kWh, będące źródłem energii dla silnika
elektrycznego o mocy 115 kW. Czas ładowania od zera
do 80% wynosi około 35 minut. Energię hamowania
odzyskuje się w procesie rekuteracji, a pojazd można też
doładować przy każdym załadunku i rozładunku. Wraz
z silnikiem elektrycznym występuje silnik spalinowy
o mocy 280-360 KM. Zasięg na napędzie elektrycznym
dochodzi do 60 km.
Przy tym w obu wariantach napędu – zarówno
w hybrydzie plug-in, jak i w typie w pełni elektrycznym
– wprowadzono tryb cichy. Każdy z tych wariantów
zapewnia nowe i niesamowite wrażenia z jazdy. Jak mówi
Lampinen:„Wielu młodych oraz doświadczonych kierowców może być zainteresowanych nie tylko dołożeniem
własnej cegiełki do zrównoważonego transportu, ale
i znalezieniem się w gronie pierwszych użytkowników
tych pojazdów przyszłości”.

Elektryczne ciężarówki
coraz bardziej atrakcyjną opcją
Nabywcy usług transportu, miasta i konsumenci
– wszyscy oni wywierają silny wpływ na przechodzenie
sektora ciężkich przewozów na zrównoważone rozwiązania transportowe, głównie elektryfikację. Two-

ciężarówki i autobusy 11-12/2020

014-020 Scania napędy [minus strona]+.indd 15

26.11.2020 22:12:31

[ 16 ] ciężarówki

nego za dnia. Poza tym te nocne dostawy były średnio
o 38% szybsze niż dostawy w ciągu dnia realizowane
w węższym przedziale czasu – w godzinach od 7 rano do
12 w południe. Ogólnie jako zasadnicze zalety nocnych
dostaw wskazano: krótszy czas jazdy, mniej kolejek, lepszą dostępność parkingów i oczywiście brak emisji, gdy
ciężarówka jest przełączana na tryb elektryczny. Innymi
słowy, dostawy nocne oszczędzają czas i zmniejszają
emisje, są to więc niezwykle przekonujące argumenty
za napędem elektrycznym.

Lepsza jakość powietrza

rzy to dobry klimat do dalszego wzrostu przychodów,
a postęp technologiczny sprawia, że koszty operacyjne
stają się znacznie korzystniejsze. Wszystkie te elementy
składowe powodują, iż w stale rosnącym stopniu elektryfikacja stanowi rozwiązanie, na które nadszedł czas.
Obecnie istnieje kilka różnych technologii, które
umożliwią światu dekarbonizację systemu transportowego i pomogą Scanii osiągnąć jej własne
cele klimatyczne. Bez wątpienia elektryfikacja odegra tu kluczową rolę w osiągnięciu dekarbonizacji.
W perspektywie średniookresowej firma spodziewa się,
że całkowity koszt posiadania zasilanych akumulatorami
ciężarówek dystrybucyjnych klasy tonażowej ciężkiej
będzie porównywalny z kosztami odpowiedników zasilanych paliwami kopalnymi. Baterie staną się tańsze, a ich
żywotność wzrośnie.Powyższe toruje drogę nie tylko
dla zelektryfikowanych ciężarówek dystrybucyjnych,
ale także, za kilka lat, dla długodystansowych operacji
zelektryfikowanych.
Niemniej kwestia dotyczy nie tylko samych pojazdów.
Elektryfikacja może się rozpocząć wyłącznie wtedy, gdy
wszystkie zainteresowane strony będą współpracować
ze swoimi klientami i partnerami w zakresie infrastruktury
oraz dostaw energii. Wtedy mogą wyjechać na drogi elektryczne ciężarówki napędzane energią odnawialną. Dodatkowo potrzebne są inwestycje publiczne w infrastrukturę ładowania i budowanie poza siecią energetyczną.

Zmiana podziału kosztów

Zakup nowej ciężarówki zawsze stanowi poważną inwestycję, a elektryczne ciężarówki są obecnie niewątpliwie
droższe niż konwencjonalne pojazdy. Ale ważne pozostaje też, aby pamiętać, iż prawdziwą miarą wartości
w branży transportu ciężkiego nie są same koszty wejścia
w posiadanie, lecz całkowite koszty posiadania i eksploatacji (TCO) oraz zdolność do generowania przychodów
(TOE). I właśnie w tym miejscu ciężarówka elektryczna
udowadnia swoją wartość. Następuje bowiem koniec
z wysokimi i ciągle zmieniającymi się rachunkami za
paliwo. Użytkownik elektrycznej ciężarówki może
skorzystać z pełnej oferty Scania, w tym z finansowania, serwisu i konserwacji oraz z pakietów usług dla
kierowcy i pomocy – jak każdy inny nabywca auta.

Ponadto, wraz z rozwojem technologii umożliwiających produkcję lżejszych, mniejszych i bardziej energooszczędnych modeli, koszt akumulatorów czy energii
elektrycznej znacznie spada i nadal będzie maleć. Ładowanie staje się również częścią oferty dla klientów, którą
Scania wraz z partnerami może dostarczyć właścicielom
elektrycznych ciężarówek w celu optymalizacji pojazdu
pod kątem obecnych i przyszłych potrzeb operacyjnych.
Ogólnie rzecz biorąc, istnieje tendencja do dodatniego
podziału kosztów w przypadku wersji elektrycznych,
co jawi się jako świetna wiadomość dla właścicieli flot.

Przewagi konkurencyjne
pojazdów elektrycznych
Polityka publiczna wywiera duży wpływ na żywotność
pojazdów elektrycznych. Szereg dużych miast na całym świecie zasygnalizowało stopniowe wycofywanie
pojazdów z silnikami wysokoprężnymi z ich ulic. W rzeczywistości w 11 krajach europejskich istnieją nie mniej
niż 274 strefy niskiej emisji w miastach, prowincjach
i regionach, ograniczające dostęp dla zanieczyszczających pojazdów. Takie inicjatywy dają pojazdom nie
zasilanym paliwami kopalnymi, głównie więc pojazdom
elektrycznym, przewagę konkurencyjną w postaci pełnego dostępu do centrów miast. Fakt ten Scania zamierza
skutecznie wykorzystać, proponując nowe zelektryfikowane ciężarówki – hybrydowe oraz w pełni elektryczne.
Kolejną przewagę konkurencyjną stanowi potencjał
silników elektrycznych do stosowania w pojazdach służących w dystrybucji nocnej lub poza szczytem, tym
bardziej że wiele miast z dnia na dzień ogranicza dostawy
ze względu na hałas i emisje: na przykład Sztokholm
zabrania ruchu ciężarówek w godzinach od 22 do 6 rano.
Niemniej powyższe nie dotyczy dostaw wykonywanych przy użyciu ciężarówek elektrycznych i hybrydowych. Dlatego w 2019 roku w stolicy Szwecji zostały
przeprowadzone próby przez firmę transportową HAVI,
McDonald’s, Królewski Instytut Technologii oraz Scanię.
Testy te wykazały, że średnio bezemisyjne dostawy realizowane poza godzinami szczytu przez hybrydowo-elektryczną ciężarówkę Scanii były o 30% szybsze niż
średnia dla równoważnej trasy transportu dokonywa-

Transport niskoemisyjny lub bezemisyjny, będący
znakiem rozpoznawczym pojazdów hybrydowo-elektrycznych i w pełni elektrycznych, to również dobra wiadomość dla jakości powietrza. Nocne próby z dwiema
ciężarówkami Scania wykazały także wyraźną redukcję poziomu emisji cząstek tlenku azotu: to cząsteczki
NOx są głównym czynnikiem przyczyniającym się do
złej jakości powietrza i związanych z tym problemów
zdrowotnych, w tym chorób układu oddechowego.
Przy tym zdolność pojazdów elektrycznych do pracy w nocy to nie tylko dobra okazja biznesowa;
zmniejszyłoby to też liczbę wypadków, jakie mogą
przytrafić się kierowcom realizującym zadania dostawcze, oraz uszkodzenia ciężarówek, mogące
powodować dyskomfort oraz mogące wystąpić
w ruchliwych dziennych przedziałach czasowych.
Ponieważ postęp jest związany z technologią, ostatecznie
połączenie powyższych czynników i pilnych wymagań
środowiskowych sprawia, że upowszechnienie się pojazdów elektrycznych i sukces napędu elektrycznego
stają się wysoce prawdopodobne. Aby tak się stało, Grupa TRATON, do której należy Scania, przeznacza swój
połączony budżet na badania i rozwój elektrycznych
ciężarówek i autobusów, a do 2025 roku na elektromobilność zamierza wydać ponad miliard euro.
W tym kontekście wprowadzenie na rynek nowej elektrycznej ciężarówki Scania, wraz z hybrydową elektryczną
odmianą typu plug-in, jawi się jako kolejny dowód na to,
że ta technologia ma impet, aby na dobre zmienić sektor
transportu ciężkiego i nasz świat.

Prace Scanii nad technologią pojazdów
elektrycznych
W ciągu ostatnich kilku lat Scania poczyniła kilka znaczących osiągnięć na ścieżce postępu w rozwoju technologii pojazdów elektrycznych. Jednym z kluczowych
przykładów stanowi tu elektryfikacja dróg. Dlatego firma
pozostaje kluczowym członkiem kilku projektów rozwoju
dróg elektrycznych w Szwecji i Niemczech. Przykładowo
w pobliżu Frankfurtu nad Menem – lotniska we Frankfurcie – znajduje się pierwszy i jeden z trzech pierwszych
niemieckich torów testowych z zasilaniem elektrycznym,
realizowanym przez trakcyjne linie napowietrzne. Od
początku lipca 2020 roku tor ten uzyskał pełną gotowość
operacyjną do komercyjnego użytku, a jako obiekty
testowe wykorzystuje się na nim pięć hybrydowych
ciężarówek Scania R 450 wyposażonych w pantografy.
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Ostatni z tych pięciu samochodów został dostarczony
do niemieckiego dostawcy materiałów budowlanych
– firmy Knauf.

Wymagania klientów
napędzają rozwój
Kolejnym elementem rozwoju pojazdów elektrycznych
Scania jest współpraca z podobnie myślącymi firmami
z innych branż, chcącymi, aby ich działalność była czystsza i bardziej zrównoważona. Kiedy myślący przyszłościowo przewoźnik, taki jak norweska sieć hurtowa Asko,
wyznacza własne ambitne cele w zakresie redukcji emisji,
zwraca się do Scanii o pomoc w realizacji tego zamiaru.
Wynikające z tego testy technologii paliw wodorowych
i plany, w ramach których w ciągu najbliższych trzech lat
Scania dostarczy do Asko do 75 w pełni elektrycznych
ciężarówek, pokazują, w jaki sposób klienci mogą pomóc
we wprowadzeniu tej zmiany.

Jak pojazdy elektryczne wpisują się
w proekologiczne działania Scanii
Wprowadzenie w pełni elektrycznej ciężarówki Scania
jest kamieniem milowym na drodze firmy i jej klientów do komercyjnego systemu transportu wolnego
od paliw kopalnych. Podkreśla również kluczowe
znaczenie technologii pojazdów elektrycznych dla
zaangażowania firmy w zrównoważony rozwój.

Wprowadzenie na rynek elektrycznej ciężarówki
Scania stanowi najnowszy dowód zaangażowania
firmy w dekarbonizację systemu transportu ciężkiego.
Obecnie Scania jest pierwszym producentem OEM
w segmencie transportu ciężkiego, który wyznaczył
cele klimatyczne zgodnie z tym, co według nauki jest
potrzebne do ograniczenia globalnego ocieplenia
do poziomu znacznie poniżej 2 °C do połowy wieku. W tym przypadku firma ograniczy emisję CO2
z własnej działalności o 50% do 2025 roku i w tym
samym okresie zmniejszy emisję przez swoje produkty
podczas ich użytkowania o 20%.
Uzyskanie poziomu transportu ciężkiego bez
paliw kopalnych oznacza całkowite wycofanie do
2050 roku pojazdów zasilanych paliwami kopalnymi. Równocześnie elektryfikacja pojazdów wymaga zapewnienia zrównoważonych dostaw energii
niekopalnej. W tym kontekście koncern zdaje sobie
sprawę, że – ze względu na duże zróżnicowanie
lokalnej infrastruktury i zasobów energetycznych
– nie ma jednego rozwiązania zapewniającego
wdrożenie i efektywne funkcjonowanie systemu
transportu wolnego od paliw kopalnych. Dlatego
elektryfikacja stanowi tylko część strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa. W związku
z tym koncentruje się ono na paliwach odnawialnych.
Jak wykazało badanie Pathways, paliwa odna-

są najbardziej rozpoznawalną technologią zrównoważonego transportu. Są uznawane za skuteczną
i opłacalną drogę do transportu wolnego od paliw
kopalnych. Mając to na uwadze, technologia rozwija się szybciej niż oczekiwano, przyspieszając trend
w kierunku pojazdów elektrycznych.
Elektryfikacja to nowa technologia w działaniach
zmierzających do dekarbonizacji transportu, choć
próby komercjalizacji aut elektrycznych datuje się na
sam początek rozwoju motoryzacji. W 2019 roku globalna sprzedaż samochodów elektrycznych osiągnęła
najwyższy poziom w historii. Samochody tego rodzaju
stanowią już połowę aut osobowych w Norwegii,
a kraj ten przygotowuje się również do znacznych
inwestycji w elektryczne floty komercyjne.
W takim układzie Scania jest jednym z wytwórców autobusów, którego autobusy hybrydowo-elektryczne jeżdżą po trasach dojazdowych
w kilku miastach na całym świecie, a ostatnio pojawiły się na nich autobusy w pełni elektryczne.
Tymczasem dalekosiężne cele polityki publicznej,
takie jak dotacje na pojazdy elektryczne, zaostrzenie
norm oszczędności paliwa i zakazy wjazdu dla pojazdów z silnikami wysokoprężnymi w celu poprawy
jakości powietrza i zmniejszenia emisji dwutlenku
węgla służą jedynie przyspieszeniu przejścia na
energię elektryczną. Co więcej, istnieje tu wyraźny
imperatyw ekonomiczny: wiele firm z różnych branż,
szczególnie z sektora handlu detalicznego, już teraz domaga się zrównoważonych rozwiązań, w tym
m.in. na bardziej masową skalę niż obecnie wprowadzania do eksploatacji pojazdów elektrycznych.
Przy tym dotychczas brak infrastruktury do ładowania
oraz problemy z magazynowaniem energii utrudniały
wdrażanie napędów elektrycznych w dalekobieżnym
transporcie ciężkim. Niemniej ostatni postęp w technologii akumulatorów otwiera nowe perspektywy
rozwojowe również dla zelektryfikowania ciężkich
operacji długodystansowych.

Nowa ciężarówka hybrydowa Scania
z zasięgiem elektrycznym do 60 km

Scania dąży do stworzenia komercyjnego systemu
transportu wolnego od paliw kopalnych, a pojazdy
elektryczne stanowią kluczową część tych działań.
W obliczu pilnej potrzeby wypełnienia porozumienia paryskiego w odpowiednim czasie przed
2050 rokiem konieczne okazuje się bowiem całkowite zdekarbonizowanie ciężkiego transportu
komercyjnego. Zainicjowane przez Scanię badanie
Pathways wykazało, że cel ten nie tylko pozostaje
możliwy do osiągnięcia, ale i przynosi korzyści kosztowe oraz zdrowotne. Niemniej równocześnie było
jasne, że potrzebne są natychmiastowe działania.

wialne są dostępne tu i teraz, wykazują najwyższy potencjał redukcji emisji substancji szkodliwych oraz mogą odgrywać znaczącą rolę
w postępie procesu dekarbonizacji, podczas gdy opracowywane są inne technologie, w tym elektryfikacja.
W tym kontekście Scania od wielu lat pozostaje liderem w dziedzinie technologii paliw odnawialnych:
wszystkie proponowane przez nią ciężarówki sprzedawane od 2014 roku mogą być zasilane biopaliwami,
a firma od dawna wzywa decydentów do większego
wsparcia dla szerszego zastosowania tych rozwiązań.
Jednak prawdą jest również, że pojazdy elektryczne

Nowa hybrydowa ciężarówka Scania Hybrid plug-in
o zasięgu w trybie elektrycznym (trybie jazdy bez
pracy silnika spalinowego) do 60 kilometrów łączy
w sobie to, co najlepsze z dwóch światów: oferuje
elastyczne możliwości silnika spalinowego z wyjątkowymi zaletami cichego i bezemisyjnego napędu
elektrycznego.
Po wprowadzeniu na rynek w 2014 roku pierwszej
ciężarówki hybrydowej, Scania zwraca uwagę, że coraz
bardziej na pierwszy plan wysuwa się świadomość
klimatu, podczas gdy sama technologia poczyniła
duży krok naprzód. Hybryda plug-in stanowi zatem
atrakcyjną propozycję w transporcie miejskim do
zastosowań takich jak dostawa zaopatrzenia w dystrybucji, wywóz śmieci czy inne wydania specjalizowane
i specjalistyczne dla budownictwa, służb komunalnych
albo selektywnej zbiórki odpadów, jak wywrotki bądź
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hakowe lub bramowe systemy załadunkowe. Innymi
potencjalnymi odbiorcami są straż pożarna i ratownictwo.
Anders Lampinen, dyrektor ds. nowych technologii, mówi: „Włączenie hybrydowej ciężarówki do
flot przewoźników jest niewątpliwie najprostszym
sposobem zdobywania doświadczenia w obsłudze
pojazdów elektrycznych. Może to pomóc w zdobyciu
cennego doświadczenia w stopniowym rozszerzaniu
flot, aby wprowadzić do nich większą część pojazdów elektrycznych”.
Hybrydowa ciężarówka typu plug-in Scanii dostała złącze CCS do ładowania z sieci elektrycznej.
Przy ładowaniu prądem stałym o mocy 95 kW trzy
zestawy akumulatorów zostaną naładowane do 80%
w ciągu około 35 minut. Ciężarówka może być również ładowana przez hamowanie odzyskowe (rekuperacyjne). Dzięki nowym akumulatorom o większej
gęstości energii – każdy z trzech pakietów cechuje
się pojemnością 30 kWh, co daje łącznie 90 kWh –
w trybie elektrycznym samochód może pokonać
do 60 km, w zależności od całkowitej masy brutto,
topografii trasy oraz rodzaju nadwozia. Dodatkowo,
ładowanie uzupełniające można przeprowadzić, gdy
ciężarówka stoi w celu załadunku, rozładunku lub
gdy kierowca ma przerwę. Hybrydowa ciężarówka
typu plug-in Scania jest dostępna z kabinami serii L
i P, z których obie są zaprojektowane do wykonywania operacji miejskich. W szczególności niskopodłogowa kabina z linii L powstała specjalnie do pracy
w zatłoczonych miastach, zabezpieczając bardzo
dobrą widoczność.
Układ napędowy hybrydy plug-in tworzą 9-litrowy silnik wysokoprężny o mocy 280-360 KM oraz
znajdujący się między nim a skrzynią biegów silnik
elektryczny o mocy 115 kW. Do tego dochodzi Scania
Zone jako idealne narzędzie do użytku w przypadku eksploatacji wariantu hybrydowego. Ta usługa,
oparta na pozycjonowaniu, pomaga kierowcom
w automatycznym przełączaniu trybu napędu dla
zapewnienia zgodności z przepisami ruchu drogowego i środowiskowego oraz indywidualnie zdefiniowanymi zasadami dotyczącymi prędkości, hałasu
i innych emisji.
Lampinen mówi „Coraz więcej miast ustanawia
w centrach strefy niskiej emisji, wymagające alternatyw, takich jak napęd elektryczny. Kupując ciężarówkę hybrydową, firmy transportowe mogą też
znacznie zwiększyć wykorzystanie pojazdu i skrócić
nieopłacalny czas, gdy pojazd jest bezczynny. Cichy tryb elektryczny uruchamia się, aby zapewnić
wydajne dostawy. Również w nocy, w ten sposób
unikając korków w centrum miasta w godzinach
szczytu. W międzyczasie operatorzy mogą, w razie
potrzeby, wykorzystać silnik spalinowy do pokonywania większych odległości z magazynów i centrów
logistycznych w lokalizacjach peryferyjnych oraz
do zadań transportowych ad hoc. Krótko mówiąc,
uzyskają to, co najlepsze z obu trybów”.

Scania wprowadza na rynek
w pełni elektryczną ciężarówkę
o zasięgu 250 km
Scania wprowadza na rynek swoją pierwszą w pełni
elektryczną ciężarówkę. Z zasięgiem do 250 km może
ona pracować przez cały dzień i nadal bezpiecznie
wracać do swojego magazynu w celu ładowania
w nocy. Gdy zachodzi potrzeba zwiększenia zasięgu, kierowca może szybko naładować auto w trakcie
przerwy lub podczas naturalnych przestojów w pracy. Pojazd jest dostępny z opcją pięciu akumulatorów o łącznej pojemności 165 kWh lub dziewięciu
akumulatorów o łącznej pojemności 300 kWh. Przy
pięciu bateriach zasięg wynosi 130 km. Zasięg zależy
oczywiście od masy, typu nadwozia i topografii. Po
usunięciu silnika spalinowego zwolniono miejsce na
akumulatory. Dodatkowe akumulatory są zamontowane na ramie podwozia. Nowy silnik elektryczny
zapewnia stałą moc 230 kW lub około 310 KM i współpracuje z 2-biegową przekładnią, co zapewnia dużą
siłę napędową w szerszym zakresie prędkości, w ten
sposób poprawiając komfort jazdy. Jedna z głównych
zalet silnika elektrycznego w porównaniu do silnika
spalinowego polega mianowicie na jego niezwykle
dużej elastyczności. W praktyce klient odczuje to przez
szybsze przyspieszenie i reakcję układu napędowego,
a inne elementy potrzebne do w pełni elektrycznego
napędu – takie jak jednostki zarządzania akumulatorem,
elementy chłodzenia akumulatora, elektrohydrauliczny układ kierowniczy, elektryczna sprężarka powietrza
i falownik – są także zainstalowane wzdłuż podwozia.
Poza tym model w pełni elektryczny z akumulatorami zaopatrzono w złącze CCS do ładowania z sieci
elektrycznej. Przy ładowaniu prądem stałym o mocy
130 kW pięć zestawów akumulatorów zostanie naładowanych w mniej niż 55 minut, a dziewięć zestawów
w mniej niż 100 minut. Ciężarówka może być jeszcze
ładowana przez hamowanie odzyskowe. Do tego dochodzi w pełni elektryczna przystawka odbioru mocy.

Zamiast podłączać urządzenia pomocnicze do interfejsu, zwykle znajdującego się na skrzyni biegów lub
silniku, urządzenia te podłącza się do – zamontowanej
na podwoziu – skrzynki elektrycznej, zwanej skrzynką
DC. Daje to obwód pośredni o mocy do 60 kW WOM
do zasilania dodatkowego nadwozia, takiego jak układy
chłodnicze i hakowce.
Analogicznie jak wydanie hydrydowe plug-in, wydanie w pełni elektryczne występuje z kabinami serii L i P,
z których obie przeznaczono do eksploatacji w mieście.
W szczególności niskopodłogowa kabina serii L została
specjalnie zaprojektowana do pracy w zatłoczonych
miastach – z tego względu m.in. zabezpiecza dobrą
widoczność.

Axfood współpracuje ze Scanią
w przejściu na zrównoważony
transport
Firma Dagab, odpowiadająca za utrzymanie asortymentu, zakupy i logistykę drugiej co do wielkości szwedzkiej grupy zajmującej się sprzedażą
detaliczną żywności – Axfood, nawiązała daleko
idącą współpracę ze Scanią w zakresie elektryfikacji.
Scania będzie świadczyć usługi doradcze w takich
obszarach, jak planowanie floty, ocena odpowiednich tras do elektryfikacji oraz wybór wydajnej
infrastruktury ładowania.
Klas Balkow, prezes i dyrektor generalny Axfood,
mówi: „Dagab i Axfood są zobowiązani do osiągnięcia transportu wolnego od paliw kopalnych i aby
osiągnąć ten cel, teraz łączymy zasoby ze Scanią.
Dzięki naszej rozbudowanej sieci sklepów w całym
kraju oraz sprzedaży online dla klientów, przekształcenie systemu dystrybucji przy jednoczesnym
utrzymaniu wydajności to ogromne przedsięwzięcie, które będzie wymagało starannego planowania
i realizacji. Cieszymy się, że w nadchodzących latach
będziemy współpracować ze Scanią”.
Pierwszym krokiem w tej współpracy będzie
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dostawa do Dagab ciężarówki elektrycznej Scania
nowej generacji oraz pojazdu hybrydowego typu
plug-in. Auta te zostaną rozmieszczone na odpowiednich trasach w rejonie Sztokholmu. Będą również odgrywać kluczową rolę w ocenie warunków
wstępnych dalszej rozbudowy zelektryfikowanej
floty. Dagab i Scania zdają sobie bowiem sprawę,
że istnieje wiele wyzwań, które należy pokonać. Należą do nich: zapewnienie wystarczających dostaw
energii w centrach logistycznych, stworzenie wydajnych punktów ładowania wzdłuż tras dystrybucji
oraz dostosowanie floty do wahań sezonowych.
W wybranych przypadkach lepszym rozwiązaniem
może być eksploatacja na paliwach odnawialnych,
takich jak biogaz lub biodiesel, aby osiągnąć natychmiastową redukcję emisji dwutlenku węgla.
Strony wspólnie dokładnie przeanalizują trasy
i wzorce dystrybucji, aby zapewnić najlepsze rozwiązanie dla każdego zadania transportowego oraz
sprostać wyzwaniom związanym z elastycznością.
W 2023 roku Dagab otworzy nowe centrum logistyczne o powierzchni 100 000 metrów kwadratowych w Bålsta, na północny zachód od Sztokholmu. To centrum będzie obsługiwać 60 procent
wolumenu towarów Dagab. Scania weźmie udział

w planowaniu centrum tak, aby obsługiwać nie
tylko własną flotę Dagab, ale także przyjeżdżające
zelektryfikowane ciężarówki dostarczające ładunki.

Green Bond Framework na rzecz
zrównoważonego transportu
Scania pomyślnie zakwalifikowała się do emisji
zielonych obligacji w celu przyspieszenia dekarbonizacji systemu transportowego, po przeprowadzeniu niezależnej oceny jej programu – Green
Bond Framework.
Dyrektor finansowy Scania Johan Haeggman mówi:
„Jesteśmy bardzo dumni, mogąc dołączyć do grupy przyszłościowych firm, które kwalifikują się do
finansowania obligacji ekologicznych. Scania jest
w pełni zaangażowana w przestawienie się na system transportu wolny od paliw kopalnych, a ekologiczne więzi pozwolą nam przyspieszyć zmiany.
Zdajemy sobie sprawę, że w nadchodzących latach dekarbonizacja systemów transportowych
na całym świecie będzie wymagała partnerstwa
w wielu sektorach, w tym w sektorze finansowym”.
Green Bond Framework stanowi podstawę
do identyfikacji, wyboru, weryfikacji i raportowania projektów, kwalifikujących się do finansowania z wpływów z tzw. zielonych obligacji. Uznana norweska organizacja CICERO
Shades of Green przyznała ramom ocenę
„ciemnozieloną”, dotyczącą projektów i rozwiązań odpowiadających długoterminowej wizji
niskoemisyjnej i przyszłości odpornej na klimat.
Zgodnie z inicjatywą Science Based Target Scania
wyznaczyła ambitne cele w zakresie redukcji emisji
dwutlenku węgla. Obejmują one zmniejszenie od
2015 roku o połowę emisji dwutlenku węgla z własnej działalności, a do 2025 roku także osiągnięcie
20-procentowej redukcji emisji CO2 z ciężarówek,
autobusów i silników podczas ich użytkowania, co
stanowi ponad 95% wpływu firmy na środowisko.
Podmiot osiągnął już swój cel na 2020 rok, jakim
jest przejście wszystkich swoich dziesięciu głównych zakładów produkcyjnych na całym świecie
na energię elektryczną wolną od paliw kopalnych.
Andreas Follér, dyrektor ds. zrównoważonego
rozwoju w Scanii, ocenia: „Cały ekosystem trans-

portowy ma monumentalne i bezprecedensowe
zadanie: w ciągu jednego pokolenia przejścia od
całkowitej zależności od ropy naftowej do transportu wolnego od paliw kopalnych. Chociaż może się
to wydawać zniechęcające, jest to też jedno z najbardziej ekscytujących wyzwań naszych czasów”.
Dochody z zielonych obligacji Scanii zostaną przeznaczone wyłącznie na projekty mające
ogromny wpływ na redukcję emisji CO2. Może to
obejmować zwiększenie wydajności elektrycznych
ciężarówek klasy tonażowej ciężkiej i autobusów,
systemy transportu publicznego oparte na e-autobusach oraz stworzenie wydajnej infrastruktury
ładowania elektrycznych ciężarówek i autobusów.
Zgodnie z Zasadami Zielonych Obligacji wpływy będą zarządzane na oddzielnych rachunkach,
a alokacja będzie w przejrzysty sposób raportowana w powiązaniu z uzyskanymi oszczędnościami
w zakresie emisji dwutlenku węgla.

Naczepy ciężarowe z panelami
słonecznymi mogą przyczyniać się
do oszczędności w zużyciu paliwa
W ramach partnerstwa badawczego Scania opracuje naczepę z panelami słonecznymi – modułami
fotowoltaicznymi – do zasilania hybrydowej ciężarówki typu plug-in. Wstępne testy wskazują bowiem na możliwe do uzyskania oszczędności paliwa
na poziomie 5–10 procent w Szwecji i dwukrotnie
więcej w bogatej w słońce południowej Hiszpanii.
Eric Falkgrim, lider technologii projektowania
pojazdów w Scania R&D, stwierdza: „Moduły fotowoltaiczne były wcześniej stosowane na łodziach
i przyczepach kempingowych, ale potem tylko do
zasilania urządzeń pomocniczych, takich jak lodówki i kuchenki, a nie do samego układu napędowego”.
Ciężarówka będzie obsługiwana w codziennych
zadaniach transportowych przez szwedzkiego
przewoźnika Ernst Express, który współpracował
ze Scanią także przy próbach pierwszej na świecie
elektrycznej drogi z napowietrznymi liniami trakcyjnymi. Ernst Express będzie obsługiwał 18-metrową
naczepę, wzdłuż boków i dachu pokrytą ogniwami
słonecznymi – modułami fotowoltaicznymi – o całkowitej powierzchni 140 metrów kwadratowych.
Oczekuje się, że w Szwecji panele słoneczne będą
rocznie generować łącznie 14 000 kWh. Poza tym
w ramach tego projektu badawczego sprawdzi się,
czy naczepa może dostarczać energię elektryczną
do sieci, gdy akumulatory są w pełni naładowane,
a ciężarówka jest zaparkowana, np. w weekendy.
We wstępnym badaniu symulowano operacje w środkowej Szwecji, osiągając potencjalne
oszczędności paliwa na poziomie 5-10 procent.
W Szwecji od wiosny do jesieni jest mianowicie
wystarczająco dużo światła słonecznego, aby wytworzyć energię. Przy czym z wyjątkiem lata słońce
bywa za słabe, ale mimo tego wciąż w ciągu dnia
notuje się więcej godzin słonecznych. Z kolei – dla
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kontrastu - południowa Hiszpania ma o 80 procent
więcej godzin nasłonecznienia.

Dania: pierwszy ciągnik siodłowy Scania
z technologią elektryczno-hybrydową w wynajmowanej flocie
Jako pierwsza marka ciężarówek w Danii, Scania wprowadziła system elastycznego wynajmu ciągników siodłowych z technologią elektryczno-hybrydową. Co więcej
– pierwszy tak zaproponowany egzemplarz został już
wynajęty! Dzięki technologii hybrydowo-elektrycznej
pojazd ten może przejechać do dziesięciu kilometrów
przy zasilaniu wyłącznie elektrycznym. To sprawia, że
staje się bardziej niż odpowiedni do wykonywania
dystrybucji miejskiej w nocy, dzięki bardzo niskiemu
poziomowi hałasu oraz całkowicie bezemisyjnej lokalnej jeździe.
Samochód ten to Scania P 320 A 4x2 – dwuosiowy
ciągnik siodłowy, wyposażony w nisko położoną średnią
kabinę CP17, zabezpieczającą kierowcy dobrą ergonomię podczas jazdy dystrybucyjnej z częstymi dojazdami
i wyjściami. Niemniej nie kabina świadczy o wyjątkowości
tego modelu, ale jego układ napędowy. Zawiera on silnik
wysokoprężny Euro 6 o mocy 320 KM, w połączeniu
z silnikiem elektrycznym o mocy 177 KM i akumulatorami
litowo-jonowymi. Powyższe powoduje, że ten wariant
dystrybucyjny stanowi bardzo dobre rozwiązanie.
Michael Rasmussen, kierownik sprzedaży ze Scania
Denmark w Ishøj, mówi: „Wraz z wprowadzeniem elektrycznego ciągnika hybrydowego do naszej floty w wypożyczalni, Scania Denmark po raz kolejny rozpoczyna
ekologiczną transformację sektora transportu. Elektryczny
ciągnik hybrydowy Scania może efektywnie jeździć w szerokim zakresie jako diesel do i z terminalu oraz do centrum
miasta. Tam – w gęsto zaludnionym obszarze – może już
poruszać się na czystej energii elektrycznej, co sprawia,
że jest bardzo oszczędny pod względem zużycia paliwa. Akumulatory ciężarówki są ładowane podczas jazdy
i przez wykorzystanie energii hamowania, która w przeciwnym razie zostałaby utracona. Jeśli silnik wysokoprężny
funkcjonuje również na zrównoważonym paliwie HVO,
wyliczenia środowiskowe będą jeszcze lepsze”.
Pierwszym klientem wynajmującym elektryczny ciągnik hybrydowy została firma JH Transport
& Logistics A/S z Brøndby, która wykorzystywała go do

dystrybucji artykułów spożywczych dla sieci Rema 1000
w aglomeracji Kopenhagi.
Ole Clausen, dyrektor operacyjny z JH Transport & Logistik
A/S, podaje uzasadnienie wypożyczenia auta:„W naszej flocie
mamy już podwozie Scania z technologią hybrydową. Działa
naprawdę dobrze, więc kiedy mieliśmy okazję, wynajęliśmy
ciągnik Scania. Uderzyliśmy w technologię elektryczno-hybrydową. Istnieją coraz ostrzejsze zasady i wymagania
odnoszące się do dystrybucji w miastach. Dotyczy to zarówno emisji, jak i hałasu, szczególnie wieczorem i nocą.
Dlatego razem z naszym klientem – grupą Reitan, która na
zasadzie franczyzy obsługuje w Danii prawie 350 sklepów
Rema 1000 – chcielibyśmy nabyć własne doświadczenia
z nowymi technologiami. Jeśli nie branża transportowa
i jej klienci zrobią coś aktywnego, by zmniejszyć wpływ
naszych przewozów na środowisko i klimat, może się to
skończyć tym, że w większych miastach otrzymamy zakaz
prowadzenia pojazdów. Duńczycy spodziewają się, że sklep
spożywczy znajduje się blisko ich miejsca zamieszkania,
a jednocześnie oczekują, że ładunki da się rozprowadzać
w sposób przyjazny dla klimatu i bez hałasu. Dlatego testujemy nowe technologie, takie jak elektryczna hybryda
akumulatorowa, a później także ciężarówki wodorowe, aby
znaleźć rozwiązania na przyszłość”.
JH Transport & Logistik to duński przewoźnik z ponad
25-letnim doświadczeniem w dystrybucji żywności wrażliwej
na temperaturę. Podmiot ma około 60 jednostek ciągnących
oraz dużą liczbę naczep z nadwoziem chłodniczym.

Przystosowany
do przyjaznej dla środowiska i klimatu jazdy
po mieście
Elektryczna technologia hybrydowa okazuje się wyjątkowo
odpowiednia do jazdy miejskiej, gdyż energia pochodząca
z hamowania – po zamianie na energię elektryczną – może
być gromadzona podczas jazdy i przechowywana w akumulatorze oraz doładowywana przy każdym hamowaniu
ciężarówki. Zebrana energia może być następnie spożytkowana do wspomagania silnika wysokoprężnego podczas
ponownego ruszania czy przyspieszania. W ten sposób rozwiązanie hybrydowe Scanii zapewnia znaczne oszczędności
paliwa, w zależności od topografii pokonywanej trasy oraz

liczby operacji start&stop. Tym samym idealnie sprawdza się
przy dużym natężeniu ruchu ulicznego.
Pojemność akumulatorów litowo-jonowych samochodu wynosi do 7,4 kWh, aby zagwarantować optymalną
żywotność przy zasilaniu w pełni elektrycznym bez pomocy
silnika wysokoprężnego. Powyższe stało się możliwe dzięki
wprowadzeniu m.in. elektrycznego wspomagania kierownicy i elektrycznej sprężarki powietrza. Oprócz potencjału
oszczędności paliwa ta technologia daje możliwość jazdy
w trybie w pełni elektrycznym. W takim przypadku ciężarówka może jechać z prędkością do 45 km/h przy zasięgu do 10
km. Tryb w pełni elektryczny lokalnie redukuje do zera emisję
CO2, a poziom hałasu zmniejsza do znacznie poniżej 72 dB (A).
W trakcie jazdy kierowca może na bieżąco monitorować
na tablicy wskaźników zużycie energii. Po uruchomieniu
hamulców kierowca może też sprawdzić, czy silnik elektryczny i akumulator hybrydowy poradzą sobie z gromadzeniem
energii oraz czy hamulec wydechowy albo hamulec główny
powinny być włączone w hamowanie. Do tego niebieskie
strzałki wskazują, czy energia wytworzona przez silnik
elektryczny może być wprost z powrotem kierowana do
akumulatora systemu hybrydowego. Wyświetlacz na tablicy
pokazuje również stan akumulatora układu hybrydowego
oraz przewidywany, możliwy jeszcze do przebycia dystans
na w pełni elektrycznym trybie jazdy.
Michael Rasmussen ocenia: „Nasz nowy samochód do
wynajęcia to pierwszy w Danii ciągnik pod naczepy z hybrydową technologią elektryczną. Pokazuje on, że można
osiągnąć wyższe właściwości środowiskowe i klimatyczne
w kompaktowym opakowaniu. Dostarczyliśmy już w Danii
kilka ciągników naczepowych Scania z technologią elektryczno-hybrydową jeżdzących w dystrybucji, lecz duża
część dystrybutorów jeżdżących w Danii ma już ciągniki
z naczepami, które mogą zapewnić większą elastyczność
i efektywność operacyjną. Mogą jeździć z wieloma typami
naczep, w tym z naczepami miejskimi o lepszej dostępności i z różnymi typami nadwozi, takimi jak chłodnie lub
konstrukcje plandekowe, w zależności od wykonywanego
zadania. To właśnie tutaj nasz ciągnik z naczepą z technologią
elektro-hybrydową przewyższa inne pojazdy w dystrybucji
także z punktu widzenia środowiska i klimatu”.
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Paliwa
alternatywne
i alternatywne
zespoły napędowe
zdaniem DAF-a

O

becnie w zakresie samych paliw alternatywnych możliwe są dwa wyjścia: paliwa ciekłe na
bazie roślinnej lub paliwa gazowe w postaci
sprężonej bądź skroplonej. Natomiast w przypadku
napędów alternatywnych zagadnienie odnosi się do
stopniowej elektryfikacji układu napędowego, prowadzącej do komercjalizacji układów hybrydowych
– spalinowo-elektrycznych lub w pełni elektrycznych.
Ponadto w sytuacji, gdy w układzie napędowym nadal
występuje silnik spalinowy, istnieje możliwość zasilania
takiego silnika paliwa alternatywnymi w postaci ciekłej
ewentualnie gazowej. W rezultacie da się wyróżnić trzy
podstawowe tendencje:
olejizacja, gazyfikacja i alkoholizacja – zamiana oleju
napędowego przez oleje na bazie olejów roślinnych
bądź paliwo alkoholowe z zasadniczym składnikiem
w postaci etanolu;
elektryfikacja dzielona na:
* częściową – polegającą na zamianie w układzie hybrydowym większego i mocniejszego silnika spalinowego na zazwyczaj mniejszy i słabszy – o niższej pojemności
oraz niższych maksymalnych mocy i momencie obrotowym, ale uzupełnionego o silnik elektryczny w ramach
układu szeregowego lub równoległego – szeregowy lub
równoległy hybrydowy układ napędowy;
* całkowitą – przejawiającą się przez instalację układu
w pełni elektrycznego, w zupełności pozbawionego
silnika spalinowego.
Przy czym zdania na temat szeroko pojętej celowości
powszechnego wdrażania niektórych z tych propozycji są
nadal podzielone, co chyba najlepiej obrazuje naczelne
hasło Scanii w tej sferze, brzmiące, iż nie ma jednego,
uniwersalnego wyjścia. Tzn. pewne zamienniki są łatwo
dostępne i tanie jedynie w pewnych lokalizacjach, jak
biogaz albo etanol, inne czasami okazują się nie takie
idealne, jak energia elektryczna produkowana w oparciu o węgiel kamienny czy brunatny, a nie tzw. czysta
energia pozyskiwana ze źródeł odnawialnych. Pojawiają
się też wyzwania związane z organizacją właściwej sieci
stacji – punktów dystrybucji, jak w odniesieniu do stacji
sprzedaży gazu czy szybkich ładowarek. Osobny temat
w tych rozważaniach, którego jednak pominąć nie można, stanowi sprawa pojemności, masy, ceny, długości
życia oraz recyklingu akumulatorów wykorzystywanych

Tematyka sukcesywnego wdrażania i coraz powszechniejszego
stosowania w drogowym transporcie towarowym paliw alternatywnych,
alternatywnych zespołów napędowych i alternatywnych zespołów
napędowych na paliwa alternatywne w ostatnich latach zdecydowanie
zyskuje na znaczeniu. Stoją za tym zarówno względy prawne, społeczne,
ekologiczne i użytkowe, jak i ekonomiczne.
tekst: jarosław brach, Zdjęcia: daf

w technologiach elektryfikacji – hybrydowej i całkowitej.
Konieczne staje się zatem przezwyciężanie problemów
wynikłych z kosztów związanych z rozwojem akumulatorów i niską ich dotychczasową wielkością sprzedaży. Przy
tym istotne są i inne ograniczenia dotyczące elektryfikacji,
jak tworzenie rynku wtórnego pojazdów (konserwacja
i sprzedaż z drugiej ręki), poprawa zasięgu i autonomii w porównaniu do zachęt harmonizujących diesla
i CNG oraz inne środki wspierające elektromobilność
na poziomie UE. Dochodzi tu w takim razie cały wymiar
polityczno-prawny. Politycy – niestety i nie wyłącznie
jedynie w Polsce – pewne decyzje podejmują jakby
w oderwaniu od rzeczywistości: przyjmowane są akty
będące wyrazem wspaniałomyślnych wizji, wierzeń i dążeń, lecz nie zawsze uwzględniające wszystkie realia.
W tym kontekście nikt nie neguje ambitnych planów unijnych redukcji szczególnie emisji CO2, w myśl zasady„Towards a low-carbon economy”(„W kierunku gospodarki
niskowęglowej – nisko-węglowo-emisyjnej”). Zgodnie
z przyjętymi tu założeniami do 2025 roku emisja CO2 ma
ulec redukcji o 15%, z kolei do 2030 roku o 30%.
W teorii – na papierze – powyższe rzeczywiście prezentuje się bardzo ładnie i poprawnie politycznie, ale
istnieje i druga strona tego ekologicznego medalu. Już
pomijając fakt, że sama Unia w tzw. procesie dekarbonizacji w pojedynkę na skalę globalną niewiele wskóra,
bez wsparcia innych kluczowych graczy, jak USA, Rosja,

Chiny i Indie, to takie działania wiążą się z koniecznością
poniesienia niemałych inwestycji na licznych polach.
A za te wydatki na końcu i tak zapłaci konsument. I o ile
jeszcze w krajach bogatych, z wysoce proekologicznie
świadomymi społeczeństwami, jak szwajcarskie czy
skandynawskie, taka gotowość do płacenia więcej nie
podlega dyskusji, o tyle w państwach biedniejszych może
z tym być różnie. Oczywiście politycy mają też narzędzia,
mogące jedne z opracowań uczynić bardziej konkurencyjnymi – tzn. za pomocą systemu podatkowego – czytaj
obniżki czy zawieszenia pobierania opłat i/lub podatków
od pewnych systemów mogą te systemy uczynić bardziej
finansowo atrakcyjnymi dla użytkowników. Taka sytuacja
dotyczy przykładowo ostatnich zmian w niemieckiej
opłacie drogowej MAUT, czasowo promującej paliwo gazowe. Niemniej zasadnicze wyzwanie dotyczy tu czegoś
innego – traktując takie obniżenie czy zawieszenie opłat
jako element protekcjonizmu wychowawczego należy
zapytać, czy dana technologia – w danym momencie
silniej wspierana za pomocą takich bodźców – za jakiś
czas, samoistnie, bez uzyskania dodatkowego wsparcia,
obroni się sama. Tymczasem w dającej się w tej chwili
przewidzieć perspektywie czasowej – czyli przedziale
średnio- i długoterminowym – od roku do 5-7 lat– takiej
gwarancji zwyczajnie nie ma. Głównie, jeśli historycznie
w tej analizie ujmie się postęp dokonany w trakcie ostatniego takiego okresu, czyli za poprzednie 5-7 lat, i nawet
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przyjmie się skrócenie – kompresję tego przedziału do
3-5 lat. Innymi słowy nikt dzisiaj nie da pewności, bo
zwyczajnie w to nie wierzy, że za 3-5 lat warianty gazowe
czy tym bardziej elektryczne będą w pełni eksploatacyjnie i kosztowo, łącznie z TCO, TOE, wartością rezydualną
oraz przebiegiem drugiego i trzeciego życia – w pełni
porównywalne do wariantów czysto spalinowych. Wciąż
bowiem w tej materii notuje się zbyt wiele poważnych
niewiadomych i wyzwań.
Oczywiście europejscy producenci ciężarówek, funkcjonując w takich, a nie innych realiach, muszą spełniać
życzenia prośrodowiskowych społeczeństw i polityków.
W związku z tym aktualnie większość z nich proponuje
wszystkie czy prawie wszystkie rozwiązania dotyczące
alternatyw paliwowo-napędowych. Dzięki temu odpowiednie wydania pojazdów są już dostępne czy to jako
wyroby w pełni komercyjnie osiągalne, czy nadal jako
prototypy, ale skierowane do ostatecznych testów u konsumentów. Oczywiście także działania poszczególnych
z graczy nacechowaną są tu dużą dozą indywidualizacji
i – co w pełni zrozumiałe – każdy z zainteresowanych
mocno podkreśla swoje osiągnięcia oraz zalety swojej
oferty. IVECO niezwykle twardo stawia na gaz, wskutek
czego dysponuje pełną paletą gazowych wersji, od lekkich dostawczych po klasy tonażowej ciężkiej, w tym
przeznaczone do przewozów na dalekich dystansach
oraz do obsługi sektorów specjalizowanych i specjalistycznych, jak wybrane aplikacje w budownictwie albo
służbach komunalnych i selektywnej zbiórce odpadów.
Odmiany gazowe do wykonywania przemieszczania
na długich trasach można również zamówić u Volvo
i Scanii. U innych, w tym u MAN-a, Renault i Mercedesa,
warianty gazowe powstają zaś z myślą o dystrybucji
i zastosowaniach komunalnych. Poza tym u Scanii gdzieś
tam od dawna swoim życiem egzystuje temat etanolu.
Natomiast wszyscy od przeszło dekady są zaangażowani
w elektryfikację, czy to częściową za pomocą hybrydyzacji, czy całkowitą.
Na tym proekologicznym tle nieco inne zapatrywania
w materii gazu wykazuje jednak DAF. Jeszcze nieco ponad dwie dekady temu proponował on silniki gazowe
– co więcej, jeden z nich trafił nawet do naszego miejskiego Jelcza M120. Niemniej potem Holendrzy kompletnie
zarzucili temat gazu, przedstawiając tu następujące,
ich zdaniem ważkie w tej dyskusji i tych rozważaniach
argumenty w postaci:
gaz ziemny nadal jest kopaliną, owszem – powszechniej dostępną i tańszą niż ropa naftowa, przez co łatwiejszą do bezpośredniego użytkowego zsubsydiowania,
oraz czystszą, ale wciąż kopaliną. Tym samym jego zasoby
pozostają ograniczone, chociaż nie tak jak zasoby ropy
naftowej, a ze spalaniem nadal wiąże się emisja substancji
szkodliwych, w tym CO2, chociaż nie w takich ilościach,
jak ze spalania oleju napędowego – mniej powstaje m.in.
sadzy. Ponadto silniki gazowe są cichsze niż wysokoprężne, co odgrywa pewne znaczenie w dystrybucji
i służbach komunalnych, w tym przede wszystkim przy
nocnych i porannych dostawach albo odbiorze śmieci/
odpadów; podaż biogazu, ze względu na naturalne

ograniczenia, jest i pozostanie ograniczona co do miejsc
dostępności i realnie dostępnej ilości. Do tego kompletnie nieopłacalny okazuje się transport nawet na
średnie odległości. Generalnie biogaz jako paliwo do
pojazdów użytkowych cechuje się silnym umiejscowieniem – ze względów kosztowo-dostępnościowych
powinien być tankowany tam, gdzie jest produkowany/
otrzymywany. W związku z tym nie może być traktowany jako poważna alternatywa w stosunku nawet nie
do oleju napędowego, lecz gazu ziemnego w postaci
skroplonej (LNG) bądź sprężonej (CNG) ewentualnie LPG.
Tym samym można go co najwyżej uważać za paliwo
uzupełniające – dodatkowe, a nie podstawowe, dostępne
jedynie w ściśle określonych lokalizacjach, jak fermy
czy oczyszczalnie ścieków albo wysypiska. Stanowi on
mianowicie produkt fermentacji metanowej związków
pochodzenia organicznego, takich jak przykładowo
ścieki, w tym ścieki cukrownicze, odpady komunalne,
odchody zwierzęce, gnojowica, odpady przemysłu rolno-spożywczego, biomasa, a częściowo też ich rozpadu
gnilnego. Definicja biogazu wprowadzona na potrzeby
rozliczania energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł
energii, zgodne z dyrektywą 2001/77/WE, zawarta jest
w rozporządzeniu ministra gospodarki z dnia 19 grudnia
2005 roku w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw
pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu
energii elektrycznej i ciepła wytworzonych z odnawialnych źródeł energii (DzU nr 261, poz. 2187, z późn. zm.).
Definicja ta stanowi, że Biogaz to gaz pozyskany z biomasy, w szczególności z instalacji przeróbki odpadów
zwierzęcych lub roślinnych, oczyszczalni ścieków oraz
składowisk odpadów.
trzeba dokonać pewnych inwestycji w rozwój sieci
dystrybucji oraz stacji tankowania gazu;
w dającej się przewidzieć perspektywie czasowej gaz
nie zapewni takiego zasięgu jak olej napędowy. IVECO
chwali się zasięgiem gazowych Stralisów NP dochodzącym – w sprzyjających warunkach – do 1500-1600
km. Np. w październiku 2018 roku zasilany skroplonym
gazem ziemnym ciągnik siodłowy Stralis NP 460 KM
4x2 przejechał z Londynu do Madrytu bez tankowania, kończąc najprawdopodobniej najdłuższą podróż
drogową na jednym tankowaniu LNG, aby zademonstrować przydatność wersji zasilanych gazem ziemnym
do krajowego i europejskiego transportu drogowego.
Wyruszając z Londynu, ciągnął 3-osiową naczepę furgonową i pracował przy masie całkowitej zestawu 30 000
kg. Po krótkiej przeprawie promowej z Dover do Calais
ukończył trasę o długości 1728 km bez konieczności
tankowania, przekraczając oficjalny zasięg auta, równy
1600 km, aby ustalić nowy rekord odległości. Według
IVECO oznacza to imponującą oszczędność kosztów
paliwa LNG w wysokości około 200 GB na podróż lub
40% w porównaniu do oleju napędowego. Tymczasem
jednak w takich warunkach 1500-litrowy zbiornik oleju na
jednym tankowaniu może zapewniać zasięg do 6000 km;
celowość ekonomiczna stosowania gazu silnie zależy od zachęt podatkowych, w tym obniżki akcyzy

na samo paliwo i dotacji do zakupu gazowego taboru,
oraz redukcji opłat za przejazdy po wybranych drogach,
jak niemiecki MAUT. Gdy takich zachęt i wsparcia brak,
opłacalność stosowania gazu wyraźnie spada;
modele gazowe mogą mieć wartość rezydualną
znacznie niższą niż odpowiedniki z tradycyjną jednostką
spalinową, co także trzeba uwzględnić w analizie TCO;
osiągi czystych silników gazowych są niższe niż ich wysokoprężnych odpowiedników – gazowy IVECO Cursor
13 generuje maksymalnie 460 KM i 2000 Nm, podczas
gdy wysokoprężny odpowiednio 570 KM i 2500 Nm.
Dlatego DAF stawia na:
paliwa na bazie olejów roślinnych jako bezpośrednie
zamienniki oleju napędowego;
systemy zelektryfikowane – hybrydowe i w pełni
elektryczne.
Poza tym analizuje nowe technologie pozyskiwania
proekologicznych paliw, jak„e-paliwa”.
W swoich rozważaniach, zgodnie z przyjętą strategią
odpowiedzialności środowiskowej, w pierwszym rzędzie
koncern bierze pod uwagę poniższe kluczowe czynniki
i składowe:
redukcja emisji CO2 w ujęciach – zbiornik-koła oraz
źródło energii-koła;
jakość powietrza i szerzej jakość życia w miastach;
całkowite koszty pozyskania, wyprodukowania i dystrybucji paliw – TCFD – Total Costs of Fuel Distribution
– w zestawieniu – w porównaniu do TOE – Całkowitej
Ekonomii/Ekonomiki Operacyjnej (Total Operating Economy) oraz TCM, czyli tzw. całkowitego kosztu mobilności
(Total Cost of Mobility). TOE wyraża podejście skupione
na zapewnieniu – w ramach określonego budżetu – jak
największej mobilności użytkownikom, przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych środków transportu. Różnica
pomiędzy TOE a tradycyjnym podejściem TCO, obejmującym jedynie stronę wydatkową – koszty, polega
na tym, iż w tym modelu dodatkowo uwzględniane są
przychody przewoźnika. Tym samym analizę pozyskania
i celowości spożytkowania paliwa alternatywnego i/czy
wykorzystania alternatywnego zespołu napędowego
powinno się prowadzić tylko w odniesieniu do wyliczonych oraz założonych TCO, TOE i TCM. Porównawczym
odnośnikiem w tym rozważaniach jest zawsze olej napędowy, jako wciąż paliwo najbardziej zoptymalizowane,

elektryfikowany układ napędowy
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ujmując odmienne kryteria jego oceny, w tym właśnie
kryteria ekologiczne, ekonomiczne i użytkowe. W tym
kontekście paliwa alternatywne i alternatywne zespoły
napędowe zasilane paliwami całkowicie wolnymi od
związków węgla muszą wykazywać pełną zamienność
w stosunku do paliw opartych na tych związkach – paliw
kopalnych. Inaczej bowiem – pomijając rozwiązania
prawne narzucające pewne wyjścia czy poprzez odpowiedni system podatkowy skłaniające do dokonania
określonych wyborów – rzeczywiste rozpowszechnienie takich alternatyw wciąż pozostanie ograniczone.
W efekcie dopiero jednoczesne spełnianie przez transport trzech warunków – tzn. akceptowalności użytkowej,
akceptowalności ekonomicznej oraz akceptowalności
ekologicznej – prośrodowiskowej, czyni go transportem
zrównoważonym społecznie. I dopiero taki transport
da się określić jako transport w pełni zrównoważony.
W tym kontekście TCO, TOE i TCM oraz TCFD dla paliw
alternatywnych i alternatywnych zespołów napędowych
muszą prezentować się na poziomie nie niższym niż dla
tradycyjnego oleju napędowego. Niemniej możliwe jest
wprowadzenie tzw. prośrodowiskowego – proekologicznego współczynnika dyskontującego – EDF – Ecological
Discounting Factor, oznaczającego wzrost ceny nabycia i/
czy wzrost kosztów eksploatacji oraz ewentualny spadek
TOE i TCM, jakie są w stanie zaakceptować użytkownicy, by nabyć lub korzystać z bardziej proekologicznego taboru i ograniczać emisję. Obecnie wartość tego
współczynnika szacuje się na około 10% dla TOE i TCM
i 20-30% dla TCO, aczkolwiek powyższe silnie zależy od
rynku. Poza tym te spadki TCO i TOE oraz wzrost TCM
i TCFD mogą być skutecznie zrekompensowane przez
odpowiednio sprzyjającą politykę prawną, realizowaną za pomocą tzw. narzędzi miękkich, jak korzystne
– proekologiczne subwencje, różnice w podatkach czy
opłatach za dostęp do infrastruktury, bądź twardych, jak
zakazy wjazdu, wydzielanie tzw. zielonych stref. Na tej
podstawie można wprowadzić ekologiczne TCO, TOE,
TCM oraz TCFD – eTCO, eTOE, eTCM oraz eTCFD, gdzie
eTCO=TCOx(a+1), eTOE=TOEx(a+1), eTCM=TCMx(a+1)
a eTCFD=TCFDx(a+1). Za„a” uznaje się tu EDF – prośrodowiskowy, proekologiczny współczynnik dyskontujący.
W sferze samych bliskich zamienników tradycyjnego
oleju napędowego, powstałych na bazie olejów roślinnych, na pierwszym miejscu DAF wskazuje HVO – Hydratyzowany Olej Roślinny – uwodorniony olej roślinny
(Hydrogenated Vegetable Oil, HVO). To wysokiej jakości
odnawialne paliwo do silników wysokoprężnych nie ma
negatywnego wpływu na logistykę paliwową, silniki,
układy oczyszczania spalin szkodliwych ani na emisję

Zelektryfikowane podwozie 3-osiowe
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spalin oraz powstaje na biokomponentach – olejach
roślinnych, tłuszczach z odpadków i węglowodorach
bio. Da się je bowiem otrzymywać z różnych źródeł,
takich jak zużyty olej, olej rzepakowy, olej palmowy
i tłuszcz zwierzęcy. Korzystanie z tych źródeł energii ma
olbrzymi wpływ na łączną emisję gazów cieplarnianych.
W optymalnych warunkach emisja CO2 może być nawet
o 90% niższa niż w przypadku standardowego oleju
napędowego. Generalnie zatem jako zasadnicze zalety
HVO wskazuje się:
brak konieczności modyfikacji obecnych jednostek
napędowych;
brak negatywnego wpływu na częstotliwość obsług
– pozostają one na tym samym poziomie co dla tradycyjnego odpowiednika paliwowego – oleju napędowego;
redukcję emisji CO2 – liczoną od źródła do kół – na
poziomie aż do 90%;
brak konkurencji z produkcją spożywczą.
Obecnie HVO bez ograniczeń może być stosowany w nowych LF, CF i XF jako 100-procentowe paliwo
(100% HVO).
Pewną alternatywę stanowi również biodiesel, inaczej
znany jako ester metylowy kwasu tłuszczowego (Fatty
Acid Methyl Ester, FAME) lub estry etylowe kwasów tłuszczowych, tzw. FAEE (Fatty Acid Ethylesters). Stosowane
są ponadto mieszanki paliwowe z olejem napędowym
w celu otrzymania paliwa zapewniającego lepsze warunki pracy silnika: B100 100% FAME, B80 80% FAME 20%
ON i B20 20% FAME 80% ON. Biodiesel da się wytwarzać
na bazie wielu surowców, takich jak rzepak, inne rośliny
i zużyty olej jadalny. Wykazuje też tę zaletę, że ze względu
na jego płynny stan jest dostępny w dużych ilościach.
Przy tym proekologiczny biodiesel jest zazwyczaj mieszany z innym paliwem w silniku wysokoprężnym lub
używany w czystej, stuprocentowej postaci. Szacuje się,
że w optymalnych warunkach emisja CO2 będzie nawet
o 66% niższa niż w przypadku standardowego oleju napędowego. Dodatkowo biodiesel cechują o wiele lepsze
własności smarne niż tradycyjny olej napędowy oraz
istotnie przedłuża on żywotność silnika, a przemawiają
za nim kluczowe argumenty proekologiczne, takie jak:
brak zanieczyszczeń powietrza związkami siarki,
część wyemitowanego w trakcie spalania dwutlenku węgla została wcześniej wchłonięta przez rośliny,
a w przypadku ON pochodzi on z ropy naftowej; w związku z tym wprowadza się mniejsze ilości dodatkowego
CO2 do atmosfery.
Jednak FAME powoduje emisję o około 20% więcej
tlenków azotu (NOx).
Natomiast w zakresie elektryfikacji DAF rozpatruje
model oparty na dwóch zasadniczych zmiennych – dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu solo lub zestawu
oraz udziałowi procentowemu jazdy w mieście – w tzw.
układzie odwróconym – od 100% do 0%. Jednocześnie
w analizie tej uwzględnia trzy rodzaje źródeł napędu/
systemów napędowych:
BEV – Battery Electric Vehicle - auta o zasilaniu bateryjnym – warianty z całkowicie elektrycznym układem
napędowym;

PHEV – Plug-in Hybrid Engine/Vehicle – auta hydrydowe z możliwością doładowania (plug-in) – Hybrydowy
pojazd elektryczny typu plug-in – hybrydy typu plug-in
można podłączyć do zewnętrznych źródeł energii, na
przykład do stacji szybkiego ładowania. Zaopatruje się
je w mniejsze akumulatory, bez uruchamiania silnika
spalinowego pozwalające na przejechanie odległości
rzędu 10-20 km. W założeniu konstruktorów powyższe
wystarczy bez zużycia paliwa bądź emitowania spalin do
codziennych dostaw realizowanych w centrach miast,
nocą czy w dzielnicach domów jednorodzinnych. Silnik
spalinowy w tym założeniu uruchamia się tylko poza
miastem, na dłuższych trasach;
ICE – Internal Combustion Engine – silnik o spalaniu
wewnętrznym – tradycyjny silnik spalinowy.
Zgodnie z tym podejściem konkretne rozwiązania
okazują się przynajmniej suboptymalne w konkretnych
rodzajach pojazdów wykorzystywanych do konkretnych
prac.
Generalnie, zdaniem specjalistów z DAF-a, układy
w pełni elektryczne sprawdzą się szczególnie w typowym
ruchu miejskim, w dystrybucji i służbach komunalnych.
Systemy hybrydowe, z opcją czasowej jazdy z wyłączonym silnikiem spalinowym, także nadają się do miast
i do ruchu podmiejskiego. Natomiast systemy tradycyjne, z jedynie jednostką spalinową, wciąż wykazują
swoją wyższość, gdy procentowy udział jazd miejskich
zalicza się do niskich bądź jazdy w mieście w ogóle nie
występują. Można tu jednak rozważyć pewne wyjątki.
Należą do nich zastosowania, w których istnieje chwilowe, większe zapotrzebowanie na zdecydowanie wyższy
moment obrotowy. W pierwszym rzędzie taka sytuacja
ma miejsce w trakcie:
przejazdu ciężkim zestawem przez wzniesienia z długimi i stromymi podjazdami;
wykorzystania taboru, przeważnie wywrotek, w kopalniach odkrywkowych;
przy przewozach ponadgabarytowych bardzo wysokotonażowych;
przy wywozie dłużycy z lasu zestawami o wysokich
masach całkowitych.
Wówczas pomocny może się okazać układ hybrydowy, ze wspomagającym silnikiem elektrycznym, zasilanym z pokładowego pakietu akumulatorów. Pakiet ten
nie musi być duży i ciężki, co przy przewozach ponadgabarytowych, kopalniach albo leśnych odgrywa akurat
drugorzędne znaczenie, gdyż silnik elektryczny wspiera
tu jednostkę spalinową jedynie przez pewien czas – kilka,
maksymalnie kilkanaście minut. Przy tym w trakcie hamowania silnik ten może funkcjonować jako prądnica,
z jednej strony wspomagając wtedy układ hamulcowy,
z drugiej ładując pokładowy pakiet akumulatorów.
Wersje bateryjne – w pełni elektryczne, oznaczone
jako CF Electric, DAF proponuje od kilku lat. Drogowe
testy eksploatacyjne pierwszych modeli tego rodzaju
u klientów holenderskich i niemieckich rozpoczęły się
już bowiem w 2018 roku. Jednocześnie w zeszłym roku
do sprzedaży trafiła druga generacja aut, wyposażona
w nowe oprogramowanie i nową tablicę rozdzielczą.
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Obecnie CF są dostępne jako 2- i 3-osiowe solo oraz
zestawy naczepowe, dziennie pokonujące niewielkie dystanse, do 100 km i działające w promieniu kilku, maksymalnie kilkunastu kilometrów od bazy/stacji ładowania.
Dopuszczalna masa całkowita 2-osiowego podwozia
i ciągnika siodłowego równa się 19 000 kg, 3-osiowego
podwozia 28 000 kg, zaś zestawu naczepowego bądź
przyczepowego może dochodzić do 32 000-40 000 kg.
W przypadku zestawów kwestia przeważnie dotyczy
kombinacji złożonych z 2-osiowego ciągnika oraz 1- bądź
2-osiowej naczepy dystrybucyjnej, nierzadko z jedną osią
skrętną, dla poprawy manewrowości. Oczywiście możliwe
jest podczepianie i standardowych naczep 3-osiowych
bądź 2-osiowych o długości 13 620 mm, co często praktykują operatorzy z segmentu kurierskiego, tym bardziej
że w ich przypadku częściej dochodzi do spożytkowania
dostępnej przestrzeni ładunkowej niż ładowności.
Generalnie pojazdy te operują głównie w miastach
i ich najbliższych okolicach – stąd procent jazd w mieście zawiera się w przedziale od 100 do niespełna 50%.
Zagadnienie odnosi się zatem przede wszystkim do
sprzętu wykorzystywanego w miejskiej dystrybucji,
w tym w tzw. ciężkiej miejskiej dystrybucji, oraz w służbach komunalnych. W przypadku miejskiej dystrybucji
w pierwszym rzędzie kwestia dotyczy zaopatrywania
większych sklepów – super- i hipermarketów oraz sieci
restauracji. W odniesieniu do służb komunalnych takie
pojazdy występują zaś głównie jako baza pod śmieciarki
lub wydania do selektywnej zbiórki odpadów. Przy czym,
obserwując prace Rosenbauera, w pewnym momencie
nie da się wykluczyć kompletacji pożarniczych, w tym
typowo miejskich ratowniczo-gaśniczych. Inne możliwe
zabudowy to przykładowo podnośniki, dwu- i trójstronne wywrotki oraz hybrydowe czy w pełni elektryczne
betonomieszarki. Tym samym – jako użytkownicy – dojdą
służby drogowe i budownictwo do obsługi projektów
prowadzonych w miastach, w tym w ich centrach albo
w dzielnicach domów jednorodzinnych.
Bazowy dystrybucyjno-komunalny w pełni elektryczny 2-osiowy DAF LF Electric Innovation Truck cechuje
się dopuszczalną masą całkowitą 19 000 kg. Zawiera
tzw. technologię napędową Cummins w postaci silnika
elektrycznego o mocy 195 kW/266 KM i mocy szczytowej
250 kW/340 KM. Do zasilania tej jednostki przeznaczono
moduł baterii elektrycznych o pojemności 222 kWh,
przekładających się na możliwość uzyskania zasięgu do
220 km w przypadku operowania autem w pełni załadowanym. Przy czym, ponieważ wprowadzono tzw. moduł
bateryjny, pojemność baterii w każdym konkretnym
przypadku może być optymalnie dobrana – wyskalowana do zasięgu i zakresu prac wykonywanego przez
konkretnego odbiorcę. W takim układzie DAF podkreśla, iż te 220 km w sytuacji obsługi klasycznego ruchu
dystrybucyjno-komunalnego wydaje się być wartością
w pełni wystarczającą.
Niedawno – we wrześniu 2020 roku – w sferze odmian
czysto elektrycznych DAF wdrożył także nowe wykonania – 2-osiowe ciągniki i 3-osiowe podwozia – o tzw.
zwiększonym zasiegu, tzn. cechujące się znacznie więk-

szym zasięgiem efektywnym, niż odmiany dotychczas
eksploatowane. Ciagniki CF Electric FT wyróżniają: układ
napędowy 4x2, rozstaw osi 3800 mm oraz masa własna
9000 kg. Natomiast zasadnicze wyznaczniki 3-osiowych
podwozi CF Electric FAN to: układ napędowy 6x2, rozstawy osi 3800/4200/4600/4800 mm, kierowana tylna oś
wleczona dla maksymalnej zwrotności oraz masa własna
10 200 kg. Zarówno ciągniki, jak i podwozia ze względów
czysto ekonomiczno-eksploatacyjnych otrzymują ten
sam układ napędowy VDL – VDL e-power, tworzony
przez silnik elektryczny o mocy 210 kW/286 KM i mocy
szczytowej 240 kW/326 KM oraz maksymalnym momencie obrotowym 2000 Nm. Pojemność baterii wynosi
350 kWh (315 kWh efektywnej pojemności), a szybkie
ładowanie akumulatorów trwa 75 minut (przy 250 kW
mocy ładowania).
Zasadnicze wyróżniki obu tych odmian są dwa, przede
wszystkim wynikające się zastosowania akumulatorów
nowej generacji, nie tylko lżejszych, ale i przy niższej
masie zachowujących wyższą pojemność. W rezultacie
po pierwsze do 220 km powiększono zasięg w pełni
naładowanego pojazdu i po drugie zredukowano masę
własną aut. Powyższe ma zatem istotny wymiar użytkowy oraz kosztowo-przychodowy. Ponieważ na jednym
ładowaniu, w dodatku lżejszego modułu akumulatorów,
da się pokonywać większy dystans, ogranicza się liczbę
przestojów niezbędnych na ładowanie oraz zabiera cięższy ładunek, co oznacza, iż zadaną pracę przewozową
można zrealizować szybciej i relatywnie taniej.
Stanowiący novum moduł akumulatorów litowo-jonowych o pojemności 350 kWh i pojemności efektywnej 315 kWh ma nie tylko większą pojemność i większą
moc, ale jest również znacznie lżejszy – waży mniej o 700
kg. Ta redukcja bezpośrednio przekłada się na większą
ładowność ciężarówek. Do tego system klimatyzacji
utrzymuje niemal stałą jego temperaturę, co oznacza,
że temperatura zawsze utrzymuje się w przedziale od
25 do 45 stopni Celsjusza, niezależnie od pogody. Powyższe sprzyja trwałości i stałemu poziomowi wydajności
zestawu akumulatorów.
Tym samym w pełni elektryczne, 2-osiowy ciągnik siodłowy i 3-osiowe podwozie robią kolejny krok

w dziedzinie dalszego rozwoju elektrycznych układów
napędowych.
Ogólnie, dzięki zwiększonej pojemności akumulatora,
w przybliżeniu zachowującego te same wymiary, CF
Electric ma teraz zasięg ponad 200 kilometrów, co stanowi dwukrotny wzrost w porównaniu z poprzednimi
generacjami. Pełne ładowanie akumulatora odbywa
się zwykle w bazie samochodu i trwa około 75 minut
przy użyciu stacji ładującej o mocy 250 kilowatów.
W sytuacji doładowania akumulatora podczas operacji
załadunku/rozładunku lub przerw w pracy kierowcy,
przy użyciu CF Electric możliwe staje się przejechanie
do 500 w pełni elektrycznych kilometrów dziennie. Jest
to bardzo korzystne pod względem produktywności
i wydajności taboru.
CF Electric o zwiększonym zasięgu trafił do sprzedaży
we wrześniu 2020 roku, a dostawy powinny się rozpocząć
na początku 2021 roku.
Jednocześnie, analogicznie jak inni gracze, DAF zwraca
uwagę, że eksploatacja odmian w pełni elektrycznych
i hybrydowych prezentuje się kompletnie inaczej niż
w przypadku tradycyjnych odpowiedników z silnikami
spalinowymi. To mianowicie kompletnie inna filozofia
– podejście do samego użytkowania – sposobu/metod
jego realizacji. Przede wszystkim wdrażanie alternatywnych zespołów napędowych, analogicznie jak samych
paliw alternatywnych, wymaga podejścia niezwykle
indywidualnego. Tę indywidualizację trzeba rozpatrywać na kilku połączonych płaszczyznach. Punkt wyjścia
stanowi tu stwierdzenie, iż każdy klient/użytkownik jest
inny – tzn. ma swoją własną strategię działania dzisiaj
i w przyszłości, w tym co do samego podejścia do paliw
alternatywnych czy/i alternatywnych zespołów napędowych, określoną taką a nie inną lokalizację, takie a nie inne
(składowe miękkie i twarde) zasoby ludzkie i rzeczowe,
w tym tabor określonego rodzaju i w określonej ilości,
określone relacje z takimi a nie innymi partnerami biznesowymi (dostawcami i odbiorcami) w określonych
lokalizacjach oraz wykonuje na ich rzecz takie a nie inne
zadania przewozowe co do rodzaju (typ ładunku i jego
masa), środowiska i specyfiki samego przemieszczania
(lokalizacja punktów nadania i odbioru, topografia po-
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konywanych tras, w tym konieczność jazdy w warunkach górzystych i górskich z ładunkiem o określonej
masie i w zadanym czasie, częstotliwość i pora – dzień/
noc – dokonywanych operacji, częstotliwość operacji
start&stop, częstotliwość załadunku i rozładunku itp.).
Do tego dochodzą takie problemy, jak:
ewentualna dostępność paliw alternatywnych (gaz,
energia elektryczna) w określonych lokalizacjach, na
określonych warunkach technicznych (przykładowo
szybkość tankowania/ładowania) i po określonej cenie;
możliwość uzyskania dopłat do zakupu bardziej ekologicznego taboru;
możliwość uzyskania różnorakich ulg z tytułu eksploatacji bardziej proekologicznego taboru (niższe podatki
czy/i opłaty za przejazd określonymi rodzajami dróg);
w przypadku wariantów elektrycznych – przyszła
dostępność akumulatorów o określonych parametrach
na danych warunkach ekonomicznych oraz wyzwania
związane z ostateczną utylizacją akumulatorów po zakończeniu ich rynkowego życia;
dopuszczenie do ruchu w tzw. strefach ograniczonej
emisji hałasu i spalin, jak centra miast;
dodatkowe wymagania stawiane przez zleceniodawców usług przewozowych i ich zdolność do pokrycia
ewentualnie wyższych kosztów z tym związanych. Wymogi te mogą dotyczyć przykładowo realizacji dostaw
w ramach tzw. zielonej logistyki.
Z powyższego niezbicie wynika więc, że wdrażanie
alternatywnych zespołów napędowych wymaga bardzo
elastycznego podejścia. Rozwiązania zaproponowane

jednemu odbiorcy mogą kompletnie nie pasować drugiemu, mimo iż działają oni w zbliżonym środowisku.
Niemniej dopłaty, dostępność określonych paliw na
określonych wyspecyfikowanych warunkach, ograniczenia prawne i w ruchu oraz inne zaznaczone składowe
mogą powodować, że coś, co sprawdza się w jednym
przypadku, w kolejnym może się okazać kompletnie
nietrafione. Zwraca się wręcz uwagę na odmienności
wynikające nawet nie z rodzaju przewozów i miast, ale
dzielnic i klientów. Przykładowo inne mogą być wymogi
w stosunku do kompletacji 3-osiowej śmieciarki obsługującej klientów instytucjonalnych, rzadko się zatrzymującej
i przeważnie jeżdżącej po głównych drogach, a inne
w stosunku do takiej śmieciarki odbierającej nieczystości
z prywatnych posesji i w związku z tym często się zatrzymującej, doładowywanej stopniowo oraz zazwyczaj

pokonującej wąskie, osiedlowe uliczki. W odniesieniu do
pierwszej wciąż szereg zalet może wykazać tradycyjny
układ w pełni spalinowy, w odniesieniu do drugiej należy
przemyśleć celowość wdrożenia zespołu hybrydowego
lub w pełni elektrycznego.
Zakładając zatem, że korzystanie z pojazdów elektrycznych wymaga od eksploatujących określonego
podejścia, koncern proponuje szczegółowe i zindywidualizowane porady dotyczące nabycia i stosowania.
Takie wsparcie odbywa się za pośrednictwem zaawansowanych modeli symulacji tras, aby pomóc w opracowaniu najbardziej efektywnego planowania wdrożenia
pojazdu, w tym przydatnych porad dotyczących inteligentnego i wydajnego ładowania modułu akumulatorów. Wspólnie z wybranymi dostawcami, takimi jak
VDL, DAF proponuje też porady dotyczące optymalnej
infrastruktury ładowania. Przy tym baczną uwagę zwraca
się na wysoką indywidualizację w podejściu – po prostu przypadek każdego jednego odbiorcy bywa inny.
Jeden może bowiem operować po terenie górzystym
i w ramach kursu zaopatrywać jeden, dwa markety,
drugi jeździć w aglomeracji, pozbawionej wzniesień
i dowozić ładunki do kilku sklepów bądź restauracji. Inne
są też wymagania w przypadku służb komunalnych,
w tym przykładowo odnoszące się do odbioru śmieci
z biurowców, hoteli, obiektów przemysłowych, dzielnic
bloków, ścisłych centrów albo dzielnic peryferyjnych
z zabudową jednorodzinną. Poza tym do osobnych
kwestii należy przejście na realizację operacji w porach
wieczornej, nocnej i wczesnoporannej. Ponieważ napęd
elektryczny pozostaje cichy i zeroemisyjny, dostawy czy
odbiór śmieci mogą się zacząć odbywać w tych porach,
co dotychczas w większości sytuacji bywa zwyczajnie
niemożliwe. Takie przesunięcie oznacza zaś:
poruszanie się po mniej zatłoczonych ulicach, z mniejszą liczbą operacji start&stop, co mimo wszystko może
przekładać się na wzrost zasięgu pojazdów;
ograniczenie powstawania korków z tytułu poruszania
się przez ciężarówki w godzinach szczytu. Poza samym
zmniejszeniem liczby pojazdów istotną rolę pełni tu
wyeliminowanie dwóch kluczowych czynników korkotwórczych, związane z ciężarówkami dystrybucyjnymi
i komunalnymi, tj.:
* zabierania śmieci na wąskich ulicach jednokierunkowych, co często automatycznie oznacza powstawanie
na nich korka;
* wykonywania operacji manewrowych przy dojeździe do punktu docelowego (sklep, restauracja, miejsce
odbioru śmieci) i opuszczaniu go, co często utrudnia
lub wrcz na chwilę wstrzymuje ruch innych pojazdów;
* wyższą średnią prędkość i bardziej płynną jazdę, bez
częstych hamowań, zatrzymań i przyspieszeń;
* krótszy czas przejazdu – dojazdu do punktu docelowego;
* mniejsze obciążenie – stres i zmęczenie – kierowcy:
* łatwość dojazdu do sklepu czy restauracji oraz łatwość parkowania – znalezienia miejsca parkingowego
– przy obsługiwanym obiekcie, ale z wyłączeniem odbioru śmieci z bloków. W odniesieniu do tych ostat-

nich łatwiej da się dojechać za dnia, w godzinach pracy
mieszkańców, gdyż wówczas parkuje pod nimi mniej
aut osobowych.
Generalnie powyższe wydatnie skraca więc czas
niezbędny na zaopatrzenie czy odbiór odpadów oraz
przyczynia się do mniejszego zapotrzebowania pojazdu
na energię. Tym samym dochodzi do wzrostu efektywności wykonywanych operacji – ich produktywności
i wydajności, co ma oczywisty wymiar ekonomiczny
(kosztowo-przychodowy). Innymi słowy daną pracę przewozową wykona się szybciej i przy niższych nakładach/
wydatkach energii, robocizny i kapitału.
Wykonania spalinowo-elektryczne – hybrydy PHEV
– mogą zaś dotyczyć zarówno taboru lżejszego, jak
i wielotonowego – ponad 40-tonowych zestawów.
Fakt zastosowania silnika spalinowego uzupełnionego
przez silnik elektryczny wraz z modułem baterii o różnej pojemności i masie, zwiększających zasięg w trybie
w pełni elektrycznym, ale równocześnie redukujących
ładowność, wpływa na ich następujące, kluczowe zalety
eksploatacyjnie:
możliwość pokonania w trybie w pełni elektrycznym – tzn. cichym i bezemisyjnym co najmniej kilku,
kilkunastu kilometrów, co w zupełności wystarcza do
dokonania dostaw w tzw. miejscach wrażliwych, jak
centra miast czy miasta w ogóle, oraz realizacj zadań
w porach wieczorowych, nocnych i porannych. Mogą
to być zadania związane zarówno z klasycznym zaopatrzeniem, jak i wywozem odpadów, co będzie jednak
wymagało wprowadzenia w pełni elektrycznych śmieciarem, charakteryzujących się cichą pracą;
możliwość uzyskania znacznego zasięgu na jednym
tankowaniu oleju napędowego, rzędu 500-1000 km;
relatywnie niewielki spadek ładowności, możliwy do
zaakceptowania, jeśli z jednej strony uwzględni się masę
własną czystej wersji elektrycznej, z drugiej tradycyjnego
spalinowego odpowiednika.
W rezultacie hybrydy PHEV cechują się znaczną
elastycznością, łącząc pewne zalety czystych hybryd,
jak czasowe cichobieżność i bezemisyjność, z dość
dużym zasięgiem i znaczną ładownością, charakterystyczne dla odmian klasycznych. W związku z tym
PHEV mogą służyć w przewozach krajowych między
centrami logistycznymi czy do wykonania dostaw do
centrów logistycznych, przykładowo sortowni paczek,
albo dużych sklepów i galerii usytuowanych w miastach
i ich okolicach. Niemniej ciekawe hybrydy klasy de facto
mild-hybrid – lekka hybryda oferuje fińska Sisu. W zaproponowanym tu systemie w momentach znacznego
zapotrzebowania na siłę napędową elektryczny zespół
napędowy pełni rolę wspomagającą dla klasycznego
zespołu wysokoprężnego o bardzo dużej mocy. Pozwala
zatem na uzyskanie bardzo wysokich maksymalnych-szczytowych mocy i momentów obrotowych, przy
zachowaniu ceny oraz rozmiarów i masy układu na akceptowalnym – rozsądnym poziomie. Kwestia odnosi
się do megawielotonowych – nawet 80-, 100-tonowych
– zestawów wykorzystywanych w wywozie drewna
z lasu, przewozach ponadgabarytowych czy obsłudze ko-
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palń odkrywkowych surowców skalnych. Takie pokaźne
zwiększone zapotrzebowanie na siłę napędową pojawia
się w nich w tracie ruszania, podjazdu na wzniesienia,
w tym szczególnie strome i długie, oraz przyspieszania.
Dotychczasowa praktyka wykazała, że rozwiązanie to
przynosi wymierne korzyści ekonomiczne i eksploatacyjne w postaci redukcji zużycia paliwa oraz skrócenia
czasu i poprawy komfortu jazdy. Do tego dochodzi
zmniejszone zużycie elementów układu hamulcowego, gdyż w czasie hamowania silnik elektryczny może
wspomagać układ hamulcowy. Możliwe staje się więc
też szersze wprowadzenie hybryd w budownictwie.
Pojazdy HEV lub hybrydowe pojazdy elektryczne
obrazują więc połączenie najlepszych cech obu rozwiązań: w pełni elektryczny napęd w obszarach miejskich
i technologię niskoemisyjnych silników wysokoprężnych
w innych lokalizacjach. DAF testuje tę niezwykle obiecującą technologię, do której najważniejszych zalet należy
możliwość dostosowania jej do niemal każdej sytuacji.
W kategorii hybrydowych układów napędowych DAF
przygotował eksperymentalno-prototypowy model CF
Hybrid Innovation. Napędzają go silnik wysokoprężny
Paccar MX-11 o pojemności 10,8 litra i mocy maksymalnej
330 kW/450 KM oraz silnik elektryczny ZF o mocy 75
kW/100 KM i mocy szczytowej 130 kW/175 KM, zintegrowany ze specjalną – dedykowaną przekładnią ZF TraXon
przeznaczoną do hybrydowych układów napędowych.
Silnik elektryczny zasilają akumulatory o pojemności 85
kWh, zabezpieczające w pełni elektryczny, zeroemisyjny
zasięg, równy od 30 do 50 kilometrów, w zależności od
masy całkowitej zespołu drogowego, topografii tras,
natężenia ruchu i innych czynników. Akumulatory mogą
być ładowane przez silnik wysokoprężny podczas jazdy
po drogach oraz za pomocą ładowarki prądu stałego
w miejscu ładowania. Pojazd został zaprojektowany
z myślą o szybkim ładowaniu, zajmującym 30 minut
w przypadku pełnego naładowania i tylko 20 minut
w przypadku ładowania do 80%.
Poza obszarami miejskimi CF Hybrid napędza niskoemisyjny i wydajny silnik wysokoprężny Paccar MX-11,
przekładający się na uzyskanie dużego zasięgu operacyjnego. Hamulec wydechowy i układ kontroli prędkości
podczas zjazdu ze wzniesienia wytwarzają energię, wykorzystywaną przez silnik elektryczny do wspomagania
silnika wysokoprężnego. Powyższe okazuje się bardzo
korzystne zarówno pod względem zużycia paliwa, jak
i emisji CO2 przy pracy silnika wysokoprężnego.
CF Hybrid w pierwszym rzędzie został opracowany
z myślą o jeździe z napędem elektrycznym przy zerowej
emisji w obszarach miejskich, jednocześnie oferując znacznie większy zasięg poza obszarami miejskimi dzięki nowoczesnej technologii diesla. Połączenie mocy elektrycznej i diesla zapewnia najwyższą efektywność logistyczną.
Tym samym CF Hybrid jest generalnie napędzany
silnikiem wysokoprężnym, a technologia hybrydowa
oznacza dodatkowe oszczędności paliwa dzięki inteligentnemu zarządzaniu energią. Rekuperacja energii
zachodzi w trakcie hamowania i podczas korzystania
z elementów sterujących związanych z prędkością, takich

jak kontrola prędkości zjazdowej i przewidujący tempomat. Energia ta może zostać wykorzystana przez silnik
elektryczny do pracy w połączeniu z silnikiem wysokoprężnym w celu dalszego zmniejszenia zużycia paliwa.
Ponadto akumulator systemu hybrydowego zasila elektryczny układ napędowy, elektryczną sprężarkę powietrza oraz opcjonalny inteligentny e-WOM. e-PTO może
być używana do napędzania urządzeń chłodniczych
w naczepach do transportu w kontrolowanej temperaturze, co dodatkowo zwiększa niski poziom hałasu.
Natomiast warianty klasyczne – jedynie z silnikiem
spalinowym – w najbliższych latach nadal będą przeznaczone do wykonania całego spektrum prac, od
lekkiej miejskiej dystrybucji po obsługę ruchu dalekodystansowego, w tym ponadgabarytowego. Co jednak ciekawe, DAF nie wyklucza również elektryfikacji,
polegającej na wprowadzeniu układów hybrydowych
w odmianach przeznaczonych do obsługi klasycznego
szosowego ruchu dalekodystansowego. Cel polega tu
na redukcji emisji CO2 oraz poprawie jakości powietrza
w miastach. Jako najważniejsze czynniki przemawiające za takim wdrożeniem wymieniane są: potencjał do
zmniejszenia zużycia paliwa o 4-6% oraz motywatory
takie jak – poprawa wyniku biznesowego, limity emisji
CO2 i regulacje miejskie, stawiające na (promujące) tzw.
napęd zeroemisyjny.
Dlatego właśnie DAF testuje technologie hybrydowe
także w odmianach dedykowanych do obsługi szosowego ruchu dalekodystansowego. Technologie te zawierają
ciekawe pod względem koncepcyjnym ciężarówki z serii
Innovation, pozwalające spojrzeć w przyszłość elektrycznych układów napędowych. Ciężarówki te powstały w ramach wiodących unijnych projektów badawczych, takich
jak Convenient i Ecochamps, torując drogę do rozwoju
i eksploatacji wariantów zelektryfikowanych. Auta te po
raz pierwszy publicznie zademonstrowano na odbywających się we wrześniu 2016 roku w Hanowerze targach
IAA. Dzięki temu w ostatnich latach DAF zapewnił sobie
dogłębną znajomość hybrydowych i elektrycznych układów napędowych, tym bardziej że innowacyjność nigdy
nie powinna być celem samym w sobie. Nadrzędnym
priorytetem dla każdego programu rozwojowego jawi
się bowiem zapewnienie wartości nabywcom. W efekcie
właściwe podejście polega na dokładnym sprawdzeniu
nowych rozwiązań przed wprowadzeniem na rynek
i przedstawieniu ich dopiero wtedy, gdy rynek jest na nie
gotowy – tzn. rozwiązania te okazują się na tyle opłacalne,
że odbiorcy w nie zainwestują. Ta zorientowana na klienta
strategia jest nadal stosowana w przypadku ciężarówek
elektrycznych i hybrydowych, które staną się alternatywą
dla operatorów transportowych w obszarach miejskich,
gdzie zerowy poziom emisji i niski poziom hałasu będą
wymogiem – miasta przyszłości już teraz planują swoje
strefy pozbawione emisji, co stworzy potrzebę dysponowania odpowiednimi rozwiązaniami dla przewoźników.
Podczas gdy program Convenient koncentruje się
przede wszystkim na maksymalnej redukcji zużycia
paliwa i emisji CO2, program Ecochamps ma na celu
zbadanie, w jaki sposób przypadek biznesowy tech-

Zelektryfikowane 2-osiowe ciągniki siodłowe
nadają się głównie do dystrybucji miejskiej
nologii hybrydowej może stać się równie atrakcyjny, co
możliwy dla operatorów.

DAF Convenient: koncentracja
na najwyższej oszczędności paliwa
Pierwszy z tych projektów – DAF Convenient – stanowi rezultat badania zakończonego w 2016 roku
i realizowanego we współpracy z Komisją Europejską.
Miało ono za cel opracowywanie rozwiązań transportowych o potencjale pozwalającym zapewnić istotne
zmniejszenie zużycia paliwa – nastąpiła koncentracja
na minimalizacji zużycia paliwa w połączeniu z opcją
zastosowania wyłącznie napędu elektrycznego. Użyta
tu nazwa Convenient wywodzi się od skrótu Complete
Vehicle Energy-saving Technologies for Heavy-Trucks
(ConVENienT), co w tłumaczeniu oznacza kompletne
pojazdowe technologie oszczędności energii dla ciężarówek klasy tonażowej ciężkiej.
W układzie konstrukcyjnym ciężarówka DAF Convenient Innovation to wariant z równoległym układem
hybrydowym, zawierającym silnik elektryczny/generator
o mocy 120 kW w połączeniu z wydajnym i przyjaznym
dla środowiska silnikiem spalinowym Paccar MX-11 Euro
6 o pojemności 10,8 litra, w nastawie o mocy maksymalnej 320 kW/434 KM. System ten zapewnia zerowe emisje
w obszarach zurbanizowanych. Na terenach miejskich
auta DAF Convenient są mianowicie zasilane silnikiem
elektrycznym, pobierającym energię z akumulatora
litowo-jonowego o łącznej pojemności 9 kWh. Powyższe
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przekłada się na zasięg – w trybie wyłącznie elektrycznym
– od 3 do 6 km – w zależności od warunków oraz całkowitej masy pojazdu – i w codziennej praktyce wystarcza
na wjazd i wyjazd z centrów miast dla przeprowadzenia
dostaw. Pojemność akumulatora i zasięg są oczywiście
skalowalne. Kiedy samochód opuszcza tereny miejskie,
za napęd służy silnik Paccar MX-11. Akumulator jest
ponownie doładowywany przez energię hamowania
lub przez silnik/generator pracujący w trybie ładowania.
W DAF Convenient Innovation koncern wprowadził
szereg ważnych innowacji. Jedną z unikatowych cech
stanowi wysoce zaawansowany system, analizujący
sytuację na drodze i optymalizujący wydajność układu
napędowego, aby zminimalizować poziom emisji spalin
z silnika wysokoprężnego. Pozostałe innowacje obejmują
napędzany elektrycznie układ klimatyzacji i tylną oś, która
zarządza poziomem oleju w obudowie dla osiągnięcia
najwyższej ogólnej wydajności.
Kolejnym wyróżnikiem są pasywna i aktywna aerodynamika. Convenient Innovation wyposażono bowiem
w wiele pasywnych i aktywnych funkcji minimalizujących
opór aerodynamiczny. Kraty wlotu powietrza zamykają
się automatycznie w oparciu o przewidywane obciążenie
pojazdu i jego pozycję GPS, w celu zagwarantowania
najlepszego rozwiązania aerodynamicznego. Najbardziej widoczną cechą jest wysunięty przód, tworzący
przestrzeń dla przyszłych technologii zapewniających
oszczędność paliwa, co zademonstrowano w Innovation.
Tego rodzaju usprawniona aerodynamika oraz rozszerzone pola widzenia zostaną udostępnione na mocy
oczekujących na wprowadzenie przepisów europejskich
w zakresie mas i wymiarów. Biorąc pod uwagę duży
udział nowych przepisów w dalszym obniżaniu poziomu
emisji CO2, DAF zamierza jak najszybciej wprowadzić te
nowe wytyczne.
Ponadto wdrożono tu system odzysku ciepła, przekładający się na potencjał redukcji zużycia paliwa o 3-4%.
Wśród wyróżników tego rozwiązania znalazły się: montaż
modułu na silniku lub na ramie oraz sprzęg dokonywany
mechanicznie albo elektrycznie.

Ecochamps – następny krok
do hybrydyzacji i hybryda
w przystępnej cenie
Drugi z programów związanych z elektryfikacją
– Ecochamps – jest inicjatywą wspieraną przez Komisję
Europejską, w ramach której 26 wiodących firm i instytucji z sektora motoryzacyjnego, z DAF Trucks na czele,
współpracowało nad opracowaniem hybrydowych
i elektrycznych układów napędowych. Układy te miały
być wydajne, kompaktowe, lekkie, wytrzymałe, a przede
wszystkim rentowne dla użytkowników.
Aby zrealizować cele tego projektu dotyczące kosztów, hybrydowy model XF Ecochamps Innovation
wyposażono w podzespoły stosowane w sektorze
hybrydowych aut osobowych. Przykład stanowi silnik
elektryczny o mocy 90 kW, zasadniczo będący rodzajem
silnika stosowanego w tych samochodach i pozwalający
wykorzystać oszczędność skali, ogniwa akumulatora

i konwerter DC/DC. Ten ostatni zastępuje konwencjonalny alternator, umożliwiając zmianę napięcia znamionowego 300 V akumulatora wysokiego napięcia do
standardowych 24 V.
Pojazd ten zaopatrzono też w napędzaną elektrycznie
sprężarkę powietrza i napędzaną elektrycznie pompę
wspomagania układu kierowniczego, które są bardzo
wydajne i ciche. Dynamiczny rozwój tych rozwiązań
umożliwia odłączenie napędu tych komponentów od
silnika wysokoprężnego podczas jazdy na autostradzie.
Następna zaleta polega na tym, że Ecochamps wykorzystuje energię z regeneracji i ciepła resztkowego
spalin – energię z hamowania hamulcem silnikowym
i energię wygenerowaną z ciepła gazów wydechowych
do zwiększenia energii w akumulatorach. System ten
bazuje na energii oczyszczonych spalin – w układzie
zamkniętym – do napędzania turbiny, która z kolei generuje energię do ładowania akumulatora. Do tego dochodzą imponujące usprawnienia w zakresie wydajności.
Ecochamps opracowano mianowicie głównie z myślą
o zmniejszeniu zużycia paliwa i emisji CO2 w przejazdach długodystansowych, gdyż wykorzystuje się tutaj
zwiększony poziom elektryfikacji pojazdu dla redukcji
zapotrzebowania na energię silnika wysokoprężnego
w szerokim zakresie warunków roboczych, co skutkuje
wzrostem oszczędności paliwa o 4 do 5%.
W takim układzie pojazd Ecochamps otrzymał następujące funkcje:
zaawansowane opcje wyłączania silnika„Engine Off”
oraz swobodnego toczenia się EcoRoll;
pełny napęd elektryczny przy obciążeniu częściowym;
odzysk energii hamowania;
program„start-stop”;
ładowanie zewnętrzne;
funkcjonalność tzw. hotelu.
Ogólnie zatem za wyróżniki Ecochamps trzeba uznać:
koncentrację na optymalizacji kosztowej ciężarówek
klasy tonażowej ciężkiej z napędem hybrydowym, wykorzystanie komponentów z aut osobowych oraz układ
włącznie z systemem odzysku traconego ciepła. Podstawowe założenia prezentują się następująco:
redukcja kosztów napędów hybrydowych;
standaryzacja elektrycznych komponentów hybryd
do ciężkich zastosowań;
wykorzystanie technologii i know-how aut osobowych w ciężkich zastosowaniach transportowych.
Szczegółowe cele to zaś:
20-procentowa poprawa efektywności zespołu napędowego – w porównaniu do najlepszego pojazdu
w 2014 roku;
maksymalny poziom wzrostu kosztów nieprzekraczający 10% – w porównaniu do wariantu konwencjonalnego;
5-procentowa redukcja masy hybrydy – w stosunku
do hybrydy Convenient.
Dzięki ciężarówkom Convenient i Ecochamps DAF
opracował rozwiązania odpowiadające potrzebom
zmniejszania emisji CO2 w dalekodystansowym transporcie oraz potrzebom poprawy lokalnej jakości powietrza,

w szczególności na obszarach miejskich. Technologia
hybrydowa będzie w przyszłości jedną z wybranych przez
koncern dróg dla zrealizowania obu tych potrzeb. Co
więcej, firma liczy na możliwość przedstawienia jeszcze
większej liczby rozwiązań w tym dynamicznym obszarze
rozwoju technologii.
Oprócz tego holenderski koncern stawia na nowe,
przyszłościowe i obiecujące technologie, jak energia
do cieczy – tzw. e-paliwa. Problem dotyczy tu pozyskania wysokiej jakości syntetycznego oleju napędowego
w oparciu o przetworzony CO2 oraz wodór z elektrolizy
uzyskany przy spożytkowaniu energii odnawialnej. Za
podstawowe zalety należy tu uznać: redukcję emisji CO2
aż do 100%, możliwość wykorzystania już istniejącej
infrastruktury oraz nadawanie się do zastosowania we
wszystkich istniejących silnikach wysokoprężnych. Niemniej, z drugiej strony, aktualnie istnieje bardzo poważna
przeszkoda w większym rozpowszechnianiu, polegająca
na bardzo wysokiej cenie produkcji i w związku z tym
cenie sprzedaży, równej od 2,60 do nawet 4,50 euro za
litr, co czyni tę propozycję kompletnie niekonkurencyjną.
Na obecnym etapie konieczna wydaje się w takim razie
obniżka podatków na tak pozyskane paliwo. Obniżka
ta, wraz ze spadkiem jednostkowej ceny wytworzenia,
wskutek dyfuzji wiedzy i upowszechnienia tej technologii, przy jej dalszym doskonaleniu, powinna mianowicie
przełożyć się na spadek jednostkowej ceny zbytu aż do
poziomu akceptowalnego rynkowo, czyli w pełni konkurencyjnego w stosunku do tradycyjnych paliw kopalnych.
Schemat powstawania „e-paliwa” energia do cieczy
prezentuje się następująco. Energia elektryczna pochodząca ze źródeł odnawialnych służy w procesie elektrolizy, stanowiącym etap przed procesem właściwej syntezy
paliwa – metody syntetycznej realizowanej przy użyciu
wody i dwutlenku węgla oraz za pomocą pozyskiwanej
w sposób ekologiczny energii elektrycznej i słonecznej.
E-diesel powstaje wobec tego ze składników w żadnym
stopniu nie kojarzących się z pracą w jednostkach wysokoprężnych. Wodę w procesie elektrolizy podgrzewa
się tu do temperatury około 800 ºC. Po zamienieniu jej
w parę, następuje rozkład na wodór i tlen. Następnie
wodór w kolejnych procesach chemicznych w reaktorach
syntezy reaguje z dwutlenkiem węgla. Procesy te przebiegają w temperaturach sięgających około 220 ºC i pod
ciśnieniem 25 barów. W ramach tych procesów syntezy
otrzymuje się ciecz energetyczną o nazwie Blue Crude,
której skład bazuje na związkach węglowodorowych.
Po jej uszlachetnieniu można już mówić o syntetycznym paliwie e-diesel. Paliwo takie wyróżnia się wysoką
liczbą cetanową, nie zawierając przy tym szkodliwych
związków siarki. Następnie odbywają się dystrybucja
i spalanie tego paliwa przez pojazdy. CO2 wyemitowany
przy tym spalaniu jest w dalszej kolejności pochłaniany
w specjalnym procesie i kierowany jako składnik do
syntezy nowego paliwa.„E-paliwa”należą więc do grupy
paliw neutralnych środowiskowo – ilość CO2 wyemitowanego podczas ich spalania w przybliżeniu odpowiada
ilości CO2 pochłoniętego i wykorzystanego w procesie
przygotowywania kolejnych partii tego nośnika energii.
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Gazowe
IVECO S-WAY NP
dla polskich
przewoźników
Od kilku lat IVECO Poland
notuje systematyczny wzrost
zainteresowania naszych
przewoźników odmianami
gazowymi dedykowanymi
do obsługi przewozów w ruchu
dalekodystansowym, w tym
międzynarodowym. Powyższe
wynika z kilku zasadniczych,
powiązanych ze sobą przyczyn.
tekst: jarosław brach, zdjęcia: iveco

P

o pierwsze, koncern proponuje odpowiednie
odmiany aut. Są to najpierw Stralis NP, potem S-WAY NP, zaopatrzone w gazowe silniki
o maksymalnych mocach i momentach obrotowych
odpowiednio: 400 KM/1700 Nm lub 460 KM/2000
Nm. Po drugie, w przypadku stosowania LNG zasięg
uzyskiwany na jednym tankowaniu może dochodzić do 1500 km, co staje się już wartością akceptowalną w tego rodzaju przewozach. Po trzecie,
w kraju i za granicą sukcesywnie wzrasta liczba
stacji tankowania gazu. I, po czwarte, użycie gazu
– przy obecnych realiach cenowych oraz kształtowaniu się TCO – staje się naturalną alternatywą,
tzn. wyborem dokonywanym samoistnie przez
użytkownika na podstawie notowanych kosztów
i przychodów oraz rozpatrywanych innych czynników, a nie zasadniczo stanowi element wynikowy
oddziaływania narzędzi o miękim (m.in. dopłaty,
dotacje, ulgi, wydzielone pasy jazdy) bądź typowo
twardym charakterze (przykładowo zakazy wjazdu
do określonych stref w ogóle bądź w zadanych
godzinach). Do tego – w polskich warunkach
– dochodzą: prawne uznanie gazu za paliwo alternatywne oraz najważniejsze – czasowe zwolnienie
z płacenia MAUT, istotne dla jeżdżących w kierunku
niemieckim (docelowo bądź w tranzycie).

EPO-TRANS uruchomiła nową
stację tankowania gazu ziemnego
i podpisała umowę na dostawę
20 pojazdów IVECO S-WAY LNG

Nowa stacja tankowania skroplonego gazu ziemnego
dla ciężkich pojazdów została otwarta przy autostradzie
A4 w miejscowości Krzywa. Podczas uroczystości została
również podpisana umowa na dostawę 20 pojazdów
IVECO S-WAY LNG zasilanych wyłącznie gazem ziemnym.
Wieloletni partner IVECO Poland, firma EPO-Trans
Logistic S.A., 27 lutego 2020 roku oficjalnie dokonała
otwarcia nowoczesnej stacji tankowania gazu ziemnego
dla pojazdów klasy tonażowej ciężkiej. Stacja zlokalizowana jest w strategicznym miejscu, przy autostradzie
A4, między Legnicą a Zgorzelcem, w miejscowości Krzywa, w gminie Gromadka. Zajmuje powierzchnię ponad
3000 m2 i umożliwia dziennie tankowanie nawet
50 pojazdów zasilanych LNG. Obok znajdują się także
bezpieczny, monitorowany plac postojowy oraz zaplecze sanitarne dla wszystkich klientów stacji i placu
postojowego.
Ogólnodostępna stacja tankowania LNG w Krzywej,
dzięki systemowi dopasowującemu temperaturę i parametry techniczne paliwa do wymogów poszczególnych
rodzajów pojazdów, może obsłużyć wszystkie obecnie
dostępne na rynku marki samochodów użytkowych
zasilanych skroplonym gazem ziemnym. Dla pojazdów
zasilanych gazem ziemnym stacja ta będzie otwarta 7
dni w tygodniu, przez całą dobę. Jej montaż został sfinansowany i zrealizowany przez spółkę NOVATEK Green
Energy, zapewniającą stałe dostawy skroplonego gazu
ziemnego oraz zajmującą się serwisem technicznym
obiektu. Dzięki nowej inwestycji w Polsce dążenie wielu
firm przewozowych do osiągnięcia redukcji wpływu
transportu drogowego na środowisko naturalne staje
się realne i stanowi wsparcie w przechodzeniu na zieloną
mobilność. Koncentracja na alternatywnych źródłach
zasilania, takich jak m.in. gaz ziemny, pozwoli zmniejszyć globalne zużycie energii o 20%, globalną emisję
CO2 o 24% oraz w 95% może uniezależnić transport od
ropy naftowej.
Podczas uroczystości oficjalnego otwarcia obiektu
IVECO Poland podpisało umowę z EPO-Trans na dostawę

20 ciągników siodłowych S-WAY Natural Power o mocy
460 KM, wyposażonych w nowoczesny układ napędowy
jako paliwo wykorzystujący skroplony gaz ziemny (Liquid
Natural Gas – LNG). Nowe S-WAY LNG uzupełnią obecną
flotę ekologicznych pojazdów IVECO klienta, odebraną
w maju ubiegłego roku, a obejmującą 20 sztuk Stralis
Natural Power.
Podczas podpisania umowy Marcin Piluchowski,
Heavy Business Line Manager IVECO, powiedział:„IVECO,
jako lider w segmencie pojazdów zasilanych gazem
ziemnym, wspiera klientów w przechodzeniu na zieloną
mobilność, oferując pełny zakres usług posprzedażnych
zapewniających najniższe koszty użytkowania pojazdu. Jednocześnie marka IVECO oraz tacy partnerzy, jak
EPO-Trans, dążą do rozbudowania sieci i infrastruktury
tankowania LNG, co w konsekwencji rozpowszechni tę
technologię. Gaz ziemny jest dojrzałym i natychmiastowo
dostępnym rozwiązaniem umożliwiającym dekarbonizację przewozów na dalekich trasach. Jesteśmy bardzo
dumni z faktu, że IVECO ma swój udział w dążeniu firmy
EPO-Trans do redukcji negatywnego wpływu transportu
drogowego na środowisko naturalne. Potwierdzeniem
na to jest podpisana umowa na dostawę do firmy EPO-Trans kolejnych 20 sztuk pojazdów IVECO zasilanych
LNG. Do sprawdzonej floty ciągników siodłowych IVECO
Stralis dołączy niebawem nasz nowy okręt flagowy IVECO
S-WAY oferujący bardziej przestronną i komfortową kabinę, nowy pakiet łączności, niższe zużycie paliwa i jeszcze
większe zasięgi na jednym tankowaniu. Gratulujemy
wyboru i dziękujemy za zaufanie oraz życzymy sukcesów
w dalszym rozwoju niskoemisyjnego transportu”.
Piotr Ozimek, prezes EPO-Trans, dodał zaś:„Otwarcie
stacji tankowania gazu ziemnego jest dla EPO-Trans częścią naszego globalnego podejścia do zielonego transportu. Uważamy, że tylko dzięki zaangażowaniu i współpracy
wielu podmiotów sektora transportu w Polsce możliwa
jest realizacja idei zrównoważonego rozwoju, niosącego
ze sobą ochronę dla środowiska naturalnego. Naszą
stację będziemy w pełni wykorzystywać do tankowania
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naszej floty ekologicznych pojazdów IVECO, jednocześnie udostępniając tankowanie gazu ziemnego każdej
firmie transportowej. Inwestując w nowe pojazdy S-WAY
LNG, spełniamy nasze dążenie do zmniejszenia emisji
zanieczyszczeń oraz ograniczenia hałasu, jednocześnie
zyskując dla nas niższe zużycie paliwa przez pojazdy”.

50 ciągników siodłowych S-WAY NP
dla Omega Pilzno
Operator logistyczny Omega Pilzno uzupełnił swoją flotę ciężarówek o nowe IVECO S-WAY Natural
Power zasilane wyłącznie gazem ziemnym (LNG).
Wariant ten, z silnikiem o mocy maksymalnej
460 KM i maksymalnym momencie obrotowym
2000 Nm, na jednym zbiorniku oferuje zasięg do
1600 kilometrów. Uroczyste przekazanie odbyło
się w siedzibie firmy Omega Pilzno w miejscowości
Mokrzec w województwie podkarpackim.
IVECO Poland przekazało zamówione przez operatora
logistycznego Omega Pilzno 50 sztuk 2-osiowych ciągników siodłowych S-WAY Natural Power wyposażonych
w nowoczesny układ napędowy, jako paliwo wykorzystujący gaz ziemny – LNG. Dostarczone auta zasiliły
flotę klienta liczącą ponad 700 jednostek taboru. Nowe
ciągniki wyjechały już na drogi. Część z zamówionych egzemplarzy przeznaczono do obsługi klientów na terenie
Polski, pozostałe wyjechały na trasy Europy Zachodniej.
Dzięki tych samochodom Omega Pilzno będzie realizować zrównoważony transport, dążąc do redukcji
jego negatywnego wpływu na środowisko naturalne
i równocześnie zapewniając najlepsze miejsce pracy
dla swoich kierowców. Ciągniki S-WAY w wersji Standard zostały bowiem doposażone w nowoczesne, duże
lodówki, ergonomiczne spojlery, opony klasy A, retardery,
komfortowe fotele i leżanki, automatyczną klimatyzację,
infotainment z nawigacją oraz światła full LED. Poza tym
ciągniki te korzystają z pakietu łączności umożliwiającego stały monitoring taboru w czasie rzeczywistym,
aktualizację oprogramowania oraz zdalną diagnozę
pozwalającą na proaktywny serwis ograniczający nieplanowane przestoje.
W ramach umowy pakietowej z IVECO Poland, na
terenie swojej bazy transportowej operator logistyczny
uruchomi mobilną stację tankowania gazu LNG. Dzięki
zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań czas tankowania
pojazdów gazem ziemnym będzie porównywalny z czasem tankowania odmian konwencjonalnych, zapewniając przy tym najwyższe standardy bezpieczeństwa.
Ważny element towarzyszący przekazaniu ciężarówek
stanowiło szkolenie kierowców Omega Pilzno przeprowadzone przez trenerów z Akademii Jazdy IVECO.
Obejmowało ono nie tylko naukę techniki ekonomicznej
jazdy z wykorzystaniem nowoczesnych systemów aut,
ale i tankowanie LNG.
Daniel Wolszczak, dyrektor generalny IVECO Poland,
powiedział: „To bardzo ważny dzień dla IVECO, dla naszego klienta, firmy Omega Pilzno, ale i dla całej polskiej
logistyki. 50 nowych IVECO S-WAY zasilanych wyłącznie
gazem ziemnym wyjechało właśnie realizować swoje

zadania logistyczne. Zarówno doskonały komfort użytkowania tych pojazdów, jak też niezawodna konstrukcja,
oszczędność eksploatacyjna oraz niska emisja zanieczyszczeń sprawiają, że przyszłość sektora transportowego należeć będzie do technologii LNG. Życzymy firmie Omega
Pilzno dalszych sukcesów, zadowolenia z użytkowania
nowych IVECO S-WAY i szerokości”.
Adam Godawski, wiceprezes Grupy Omega Pilzno,
dodał:„Jesteśmy właśnie świadkami wkraczania Grupy
Omega Pilzno na ścieżkę zrównoważonego rozwoju,
na której chcemy wyznaczać standardy dla sektora
logistycznego. Oddając ekologiczne zestawy do dyspozycji naszych klientów, mamy zamiar wspierać ich
w realizacji polityki środowiskowej, która jest obecnie
istotnym elementem wpływającym na działalność
wielu branż. Wierzymy, że już teraz transport może być
bardziej przyjazny dla natury, a proces zmian zależy od
skali inwestycji, dlatego postanowiliśmy zacząć ambitnie, od stworzenia największej w Polsce floty pojazdów
ciężarowych zasilanych LNG”.

Ekologiczne zestawy Omegi Pilzno
Wykorzystanie 50 niskoemisyjnych ciągników siodłowych S-WAY Natural Power stanowi część szerszej,
ekologicznej koncepcji przedsiębiorstwa transportowego z Pilzna. Już teraz klientom oferowane są
przewozy uwzględniające wykorzystanie taboru zasilanego gazem, dodatkowo zaopatrzonego w opony
o zmniejszonych oporach toczenia. Uzupełnieniem
ekologicznego zestawu są naczepy cechujące się obniżoną masą własną. Szczegóły dotyczące transportu
z wykorzystaniem ekologicznych zestawów Omegi
Pilzno można znaleźć na stronie: http://ecofriendly-transport.com/.

IVECO Poland przekazało firmie
AGROMEX 20 ciągników siodłowych
S-WAY Natural Power
zasilanych gazem ziemnym
W ramach umowy podpisanej z firmą AGROMEX,
w sierpniu importer marki IVECO w Polsce dostarczył 2-osiowe ciągniki klasy tonażowej ciężkiej
– S-WAY Natural Power (NP) w wersji Low Tractor
z pełną, 60-miesięczną gwarancją M&R IVECO Xtra
Xtended Life.
IVECO Poland przekazało firmie AGROMEX Wojciech
i Jacek Fraszka 20 ciągników siodłowych S-WAY Natural
Power o mocy 460 KM wyposażonych w nowoczesny
układ napędowy jako paliwo wykorzystujący skroplony gaz ziemny LNG. Uroczyste przekazanie odbyło się
w dniu 28 lipca 2020 roku w siedzibie dealera IVECO
– TIMEX w Nowy Konik w woj. mazowieckim.
AGROMEX, obecny na rynku od 1992 roku i w swojej
flocie mający prawie 150 jednostek, świadczy usługi
transportu międzynarodowego dla największych przedsiębiorstw z branż AGD, RTV oraz produkcji maszyn
budowlanych. Konsekwentnie rozwija swoją działalność,
koncentrując się przede wszystkim na obsłudze rynku
brytyjskiego. Realizuje także dostawy na terenie Niemiec,
Beneluksu i Francji.
Oficjalne przekazanie pojazdów poprzedzało szkolenie kierowców przewoźnika przeprowadzone przez
trenera Akademii Jazdy IVECO. Obejmowało ono między innymi naukę techniki ekonomicznej jazdy oraz
obsługę systemu IVECO HI-CRUISE GPS, zawierającego
zintegrowane funkcje wspomagające prowadzenie pojazdu, takie jak Eco-Roll oraz przewidujące sterowanie
zmianą biegów i tempomatem, w tym celu bazując na
nowoczesnej technologi mapowania GPS. Poznanie nowoczesnego systemu komunikacji pozwoli kierowcom
zmaksymalizować dyspozycyjność i wydajność taboru
dzięki wykorzystaniu usługi pomocy zdalnej oraz bezprzewodowej aktualizacji oprogramowania i diagnostyki.
Dostarczone S-WAY LNG w wersji Low Tractor zaopatrzono w zbiorniki na gaz ziemny o pojemności 320
kg. Oferowane rozwiązanie technologiczne doskonale
sprawdzi się w usługach transportowych klienta, na
jednym tankowaniu gwarantując zasięg samochodów
do 1300 km. Ponadto ciągniki otrzymały nowoczesną
zautomatyzowaną skrzynię biegów HI-TRONIX, systemy
wspomagające HI-CRUISE oraz retarder. Pojazdy doposażono również w automatyczną klimatyzację, lodówki
PREMIUM oraz oświetlenie full led.
Wojciech Fraszka, właściciel AGROMEX, powiedział:
„Przez inwestycję w nowoczesne, niskoemisyjne pojaz-
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dy IVECO pragniemy podkreślić nasze zaangażowanie
w zrównoważony transport i ochronę środowiska”.
Jacek Fraszka, drugi z właścicieli AGROMEX, dodał zaś:
„Komfortowa i przestronna kabina zapewni naszym kierowcom znakomite warunki pracy, a niskie zużycie paliwa
pojazdów IVECO S-WAY przełoży się na niższy całkowity

i tempomatem, w tym celu wykorzystując nowoczesną
technologię mapowania GPS. Poznanie pokładowego
systemu komunikacji pozwoli zaś kierowcom zmaksymalizować dyspozycyjność i wydajność sprzętu. Pomocne
w tym są m.in. usługa pomocy zdalnej oraz bezprzewodowa aktualizacja oprogramowania i diagnostyki.

koszt utrzymania floty pojazdów. Liczymy, że zwiększy
to naszą konkurencyjność na rynku transportowym”.

Dostarczone S-WAY LNG dostały zbiorniki na gaz
ziemny o pojemności 194 kg (540 litrów). Oferowane
rozwiązanie technologiczne doskonale sprawdzi się
w usługach transportowych klienta, na jednym tankowaniu zapewniając zasięg do 1600 km. Ponadto kompletacja ciągników obejmuje: zautomatyzowaną skrzynię
biegów HI-TRONIX, systemy wspomagające HI-CRUISE,
retarder, automatyczną klimatyzację i klimatyzację postojową. Dodatkowo przewoźnik zdecydował o wyborze
wydłużonej gwarancji na układ napędowy na okres 5 lat.
Krzysztof Pokrywka, prezes zarządu Transkap International, stwierdził:„W roku ubiegłym rozpoczęliśmy testy
pojazdu IVECO zasilanego gazem ziemnym. W tym czasie
na drogach Europy Zachodniej pokonaliśmy kilka tysięcy
kilometrów. Imponujący zasięg IVECO S-WAY LNG, jaki
pokonuje na jednym tankowaniu, był dla nas kluczowy
i bez wątpienia technologia oferowana w nowoczesnych
pojazdach IVECO spełniła nasze oczekiwania. Nasi kierowcy wysoko ocenili komfort, bezpieczeństwo i parametry
jezdne nowego IVECO, co również miało wpływ na naszą
decyzję. Dla Transkap International bardzo ważna staje się
kwestia zrównoważonego transportu i ochrony środowiska. W wielu obszarach naszej działalności wdrażamy
szereg procedur zmniejszających negatywny wpływ
działalności na środowisko naturalne. Istotny jest też
dla nas parametr ekonomiczny: mam tu na myśli niższe
zużycie paliwa niż w pojazdach zasilanych olejem napędowym i zwolnienie z opłat autostradowych na terenie
Niemiec. To dodatkowe argumenty, które przekonały
nas do inwestycji w technologię tej marki.”

Ciągniki siodłowe S-WAY Natural
Power dla Transkap International
W lipcu 2020 roku IVECO Poland przekazało poznańskiej firmie Transkap International 4 sztuki zamówionych ciągników siodłowych S-WAY Natural Power (NP)
o mocy 460 KM z układem napędowy jako paliwo
wykorzystującym skroplony gaz ziemny. W ten sposób
przewoźnik uzupełnił swoją flotę pojazdów z silnikami
wysokoprężnymi o nowe S-WAY NP Natural Power
przeznaczone do logistyki międzynarodowej. Uroczyste przekazanie odbyło się w siedzibie dealera IVECO
– On Road w Poznaniu.
Transkap International od 25 lat dostarcza usługi transportowe, działając na rynkach międzynarodowych. Specjalizuje się w przewozie ładunków niebezpiecznych ADR
oraz sprzętu dla branż eventowej i targowej. W swojej
flocie ma ponad 60 ciężarówek obsługiwanych przez
załogę liczącą 70 kierowców.
Nowe S-WAY NP LNG wyjadą na drogi Europy, zapewniając transport międzynarodowy w takich krajach, jak
Niemcy, Francja i Hiszpania. Dzięki tym niskoemisyjnym
autom Transkap International podkreśla swoje zaangażowanie w zrównoważony transport i ochronę środowiska.
Komfortowa i przestronna kabina zapewni jego kierowcom znakomite warunki pracy, a niskie zużycie paliwa da
właścicielom lepszą konkurencyjność i niższy całkowity
koszt utrzymania floty (TCO).
Oficjalne przekazanie taboru poprzedzało szkolenie
kierowców przewoźnika przeprowadzone przez trenera
Akademii Jazdy IVECO. Obejmowało ono nie tylko naukę
techniki ekonomicznej jazdy, ale i obsługę systemu IVECO
HI-CRUISE GPS, zawierającego zintegrowane funkcje
wspomagające prowadzenie samochodu, takie jak
Eco-Roll oraz przewidujące sterowanie zmianą biegów

przeznaczonych do logistyki międzynarodowej. Są
to pojazdy z silnikami o mocy 460 KM, wyposażone
w nowoczesny układ napędowy jako paliwo wykorzystujący skroplony gaz ziemny LNG.
STANDO od ponad dwóch dekad dostarcza usługi
logistyczne i transportowe płynnych produktów spożywczych. Ma 85 nowoczesnych cystern spożywczych,
a w 115-osobowym zespole jest zatrudnionych 90 kierowców oraz logistycy, inżynierowie, ekonomiści, informatycy, planiści i analitycy zajmujący się automatyzacją
procesów logistycznych. Podczas zakupu pojazdów do
swojej floty STANDO kieruje się nowoczesnością rozwiązań technologicznych wpisujących się w dynamiczny
rozwój podmiotu oraz niskoemisyjnością ciężarówek,
które są przyjazne dla środowiska naturalnego. Od lat
Grupa STANDO podkreśla swoje zaangażowanie w zrównoważony transport i ochronę środowiska.
Dostarczone 10 egzemplarzy S-WAY NP zasilanych
gazem ziemnym uzupełniło flotę zakupionych przez
STANDO we wrześniu 2019 roku 20 ciągników IVECO
Stralis Natural Power. Najnowsze ciągniki S-WAY LNG
dołączą więc do swoich poprzedników i wyjadą na
drogi Europy, zapewniając transport międzynarodowy
w 37 krajach obsługiwanych przez STANDO.
Oficjalne przekazanie pojazdów poprzedzało szkolenie kierowców przewoźnika przeprowadzone przez
trenera Akademii Jazdy IVECO. Obejmowało ono między
innymi naukę techniki ekonomicznej jazdy oraz obsługę systemu IVECO HI-CRUISE GPS ze zintegrowanymi
funkcjami wspomagającymi prowadzenie, takimi jak
Eco-Roll, oraz przewidujące sterowanie zmianą biegów
i tempomatem. W tym celu wykorzystuje się nowoczesną
technologię mapowania GPS. Poznanie nowoczesnego
systemu komunikacji IVECO S-WAY pozwoli kierowcom
zmaksymalizować dyspozycyjność i wydajność aut, dzięki wykorzystaniu usługi pomocy zdalnej oraz bezprzewodowej aktualizacji oprogramowania i diagnostyki.
Przekazane S-WAY LNG zaopatrzono w zbiorniki na
gaz ziemny o pojemności 194 kg (540 litrów). To rozwiązanie technologiczne doskonale sprawdzi się w usługach transportowych klienta, na jednym tankowaniu
zabezpieczając zasięg do 1600 km. Ponadto ciągniki
mają nowoczesną, zautomatyzowaną skrzynię przekładniową HI-TRONIX i systemy wspomagające HI-CRUISE
oraz Eco-Roll. Do tego wszystkie S-WAY klienta są objęte
kontraktem serwisowym IVECO 3XL Life oraz dostały

Ciągniki siodłowe S-WAY Natural
Power NP zasilane gazem ziemnym
dla Grupy STANDO
Grupa STANDO uzupełniła swoją flotę pojazdów
IVECO zasilanych gazem ziemnym o kolejnych 10
ciągników siodłowych S-WAY Natural Power (NP)
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wyposażenie dodatkowe: tryb wyciszenia do 71 dB,
ukrytą pod kabiną zintegrowaną klimatyzację postojową,
aluminiowe felgi Alcona SLT i pakiet Full Led. Przy tym
kabiny zostały pomalowane w charakterystyczne barwy
Grupy STANDO.
Andrzej Stefanowski, właściciel Grupy STANDO,
powiedział: „Prawie rok temu zdecydowaliśmy się na
zakup pierwszych pojazdów IVECO zasilanych skroplonym gazem ziemnym. Pokonaliśmy w tym czasie
wiele tysięcy kilometrów i teraz z pełną świadomością,
wiedzą i doświadczeniem do naszej floty dołączają
kolejne ciągniki S-WAY wykorzystujące tę technologię.
Zależało nam na obniżeniu emisji dwutlenku węgla
podczas realizacji naszych misji transportowych oraz
zoptymalizowaniu kosztów. Te cele zostały osiągnięte. Zużycie paliwa jest o 15% niższe niż w pojazdach
zasilanych silnikami wysokoprężnymi, ponadto gaz
ziemny ma niższą cenę oraz wciąż możemy korzystać
ze zwolnienia z opłat MAUT na terenie Niemiec. Bez
żadnego problemu możemy realizować zlecenia, które
wymagają pozwolenia na wjazd do centrów miast
Europy tylko pojazdom niskoemisyjnym, podobnie
jest z możliwością wjazdów do niektórych portów
przeładunkowych. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych to cel, który jako świadoma organizacja
staramy się realizować każdego dnia. Pojazdy IVECO
doskonale wpisują się w naszą misję”.

Ciągniki siodłowe S-WAY Natural
Power zasilane gazem ziemnym
dla E-LOGIS
Firma E-LOGIS tworzy pierwszą w Polsce flotę
pojazdów do transportu dalekobieżnego, opartą
wyłącznie na ciągnikach siodłowych zasilanych
biopaliwem.
IVECO Poland przekazało E-LOGIS 20 ciągników
siodłowych S-WAY Natural Power o mocy 460 KM, wyposażonych w układ napędowy jako paliwo wykorzystujący skroplony gaz ziemny (Liquefied Natural Gas
– LNG). Przekazanie pojazdów miało miejsce pod koniec
października w siedzibie dealera IVECO On Road w Poznaniu.
E-LOGIS, w trosce o środowisko naturalne oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów
i najbliższego jej otoczenia, postanowiła stworzyć flotę
w pełni bazującą na pojazdach ekologicznych zasilanych

biopaliwem LNG. Przewoźnik ma obecnie czterdzieści
aut w pełni zasilanych skroplonym gazem ziemnym.
Rozwój stacji LNG w Polsce i w całej Europie pozwala
mu realizować każde zadanie transportowe. Przy tym
podmiot poszedł o krok dalej i rozpoczął już budowę
własnej stacji LNG.
Krzysztof Potok, prezes zarządu E-LOGIS powiedział: „Z roku na rok obserwujemy coraz większe
zapotrzebowanie na usługi spedycyjne, dlatego
sukcesywnie powiększamy ich zakres. Obsługujemy
różne rynki i korzystamy z nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie pojazdów. Nasz zespół
posiada gruntowną wiedzę, doświadczenie i zaangażowanie, dzięki czemu jesteśmy pewni najwyższej jakości realizowanych przez nas usług. Wybrana
przez nas technologia LNG znacznie redukuje emisje
szkodliwych gazów do atmosfery przy jednoczesnym
zachowaniu dotychczasowych osiągów, ekonomiki
paliwowej oraz zasięgu eksploatacyjnego pojazdu.
Jest to idealne rozwiązanie dla firmy E-LOGIS, która,
myśląc przyszłościowo, chce połączyć innowacyjność
oraz ciągły rozwój z ochroną środowiska”.
E-LOGIS specjalizuje się w transporcie dla branży automotive, e-commerce i papierniczej. Dostarczone 20
sztuk S-WAY NP zasilanych skroplonym gazem ziemnym
realizuje już swoje misje na drogach Europy.
Oficjalne przekazanie taboru poprzedzało szkolenie kierowców przewoźnika przeprowadzone przez
trenera Akademii Jazdy IVECO. Obejmowało ono między innymi naukę techniki ekonomicznej jazdy oraz
obsługę systemu IVECO HI-CRUISE GPS, zawierającego
zintegrowane funkcje wspomagające prowadzenie
pojazdu, takie jak Eco-Roll, oraz przewidujące sterowanie zmianą biegów i tempomatem, wykorzystując w tym celu najnowocześniejszą technologię
mapowania GPS. Poznanie nowoczesnego systemu
komunikacji samochoddów pozwoli kierowcom
zmaksymalizować dyspozycyjność i wydajność ciężarówek dzięki wykorzystaniu usługi pomocy zdalnej
oraz bezprzewodowej aktualizacji oprogramowania
i diagnostyki. Pomoc zdalna polega na interwencji Control Room IVECO w momencie, gdy system
wykryje potencjalne usterki, które mogą wystąpić
w niedalekiej przyszłości. System poinformuje też
kierowcę o konieczności wizyty w serwisie, dzięki
czemu uniknie nieplanowanych postojów.

S-WAY LNG objęte są kontraktem serwisowym IVECO
3XL Life, obejmującym okres 60 miesięcy i roczny przebieg 160 000 kilometrów.

Współpraca między IVECO
i Arcese z jeszcze większą troską
o środowisko – dzięki nowym
S-WAY zasilanym LNG
Thomas Hilse, prezes marki IVECO, złożył oficjalną
wizytę w nowej placówce Grupy Arcese w Basiano
(Włochy). Gospodarzem spotkania, zorganizowanego z okazji przekazania 20 nowych ciągników S-WAY
Natural Power w wersji zasilanej skroplonym gazem
ziemnym, był Matteo Arcese, prezes zarządu Grupy
Arcese. Przy przekazaniu pojazdów obecni byli także
dyrektor ds. transportu całopojazdowego Emanuele
Arcese i dyrektor ds. technicznych Carlo La Corte z Grupy Arcese, oraz Mihai Daderlat – dyrektor ds. rynku
włoskiego w IVECO.
Auta wybrane przez Grupę Arcese zmieniają reguły
gry w efektywnym transporcie, wykorzystując łączność internetową, dzięki zaawansowanej technologii
i dedykowanym usługom oraz konkurencyjnym całkowitym kosztom posiadania TCO. Ponadto opracowana
przez IVECO technologia zasilania pojazdów gazem
ziemnym sprawia, że są one wyjątkowo przyjazne
dla środowiska.
Matteo Arcese, prezes zarządu Grupy Arcese, skomentował ostatnie zwiększenie parku taboru użytkowanego przez Grupę:„Zawsze zwracaliśmy szczególną uwagę na zrównoważony rozwój. Ograniczenie
emisji w naszej działalności jest celem, który coraz
częściej realizujemy wspólnie z naszymi klientami.
Konsekwentne modernizowanie floty i inwestowanie w pojazdy zasilane alternatywnymi paliwami to
tylko dwa przykłady działań podjętych przez nas
w tym kierunku. Wybraliśmy IVECO, gdyż uważamy,
że samochody IVECO S-WAY należą do najlepszych
ciągników zasilanych LNG na rynku pod względem
mocy, zasięgu i niezawodności, a tym samym idealnie odpowiadają naszym potrzebom jako firmy
świadczącej usługi transportu ciężkich ładunków
na dalekich trasach”.
Thomas Hilse, prezes marki IVECO, powiedział:
„Chcielibyśmy podziękować Grupie Arcese za to, że
po raz kolejny okazała zaufanie marce IVECO. Podziwiamy dalekowzroczność tego przedsiębiorstwa,
które przez lata pracowało na obecny wizerunek
efektywnej i innowacyjnej grupy. Marka IVECO towarzyszyła Arcese przez dużą część tej drogi, budując
relację opartą na wzajemnym zaufaniu i współpracy.
Jesteśmy zaszczyceni, mogąc uczestniczyć w zrównoważonej rozbudowie floty Arcese o najnowocześniejsze pojazdy, które łączą technologię, usługi
i stanowią zrównoważone rozwiązanie przyjazne
dla środowiska.”
Dostarczone ciągniki siodłowe są wyposażone
w silniki Cursor 13 NP o mocy 460 KM, 12-biegowe
przekładnie Hi-Tronix, system jazdy przewidującej na
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MyIVECO. Zaawansowana komunikacja w została
również opracowana po to, aby pomóc operatorom
logistycznym w zapewnieniu wyższej rentowności ich działalności przez maksymalizację czasu
dyspozycyjności taboru i prewencyjnego serwisu.
W takim układzie poznanie pokładowego systemu komunikacji pozwala kierowcom zmaksymalizować dyspozycyjność i wydajność sprzętu.
Pomocne w tym są między innymi usługa pomocy
zdalnej oraz bezprzewodowa aktualizacja oprogramowania i diagnostyki. Pomoc zdalna polega na
interwencji Control Room IVECO w momencie, gdy
system wykryje potencjalne usterki mogące wystąpić w niedalekiej przyszłości. System poinformuje
również kierowcę o konieczności wizyty w serwisie, dzięki czemu uniknie on nieplanowanych postojów.

S-WAY i S-WAY NP
– samochody zgodne z zasadami
zrównoważonego rozwoju
podstawie pozycjonowania GPS oraz dwa 440-litrowe
zbiorniki LNG po obu stronach ramy. Wspomniany
system jazdy przewidującej oraz inne zaawansowane
technologie przyczyniają się do obniżenia zużycia
paliwa i emisji takich zanieczyszczeń, jak NO2 (o 90%)
czy cząstki stałe (o 95%). Samochody te idealnie realizują też założenia gospodarki o zamkniętym obiegu,
gdyż są przystosowane do zasilania biometanem
– paliwem wytwarzanym ze źródeł odnawialnych,
którego spalanie przekłada się na o 95% niższą emisję
CO2 netto w porównaniu do odpowiedników napędzanych silnikami wysokoprężnymi. W trybie cichym
emisja hałasu jest obniżona do 71 dB(A), co pozwala
na nocne przemieszczanie się w strefie miejskiej.
Imponujący zasięg – przy maksymalnej pojemności
zbiorników 540 l sięgający 1600 km – umożliwia przewóz na dalekich trasach przez całą Europę.
Ponadto S-WAY zapewniają dobre wrażenia
z jazdy także dzięki technologii i wzornictwu,
a zarówno koncern, jak i Arcese tradycyjnie dbają o komfort pracy kierowców. Do tego ważny
element technologicznego wyposażenia ciężarówek stanowi Connectivity Box, czyli terminal łączności z centrum informacji o pojazdach
– IVECO Control Room, gdzie specjaliści przez cały
czas monitorują stan floty. Umożliwia to efektywne planowanie przeglądów i napraw oraz pomaga
zapobiegać nieplanowanym przestojom. Ecofleet,
ocena stylu jazdy (DSE) i system nadzoru koncentracji
kierowcy (DAS) to zaś rozwiązania przyczyniające się
do dalszego obniżenia całkowitego kosztu posiadania.
Nabyte teraz S-WAY NP są również pierwszym
ciągnikami siodłowymi w nowych barwach Arcese.
Zmiana stylizacji podkreśla tożsamość marki przez
nawiązanie do jej historii i wartości, a jednocześnie

sygnalizuje kierunek na przyszłość i zamiar promowania jeszcze większej zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju w logistyce i transporcie.
Serwis zapewnia dealer IVECO Officine Brennero,
obsługujący klientów w czterech placówkach i sieci
warsztatów w prowincjach Trydent, Werona, Mantua,
Pordenone, Udine, Triest i Gorycja.

S-WAY: ciężarówka IVECO
na następną dekadę
S-WAY niesie ze sobą wszystkie zalety wprowadzone w poprzednich generacjach i dodaje nową
kabinę, całkowicie przeprojektowaną z myślą o potrzebach kierowcy i właściciela. W obliczu mocnej
konkurencji operatorzy logistyczni potrzebują najwyższego poziomu dyspozycyjności, wydajności
i produktywności swoich flot. S-WAY dobrze spełnia
to wymaganie, oferując kompletny pakiet wysoce
konkurencyjnych funkcji i usług. Opracowano go
mianowicie z naciskiem na najwyższy komfort kierowcy, zrównoważony rozwój oraz nowy, rozszerzony poziom komunikacji, mający na celu obniżenie
całkowitego kosztu posiadania (TCO). Dlatego to
więcej niż produkt – to zaproponowany model
biznesowy, obejmujący cały cykl życia pojazdu
i pomagający klientom IVECO spełniać wymagania
ich klientów.

W tradycyjnym S-WAY uzyskano to dzięki układowi
oczyszczania spalin HI-SCR oraz wysokiej efektywności paliwowej, wynikającej z zaawansowanej
technologii silnika i skrzyni biegów Hi-Tronix. Do
tego doszło wiele rozwiązań służących oszczędzaniu paliwa, takich jak inteligentny osprzęt silnika
i Smart EGR. Natomiast S-WAY Natural Power opiera
się na dobrych osiągach ciężkiej gamy marki, gwarantując dalszą redukcję emisji cząstek stałych, NOx
i dwutlenku węgla. Łączy w sobie niski całkowity
koszt posiadania z niską emisją szkodliwych substancji.
W przypadku operatorów logistycznych, pragnących prowadzić „zieloną” flotę, S-WAY pozostaje jedną z niewielu ciężarówek zasilanych gazem
ziemnym, przy momencie obrotowym silnika 2000
Nm oferujących zasięg do 1600 km. W rezultacie
użytkownicy mogą korzystać z ogółu zalet gazu
ziemnego – w segmencie ciężkim jedynej dostępnej od ręki, niskoemisyjnej alternatywy dla oleju
napędowego. W porównaniu do emisji notowanej
przy spalaniu oleju napędowego zasilanie gazem
ziemnym zapewnia emisję cząstek stałych niższą
o 99% i o 90% niższą emisję NO2. Przy tym, w sytuacji
użycia biometanu, emisja dwutlenku węgla ulega
redukcji aż o 95%.

S-WAY: ciężarówka online
Nowy, zaawansowany moduł telematyczny
w S-WAY jest bogatym w możliwości systemem
komunikacji. Pozwala gromadzić, przetwarzać i wymieniać dane w czasie rzeczywistym. Właściciele
i kierowcy są stale połączeni z pojazdem przez
swoje urządzenie mobilne lub komputer PC, korzystając z łatwego w obsłudze portalu i aplikacji
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W pełni elektryczne Volvo FL Electric

z zabudową Rosenbauer GW-L dla straży pożarnej
Na specjalistycznych branżowych
targach „Florian” w Dreźnie dostawca
sprzętu i wyposażenia dla straży
pożarnej – austriacki Rosenbauer
– oraz Volvo Trucks pokazali
nowość: pierwszy w pełni elektryczny
pojazd strażacki GW-L na seryjnym
podwoziu Volvo FL Electric. Przy
czym nie była to jeszcze „rasowa”
odmiana ratowniczo-gaśnicza,
a wariant wsparcia logistycznego.
tekst: jarosław brach, zdjęcia: volvo

N

owy samochód strażacki GW-L należy do serii swoimi korzeniami sięgającej 1985 roku
i łączy w sobie wysoce elastyczną koncepcję
nadwozia z nowym, innowacyjnym podwoziem o napędzie w pełni elektrycznym. Cechują go rozstaw osi
4400 mm oraz krótka, dzienna, 2-osobowa kabina.
Jest to też pierwszy taki model dla straży pożarnej
na seryjnym podwoziu z napędem elektrycznym
– Volvo FL Electric. Sama seria FL w wydaniach do
16 000 kg dopuszczalnej masy całkowitej bywa stosowana głównie w lokalnym ruchu dystrybucyjnym.
Ta klasyczna ciężarówka do transportu miejskiego
i lokalnego w wykonaniach z napędem elektrycznym
w ofercie znajduje się od 2019 roku. Ze swojej strony
Rosenbauer stał się zaś pierwszym na świecie wytwórcą sprzętu dla straży pożarnej, który w oparciu
o podwozie z pogranicza klas tonażowych średniej
i ciężkiej zaproponował pojazd ratowniczy.
Ten pierwszy na świecie samochód strażacki z zabudową logistyczną w klasie wagowej 16 t i z w pełni
elektrycznym napędem idealnie więc nadaje się do
stosowania w obszarach miejskich – na krótkich
dystansach, jednocześnie mogąc zapewnić wszystko,
co niezbędne do wykonania operacji skutecznie, szybko
i elastycznie w pomieszczeniach zamkniętych, jak np.
hale fabryczne.
W pełni elektryczny napęd ma wystarczającą
moc oraz działa prawie bezgłośnie i bez emisji spalin
– przykładowo na biegu jałowym FL Electric okazuje się
prawie o 40 dB cichszy niż klasyczne FL z silnikiem Diesla. Tym samym odmiana elektryczna chroni środowisko
i zdrowie służb ratowniczych, gdyż dociera na miejsce
szybko, prawie bezgłośnie i całkowicie bezemisyjnie,
idealnie łącząc wydajność i zrównoważony rozwój.
Ponadto pojazd w formie zabudowy i wyposażenia

otrzymał kontenery na kółkach i specjalnie dobraną
konstrukcję przeciwpożarową, razem tworzące ogólny
system o dużej elastyczności eksploatacyjnej. W rezultacie z własną przestrzenią warsztatową, praktyczną
windą załadowczą i wyposażeniem w pojemniki na
kółkach auto da się indywidualnie dopasować do
danego zastosowania – dzięki strukturze logistycznej i kontenerom na kółkach zapewnia największą
możliwą elastyczność w zaopatrzeniu logistycznych
różnych lokalizacji prowadzenia akcji i rozmieszczenia specyficznych obiektów.

Technologia
zastosowana w Volvo FL Electric
Zespół napędowy nowego pojazdu logistycznego
składa się z kompaktowego silnika elektrycznego
oraz 2-biegowej skrzyni przekładniowej, której
pierwszy bieg umożliwia ruszanie z maksymalnym

momentem obrotowym (425 Nm) nawet na stromym wzniesieniu. Moc ciągła silnika elektrycznego
wynosi 165 kW, a moc szczytowa dochodzi do 200
kW. Silnik działa również jako generator, przekształcając energię kinetyczną, normalnie traconą podczas
hamowania, w energię elektryczną, przekazywaną
z powrotem do akumulatorów trakcyjnych, w liczbie
do czterech. Akumulatory 600 V (akumulatory litowo-niklowo-manganowo-kobaltowe) o pojemności
50 kWh każdy można zamontować w obudowie,
a zapewniają one zasięg do 300 km – w zależności
od obszaru zastosowania. Są ładowane za pomocą
ładowarek pokładowych prądem zmiennym lub
z zewnętrznych stacji ładowania prądu stałego;
proces ładowania 6 akumulatorów trwa 1,5 lub
10,5 godziny (ładowanie szybkie/normalne), a dla
czterech akumulatorów mniej niż godzinę lub 6,5
godziny (ładowanie szybkie/normalne).
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W pełni elektryczna straż pożarna
Przedstawiona przez Rosenbauera kompletacja
logistyczna ma na pokładzie cztery akumulatory
gwarantujące wystarczającą ilość energii do wykonania przeciętnego zadania logistycznego przy
wyjeździe do prowadzenia akcji w mieście, oświetlenia terenu (światła stroboskopowe, oświetlenie
otoczenia, oświetlenie wnętrza LED) oraz zasilania
radia, laptopów, lamp ręcznych, ładowarek itp. Pojazd dostał system magistrali Rosenbauer CAN.
Ogólnie w układzie elektrycznym wprowadzono:
2 migające światła LED z przodu dachu kabiny,
2 migające światła LED z boku i z tyłu, boczne oświetlenie Ambiente w postaci taśm LED, światła manewrowe na lusterkach, system Rosenbauer CANBUS
z wyświetlaczem oraz kamerę cofania z wyświetlaczem. Całym oświetleniem, kamerą cofania i tylną
windą załadunkową można więc sterować za pomocą 10-calowego wyświetlacza wbudowanego
w środkową konsolę w kabinie kierowcy. Przyłącza
umieszczono zarówno w kabinie kierowcy, jak
i w kilku miejscach nadwozia.

Elastyczna koncepcja zabudowy
Zabudowa z bocznymi drzwiami i tylną windą załadunkową składa się z trzech zasadniczych części: hali
warsztatowej z blatem roboczym, dwóch pomieszczeń sprzętowych oraz przestronnej strefy logistycznej
lub ładunkowej. Lekka konstrukcja została wykonana
z aluminiowych paneli warstwowych z wkładkami
wzmacniającymi oraz otrzymała aluminiowe poszycie
zewnętrzne. Wprowadzono tu profile RTE RC o wymiarach 1200 x 800 mm. Nadwozie ma 2,1 m wysokości
wewnętrznej, wskutek czego na całej długości da się po
nim chodzić w pozycji wyprostowanej. Podłogi w przestrzeni roboczej i ładunkowej wyróżniają się grubością
21 mm, z kolei podłoga w przedziałach wyposażenia
powstała z aluminium. W przestrzeni ładunkowej istnieje możliwość zabrania zróżnicowanego ładunku oraz
wygospodarowano miejsce dla maksymalnie czterech
osób. Do warsztatu prowadzą drzwi z wysuwanymi
schodami po prawej stronie. Dostępne są też szyny
mocujące z boku ścian wewnętrznych, szyny profilowe
w pomieszczeniach wyposażeniowych do indywidualnego użytku, regulowane wyposażenie wnętrza oraz
zabezpieczenie ładunku w przedziale logistycznym.
Przedziały sprzętowe są zamykane roletami, każda
z ryglem, a głębokie przedziały sprzętowe dodatkowo
u dołu klapami, po otwarciu pełniącymi funkcję podestów – tzw. klap schodkowych. Takie tzw. głębokie i wysokie – na całą wysokość auta – przedziały sprzętowe
z dolnym podestem zlokalizowano po lewej i prawej
stronie, po obu stronach tuż przed tylną osią. Wszystkie
przedziały sprzętowe są pyłoszczelne. Do tego w formie
wyposażenia dochodzi pełna gama systemu modułowego Rosenbauer COMFORT z szufladami, tacami,
przegrodami obrotowymi itp., służąca do bezpiecznego
przechowywania i optymalnego wyjmowania sprzętu
znajdującego się w skrytkach sprzętowych, w tym za-

W zależności od wymagań konkretnej jednostki
– da się realizować różnorodne koncepcje
logistyczne. Obejmuje to też wózki na
wyposażenie, zgodne z normą obowiązującą
w Niemczech – przewidziano miejsce na
maksymalnie sześć kontenerów rolkowych –
przesuwanych na rolkach, w tym najnowszych
RTE RC o wymiarach standardowej europalety,
czyli 1200 x 800 mm.

kg przy odległości środka ciężkości ładunku od końca
zabudowy 1000 mm, z funkcją zdalnego sterowania
radiowego.
Dzięki elastycznej koncepcji możliwe stało się również wykonanie innych układów pomieszczeń i wyposażenia. W rezultacie – w zależności od wymagań konkretnej jednostki – da się realizować różnorodne koncepcje
logistyczne. Obejmuje to także wózki na wyposażenie
– przewidziano miejsce na maksymalnie sześć kontenerów przesuwanych na rolkach, w tym najnowszych
RTE RC o wymiarach standardowej europalety, czyli
1200 x 800 mm. Pojemniki na rolkach zapewniają dużą
elastyczność. Solidna konstrukcja ich ramy, zrobiona
z anodowanych profili aluminiowych, umożliwia załadunek pojedynczych kontenerów do dopuszczalnej
dla nich masy całkowitej, określonej na 700 kg. Kolejna zaleta polega na tym, że pojemniki mogą być
różnie konfigurowane w zależności od celu transportu.
Wymiary tak skompletowanego egzemplarza równają się: długość x szerokość x wysokość 7400 x 2550
x 3400 mm, natomiast dopuszczalna masa całkowita
16 000 kg.
Matthias Reisinger, menedżer produktu ds. pojazdów przemysłowych i specjalnych w Rosenbauer, mówi:
„Dzięki temu pojazdowi Rosenbauer łączy najnowsze rozwiązania na rynku samochodów ciężarowych
z uniwersalną i sprawdzoną koncepcją pojazdu, aby
zapewnić straży pożarnej dokładnie odpowiedni sprzęt
do przyszłych operacji”.

Fakty na temat pojazdu strażackiego
GW-L
na podwoziu Volvo FL Electric
bierania i bezpiecznego przechowywania ekwipunku.
W partii logistycznej zamontowano zaś dwie półki.
Dodatkowo są tutaj przewożone cztery standardowe
pojemniki, zabezpieczone zamkiem za pomocą specjalnego systemu szyn. Ogólnie w części logistycznej
znajdują się dwie zamontowane na stałe półki i cztery
standardowe kontenery na rolkach. Załadunek i rozładunek odbywa się za pomocą zasilanej elektrycznie
tylnej windy załadunkowej Palfinger o udźwigu 1500

* Pojazd logistyczny o dopuszczalnej masie całkowitej
16 700 kg, oparty na Volvo FL Electric, z akumulatorami
o łącznej pojemności 200 kWh.
* Elastyczna koncepcja nadwozia dla szerokiej gamy
konfiguracji pojazdów firmy Rosenbauer z warsztatem
i pomieszczeniem logistycznym oraz miejscem na maksymalnie sześć kontenerów rolkowych – przesuwanych
na rolkach.
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BP – raport na temat paliw w przyszłości
W nowym raporcie BP analizuje możliwe scenariusze dotyczące globalnego rynku energii do roku 2050.
Wskazano w nim trzy kluczowe czynniki i zjawiska.
tekst: jarosław brach, zdjęcie: BP, scania
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a skutek dążeń do obniżenia emisji dwutlenku węgla na świecie globalny system
energii przechodzi istotną restrukturyzację,
stając się bardziej zróżnicowany i ukierunkowany na
potrzeby klientów. Poza tym charakteryzować go
będzie zwiększona konkurencja między paliwami.
W zużyciu energii społeczeństwa odchodzą
od paliw kopalnych, a odnawialne źródła energii
szybko zwiększają swoje znaczenie w miarę postępującej elektryfikacji na świecie.
Potrzebne są zdecydowane działania, takie jak
znaczny wzrost cen emisji dwutlenku węgla, aby
zapewnić trwałe ograniczenie emisji związanych
z zużyciem energii.
BP Energy Outlook z 2020 roku analizuje możliwe ścieżki globalnej transformacji energetycznej,
scenariusze rozwoju globalnych rynków energii
w ciągu najbliższych trzydziestu lat oraz kluczowe
niewiadome mogące wpływać na ich kształt. Prognoza obejmuje okres do roku 2050, czyli o dziesięć
lat dłuższy niż w poprzednich edycjach, i koncentruje się wokół trzech głównych scenariuszy.
Według podstawowych scenariuszy rozważanych w raporcie globalne zapotrzebowanie na
energię będzie nadal rosło przynajmniej przez
część okresu pozostającego do roku 2050. Niemniej w tym czasie struktura popytu na energię
ulegnie zasadniczej zmianie, a odpowiedzią na
malejącą rolę paliw kopalnych staną się rosnący
udział energii odnawialnej oraz wzrost znaczenia
energii elektrycznej.

Bernard Looney, jeden z twórców raportu, skomentował: „Energy Outlook to nieocenione źródło
informacji, które pomaga nam lepiej zrozumieć
zmieniający się krajobraz energetyczny i które
w głównej mierze przyczyniło się do opracowania
naszej nowej strategii. W tym roku prognozy sięgają
o dekadę dalej niż wcześniej, czyli do roku 2050,
w którym zamierzamy zrealizować nasz cel, jakim
jest osiągnięcie zerowych emisji netto. Mimo tego,
że pandemia drastycznie zmniejszyła globalną emisję dwutlenku węgla, świat nadal nie podąża ścieżką zrównoważonego rozwoju. Z analizy zawartej
w prognozie wynika jednak, że dzięki zdecydowanym działaniom i szerszemu wyborowi w zakresie
technologii niskoemisyjnych – zarówno po stronie
przedsiębiorstw, jak i konsumentów – transformacja
energetyczna może stać się rzeczywistością. Jest to
jeden z powodów, dla których z optymizmem patrzę
w przyszłość i mam nadzieję, że czytelnicy uznają
ten raport za pomocny, ponieważ wszyscy staramy
się wprowadzać zmiany na lepsze”.

Trzy scenariusze
W raporcie z 2020 roku przeanalizowano przebieg
transformacji energetycznej do 2050 roku według
trzech głównych scenariuszy. Nie są to przewidywania, lecz scenariusze oparte na alternatywnych
założeniach dotyczących polityk i preferencji społecznych, których zadaniem jest zbadanie różnych
możliwości rozwoju wypadków w ciągu następnych
30 lat.

Scenariusz Rapid (szybki) zakłada wdrożenie
określonych działań, w tym prowadzących do
znacznego wzrostu cen emisji dwutlenku węgla,
które spowodują, że do 2050 roku emisje CO2 pochodzące z zużycia energii spadną o około 70%
w porównaniu do poziomu z 2018 roku. Scenariusz
Rapid jest zasadniczo zgodny ze scenariuszami
spójnymi z ograniczeniem wzrostu temperatury
na świecie do 2100 roku do znacznie mniej niż
2° C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej.
Scenariusz Net Zero (zero netto) zakłada, że
działania wprowadzone w ramach scenariusza
Rapid zostaną wzmocnione przez znaczące zmiany w zachowaniach i preferencjach społecznych
i konsumenckich – takie jak powszechniejsze przyjmowanie gospodarki obiegowej i ekonomii współpracy oraz przechodzenie na niskoemisyjne źródła
energii. Pozwoli to do 2050 roku uzyskać redukcję
emisji dwutlenku węgla o ponad 95%. Scenariusz
Net Zero jest w dużej mierze zgodny z szeregiem
scenariuszy prowadzących do ograniczenia wzrostu
temperatury do 1,5 °C.
Business-as-usual (BAU) (wszystko jak dotąd)
zakłada, że polityka rządowa, technologie i preferencje społeczne nadal będą się rozwijać w sposób
i w tempie obserwowanym w niedawnej przeszłości. W ramach BAU emisje dwutlenku węgla
pochodzące z zużycia energii osiągną szczytowy
poziom w połowie lat 20. XXI wieku, a następnie
nie zaczną istotnie spadać, lecz do roku 2050 będą
o mniej niż 10% niższe niż w 2018 roku.
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Zarówno scenariusz Rapid, jak i scenariusz Net
Zero zakładają też do 2050 roku znaczny wzrost
cen emisji dwutlenku węgla, sięgający 250 dolarów amerykańskich (USD) za tonę CO2 w krajach
rozwiniętych i 175 USD za tonę w gospodarkach
wschodzących. W scenariuszu BAU wzrost cen
zalicza się do znacznie niższych, a do 2050 roku
emisje dwutlenku węgla będą średnio kosztować
za tonę jedynie 65 USD i 35 USD – odpowiednio
w krajach rozwiniętych i wschodzących.
Spencer Dale powiedział: „Rolą opracowania
Energy Outlook nie jest przewidywanie ani prognozowanie, w jaki sposób system energii może
się zmieniać w czasie. Nie możemy przewidzieć
przyszłości; wszystkie scenariusze omawiane
w tegorocznej prognozie mogą okazać się błędne. Raport Outlook zawiera rozważania na temat
różnych scenariuszy, które pomogą nam lepiej
zrozumieć zakres niepewności, z jaką mamy do
czynienia w trakcie przechodzenia z systemu
energii na technologie niskoemisyjne. Lepsze
zrozumienie tych zmiennych czynników jest
ważnym krokiem w opracowywaniu strategii,
które są solidne i odporne na szereg różnych
okoliczności”.

Kluczowy przekaz opracowania
Energy Outlook – rosnące
zapotrzebowanie na energię
We wszystkich trzech scenariuszach globalne
zapotrzebowanie na energię rośnie, napędzane
przez rosnący dobrobyt i poziom życia w krajach
wschodzących. W scenariuszach Rapid i Net Zero
krzywa popytu na energię pierwotną spłaszcza
się w drugiej połowie okresu objętego raportem
na skutek rosnącej efektywności energetycznej.
W scenariuszu BAU popyt stale rośnie w całym
okresie objętym opracowaniem, w roku 2050
osiągając 25-procentowy wzrost.
Przy tym nastąpi znaczna restrukturyzacja globalnych systemów energii. Wskutek przejścia na
niskoemisyjny system energii zachodzi bowiem
większe zróżnicowanie koszyka energetycznego, gdyż wszystkie trzy scenariusze przewidują
spadek udziału węglowodorów w globalnym
systemie energii i odpowiadający mu wzrost
udziału energii odnawialnej, w miarę jak świat
w coraz większym stopniu przechodzi na energię
elektryczną. Skala tej zmiany różni się znacznie
w poszczególnych scenariuszach, a udział węglowodorów w energii pierwotnej spadnie z około
85% w 2018 roku do 65-20% do 2050 roku, podczas gdy udział energii odnawialnej wzrośnie do
20-60%. Jednocześnie powinien nastąpić spadek
popytu na ropę naftową – w ciągu najbliższych
30 lat wszystkie scenariusze przewidują spadek
popytu na ten surowiec: do 2050 roku w scenariuszu BAU spadek o 10%, w scenariuszu Rapid
o około 55%, a w scenariuszu Net Zero o 80%.

Według scenariusza BAU popyt przestaje rosnąć
na początku lat 20. XXI wieku, a w przypadku
Rapid i Net Zero zapotrzebowanie na ropę nigdy
się w pełni nie odbuduje po spadku spowodowanym przez epidemię COVID-19. Spadek popytu
na ropę naftową wyniknie z rosnącej wydajności
i elektryfikacji transportu drogowego. We wszystkich trzech scenariuszach szczyt wykorzystania
ropy naftowej w transporcie przypada na okres
od połowy do końca lat 20. XXI wieku. Udział
ropy naftowej w zaspokajaniu zapotrzebowania
zgłaszanego przez transport spadnie z ponad
90% w 2018 roku do około 80% do 2050 roku
wg BAU, ale do 40% wg Rapid i do zaledwie
20% wg Net Zero.
W takim układzie bardziej odporny na przewidywane zmiany staje się gaz. Dobrym perspektywom dla gazu sprzyjają duży popyt i rosnąca
dostępność globalnych dostaw. Jednak antycypowane globalne zapotrzebowanie różni się
znacznie w poszczególnych scenariuszach. Osiąga szczyt w połowie lat 30. XXI wieku wg Rapid
i w połowie lat 20. XXI wieku wg Net Zero, a do
roku 2050 jest zasadniczo podobne do popytu z roku 2018 (Rapid) lub o około jedną trzecią
niższe (Net Zero). Według scenariusza BAU popyt
na gaz będzie rósł przez najbliższe 30 lat, aby do
2050 roku uzyskać poziom o około jedną trzecią
wyższy. Gaz ziemny może potencjalnie odgrywać
dwie ważne role w przyspieszonym przejściu na
niskoemisyjny system energii: po pierwsze, funkcjonując jako wsparcie procesu odchodzenia od
węgla w szybko rozwijających się gospodarkach,
w których odnawialne źródła energii i inne paliwa
niekopalne mogą nie rozwijać się w odpowiednio szybkim tempie, aby zastąpić węgiel; oraz,
po drugie, w połączeniu z CCUS (sekwestracją
i magazynowaniem dwutlenku węgla) jako źródło
energii o (prawie) zerowej emisji dwutlenku węgla.
Do 2050 roku w scenariuszach Rapid i Net Zero
gaz w połączeniu z CCUS będzie stanowić od 8
do 10% energii pierwotnej.
Energia wiatrowa i słoneczna napędzają zaś
wzrost podaży i udziału energii odnawialnej. We
wszystkich scenariuszach w ciągu najbliższych
30 lat odnawialne źródła energii będą najszybciej rosnącym źródłem energii. Wg Zero Netto
udział energii pierwotnej ze źródeł odnawialnych
wzrośnie z około 5% w 2018 roku do 60% do 2050
roku, do 45% wg Rapid i do 20% wg BAU. W tym
wzroście dominują wiatr i energia słoneczna,
do czego przyczynia się stały spadek kosztów
rozwojowych, w przypadku energii wiatrowej
i słonecznej w 2050 roku wg scenariusza Rapid
niższy odpowiednio o około 30% i 65% oraz
o 35% i 70% wg Net Zero. Wzrost ten wymaga
znacznego przyspieszenia w rozbudowywaniu
mocy odnawialnych. Według scenariuszy Rapid
i Net Zero w pierwszej połowie okresu objętego

raportem średnioroczny wzrost mocy zainstalowanych w elektrowniach wiatrowych i słonecznych wynosić będzie odpowiednio ok. 350 GW
i 550 GW, w porównaniu do średniorocznego
wzrostu od 2000 roku wynoszącego około 60 GW.
Następny kluczowy czynnik to postępująca elektryfikacja na świecie. Dekarbonizacja systemu
energetycznego doprowadzi mianowicie do
sytuacji, w której energia elektryczna stanowić
będzie coraz większy procent zużytej energii
finalnej. Do roku 2050 udział energii elektrycznej w całkowitym zużyciu finalnym wzrośnie
z nieco ponad 20% w 2018 roku do 34% wg BAU,
45% wg Rapid i ponad 50% wg Net Zero. Wzrost
światowej produkcji energii elektrycznej będzie
zdominowany przez energię odnawialną, która
będzie odpowiadać za cały wzrost wg Rapid
i Net Zero oraz za około trzy czwarte wzrostu wg
BAU. Zmieniający się koszyk paliw w połączeniu
z rosnącym wykorzystaniem CCUS spowoduje
spadek emisji dwutlenku węgla w sektorze energetycznym o ponad 80% wg Rapid w porównaniu
z zaledwie 10% wg BAU.
Jednocześnie następuje wzrost znaczenia wodoru i bioenergii – w miarę stopniowego odchodzenia od węgla w systemie energii wzrośnie rola
zarówno wodoru, jak i bioenergii. Wykorzystanie
wodoru wzrośnie w drugiej połowie okresu objętego prognozą wg Rapid i Net Zero, szczególnie
w sektorach, w których elektryfikacja jest trudniejsza lub bardziej kosztowna. Do 2050 roku
wodór będzie stanowił około 7% finalnego zużycia
energii (z wyłączeniem energii nieprzeznaczonej
do spalania) wg Rapid i 16% wg Net Zero. Odejście
od tradycyjnych węglowodorów prowadzi też
do zwiększenia roli bioenergii, w tym biopaliw
płynnych stosowanych głównie w transporcie,
biometanu mogącego zastąpić gaz ziemny oraz
biomasy stosowanej głównie w sektorze energetycznym. Do roku 2050 bioenergia będzie stanowić około 7% energii pierwotnej wg Rapid i prawie
10% wg Net Zero.
Przy tym świat wcale nie znajduje się na ścieżce zrównoważonego rozwoju. Scenariusze pokazują, że osiągnięcie szybkiego i trwałego spadku
emisji dwutlenku węgla będzie prawdopodobnie
wymagało szeregu działań w postaci wdrożenia
odpowiednich polityk, w tym przede wszystkim
znacznego wzrostu cen emisji dwutlenku węgla.
Polityki te mogą wymagać dalszego wzmocnienia
przez zmiany w zachowaniach i preferencjach
społecznych. Opóźnienie wdrożenia tych polityk
i zmian społecznych może znacznie zwiększyć
skalę wyzwań i doprowadzić do istotnych dodatkowych kosztów gospodarczych oraz zakłóceń.
Zagrożenia związane z takim opóźnieniem zostały również poddane analizie w tegorocznym
raporcie w dodatkowym scenariuszu Delayed and
Disorderly (opóźnienia i zakłócenia).
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Pojęcie całkowitego kosztu
ekonomicznego i ekologicznego
Kompletnie nowym miernikiem, lepiej pozwalającym obliczyć i zrozumieć wszelkie koszty ekonomiczne
i ekologiczne związane z wprowadzaniem do eksploatacji konkretnych rodzajów taboru, jest tzw. całkowity
koszt ekonomiczny i ekologiczny. Koncepcja sensowności jego wprowadzenia i analizowania wynika z faktu,
że dotychczas najbardziej popularne mierniki stosowane w tym zakresie, takie jak TCO, nie zawsze odzwierciedlają
pełnię ponoszonych wydatków mierzalnych, jak koszty w ujęciu ekonomicznym, jak i trudniej mierzalnych,
jak koszty ekologiczne.
tekst: jarosław brach, zdjęcia: Scania

W

tym podejściu za ekonomiczny koszt
całkowity uważa się wszelkie koszty, jakie są ponoszone na pojazd od momentu jego projektowania, zaopatrzenia w surowce
i materiały niezbędne do jego wytworzenia, same
produkcję i dystrybucję, przez wszelkie ponoszone później koszty eksploatacyjne, aż po koszty
ostatecznej utylizacji. W ujęciu ekonomicznym
dotychczas większość z tych kosztów, jak koszty
nabycia i użytkowania, jest już jednostkowo ujmowana w TCO danego egzemplarza. Częściowo
– jeśli uwzględni się jeszcze wartość rezydualną,
ujmuje się również koszty ostatecznej utylizacji. Przy czym często te ostatnie koszty nawet
w układzie ekonomicznym bywają nieuwzględniane, szczególnie jeśli wartość surowców wtórnych – blach, tworzyw, szkła itd., uzyskanych

wskutek recyklingu pojazdu, pokrywa koszty
tego recyklingu. Za koszt należy zaś tu wskazać ewentualną opłatę recyklingową, ponoszoną przez kierującego pojazd do ostatecznej
utylizacji.
Natomiast całkowite koszty ekologiczne – ekologiczne koszty (post-)emisyjne da się określić
jako wszelkie emisje – ogół bezpośrednich emisji
uwzględnionych w badaniach – wyspecyfikowanych substancji szkodliwych, towarzyszących
danemu pojazdowi przez wszelkie fazy jego
życia – od projektowania, przez wytwarzanie
i dystrybucję oraz późniejszą eksploatację, aż po
ostateczną utylizację. Do tego można dodać tzw.
pośrednie koszty ekologiczne. Odnoszą się one
do emisji u dostawców głównych wytwórców
– tzn. u dostawców wytwórców samych pojaz-

dów – oraz do emisji pochodzących z wykonywanych operacji logistyczno-transportowych.
Te ostatnie okazują się dzisiaj bezwarunkowo
konieczne ze względu na zazwyczaj lokalizacyjną dezagregację łańcucha tworzenia wartości dodanej. Ta dezagregacja powoduje, że
dany pojazd nie powstaje w jednym zakładzie
w jednej lokalizacji, lecz – z powodu dążenia
do redukcji kosztów w następstwie specjalizacji poziomej i pionowej, powstawanie pojazdu
zostaje rozczłonkowane – podzielone między
wiele lokalizacji w różnych krajach, nawet na
różnych kontynentach. W efekcie, by dane dobro
zasadnicze – w tym przypadku rzeczony pojazd
– w ogóle powstało, niezbędne są liczne operacje
związane z logistyką oraz fizycznym przemieszczaniem komponentów, podzespołów i modułów
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między kolejnymi fazami – etapami – zakładami
– w łańcuchu tworzenia wartości dodanej.
Tym samym całkowite koszty ekonomiczne
i ekologiczne TEEC – Total Economic and Ecologic/Environmental Costs – obejmą całkowite
koszty ekonomiczne – Total Economical Costs
– TEcC - oraz całkowite koszty ekologiczne – Total
Environmetal Costs – TenC. Do tego wskazane
kategorie kosztów bezwzględnie powinny być
liczone dla całej długości życia pojazdu, nie tylko do momentu jego ostatecznego wycofania
z użytkowania. W rezultacie w tej analizie pod
uwagę muszą też być wzięte wszelkie koszty utylizacji – tzn. koszty ekonomiczne i ekologiczne,
czyli w tym i ogół towarzyszących temu emisji
wyspecyfikowanych substancji szkodliwych.
Na tej podstawie można zatem przyjąć, iż:
TEEC = TPC + TCO + TUC = TEcC + TEnC
gdzie
TPC – całkowite koszty produkcji łącznie
z kosztami pozyskania surowców;

nego – tzn. momentu, gdy fizycznie przestaje on
istnieć. Nawet jeśli pominie się kwestie budowy
stacji zasilania, linii energetycznych oraz dostaw
energii, to i tak problematyka jest dość złożona.
Jest to zatem zdecydowanie szersze ujęcie
tego tematu niż tradycyjne tzw. ujęcie od źródła
do koła. W ujęciu tym bowiem pod uwagę bierze
się nie tylko same szeroko pojęte koszty związane z dostawą paliwa/energii, ale i koszty oraz
wydatek energetyczny – tzn. całkowite nakłady
zasobowe – ludzkie, kapitałowe i środowiskowe
– dotyczące przygotowania oraz wytworzenia
alternatywnych zespołów napędowych czy alternatywnych zespołów napędowych na paliwa alternatywne. W analizie tej uwzględnia się w takim
razie także wyższe koszty środowiskowe pozyskania i przerobienia pewnych kopalin i innych surowców oraz powstania pewnych specyficznych
komponentów. Przykładowo w technologiach
elektryfikacji trzeba wliczyć nakłady niezbędne
do wytworzenia akumulatorów oraz koszty eko-

Potrzeba wdrożenia takiego nowego zagregowanego miernika wynika z dwóch zasadniczych
przyczyn. Za pierwszą należy uznać stopniowe
zwiększanie się liczby pojazdów zelektryfikowanych, a szczególnie tych w pełni elektrycznych
– tzn. z w pełni elektrycznym układem napędowym. Niemniej do zdecydowanie ważniejszych
zalicza się druga przesłanka w postaci faktu, że
obecnie pojazdy te cechuje znacznie krótszy
okres deprecjacji fizycznej, niż ich tradycyjne
odpowiedniki – tzn. odmiany z silnikiem spalinowym. Kwestia dotyczy zatem przede wszystkim
ogółu dodatkowych kosztów ekonomicznych
i ekologicznych, jakie w założonym okresie są
poniesione wskutek tego, iż właśnie krótszy jest
okres realnej eksploatacji odmian zelektryfikowanych, w tym głównie w pełni elektrycznych, niż
odmian tradycyjnych. Aktualnie można a nawet
trzeba bowiem przyjąć, iż średnia długość życia – rzeczywisty czas eksploatacji – wariantów
w pełni elektrycznych równa się długości życia

TCO – całkowite koszty posiadania i dysponowania;
TUC – całkowite koszty utylizacji.
Kluczową rolę odgrywa tu w takim razie w ogóle nieomawiany wskaźnik „from the source to the
end – including full life-cycle” – „from resources
to end of life” „from the resource and then the
wheel through tank to the end of life”. Oznacza
on całkowity wydatek energetyczny, całkowite
koszty oraz całkowitą emisję od samego momentu wydobycia surowców niezbędnych do
budowy pojazdu, do chwili faktycznej utylizacji
– recyklingu tego pojazdu – tzn. momentu, gdy
fizycznie przestanie on istnieć. W przypadku
wersji elektrycznych ten wskaźnik zawiera więc
całkowity wydatek energetyczny, całkowite koszty oraz całkowitą emisję od samego momentu
wydobycia surowców niezbędnych do budowy
pojazdu elektrycznego, stacji zasilania i ładowania, niezbędnych dedykowanych linii energetycznych oraz dostaw energii do chwili faktycznej
utylizacji – recyklingu tego pojazdu elektrycz-

nomiczne i środowiskowe ich późniejszej pełnej
i skutecznej utylizacji czy też recyclingu (współczynnika recyklingu – tzn. ilości akumulatorów
skierowanych do recyclingu do liczby akumulatorów wycofanych w ogóle w danym czasie i na
danym terytorium). Tym samym rozpatruje się nie
jedynie same kwestie dotyczące produkcji i dostaw energii elektrycznej w porównaniu z kosztami pozyskania i dostaw tradycyjnych paliw,
ale i koszty bezpośrednie i pośrednie odnoszące
się do wszelkich składowych specyficznych dla
tej technologii/tych technologii elektryfikacji,
niewystępujące w tradycyjnym systemie opartym
na ropie i jej pochodnych. Cóż mianowicie z tego,
że sama energia będzie czysta i w pełni pochodząca z tzw. źródeł zielonych – odnawialnych czy
innych zero-/niskoemisyjnych, jak wysokie mogą
się okazać koszty ekonomiczno-ekologiczne całego życia akumulatorów. W rezultacie przewagi
ekologiczne i kosztowe uzyskane w samej sferze
paliwowej mogą zostać skutecznie zniweczone
przez wyższe koszty w sferze komponentowej.

zamontowanych w nich akumulatorów. Teraz tę
długość życia da się maksymalnie określić na 6-8
lat, tzn. w takim okresie akumulatory te cechują się jeszcze pojemnością pozwalającą na ich
instalację w pojazdach silnikowych, tzn. pojemność ta przekracza 70% pojemności nominalnej.
Po tym czasie muszą zostać albo zutylizowane,
albo skierowane do drugiego czy nawet później
trzeciego życia. Naturalnie ten okres faktycznego
użytkowania zależy od wielu czynników, w tym
m.in. od jakości samych akumulatorów, sposobu
ich traktowania, warunków klimatycznych, liczby
operacji szybkiego ładowania i innych czynników. Przy obecnym stanie rozwoju technologii
da się także wydłużyć okres wykorzystania już
używanych kilkuletnich akumulatorów dzięki
wymianie najbardziej zużytych – wypalonych
w nich ogniw.
To zagadnienie pozostaje o tyle istotne, iż
specjalne akumulatory do modeli elektrycznych
nadal pozostają relatywnie drogie, pomimo
znacznego postępu, jaki w ostatnich latach za-
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szedł w ich budowie oraz co do prezentowanych
właściwości eksploatacyjnych. Niemniej na tę
chwilę zasadniczy wysiłek konstruktorów skupia
się na następujących obszarach:
redukcji masy własnej;
redukcji rozmiarów;
redukcji ceny;
poprawie gęstości energii – pojemności przy
zadanych masach i wymiarach;
poprawie stosunku gęstości energii do kosztu
przechowywanej jednostki energii – kosztu kWh,
podczas gdy zagadnienie wydłużenia długości życia wciąż jakby znajdowało się na drugim
planie. Tymczasem zarówno w układzie ekonomicznym, jak i ekologicznym, odgrywa ono
niezwykle ważną rolę. W tym momencie cena
akumulatorów do wersji w pełni elektrycznej
odpowiada mianowicie – w pewnym uproszczeniu – cenie analogicznego samego samochodu
z tradycyjnym układem napędowym. Przykładowo w pełni elektryczny niskopodłogowy autobus

miejski kosztuje około 2 milionów złotych, w tym
same baterie do niego około miliona złotych.
W rezultacie, ponieważ baterie te da się maksymalnie w tym autobusie eksploatować przez
załóżmy 8 lat, także przez 8 lat będzie się eksploatowało taki autobus. Powyższe wynika z faktu,
że nikt do 8-letniego egzemplarza, o bardzo już
niskiej wartości rezydualnej, nie włoży baterii
o wartości 1 mln zł, czyli równej cenie fabrycznie
nowego odpowiednika z tradycyjnym układem
napędowym. Szybciej już więc zezłomuje się
taki egzemplarz. Tym samym po okresie 6-8 lat
nie opłaca się instalować w 6-8 letnim pojeździe
nowego modułu – kompletu baterii o cenie nowego tradycyjnego odpowiednika – tzn. wydania
z silnikiem wysokoprężnym.
Naturalnie na przestrzeni ostatnich lat baterie
są relatywnie coraz lżejsze, coraz tańsze, o coraz
mniejszych rozmiarach oraz o coraz większej
pojemności. Przy czym spadek ich masy oznacza
pewny wzrost ładowności, na tę chwilę bardziej
liczony w dziesiątkach niż setkach kilogramów,

redukcja rozmiarów przy zadanych pojemności i/
czy masie pozwala nieco zwiększyć przestrzeń ładunkową/pasażerską, z kolei większa pojemność
– przy zadanych masie i rozmiarach – przekłada
się na podniesienie możliwego do uzyskania
zasięgu. Niemniej, chociaż jeszcze kilka lat temu
w tych sferach przewidywano dość znaczny postęp, to ten postęp nie okazał się aż tak poważny. Tzn. baterie są rzeczywiście nieco tańsze,
lżejsze oraz mają większą pojemność i mniejsze
rozmiary. Jednak jest to co najwyżej ewolucja
a nie rewolucja. A taka rewolucja przydałaby
się przede wszystkim w odniesieniu do masy
i ceny, wciąż realnie bardzo wysokich, oraz właśnie w stosunku do wydatnego wydłużenia cyklu
życia. Wydłużenie cyklu życia w pewnym zakresie
mogłoby bowiem zsubsydiować wysoką cenę
– tzn. jeśli dałoby się wydłużyć okres życia baterii
z 8 do 12 lat, czyli aż o 50%, to dopiero po tych
10-12 latach z tzw. pierwszego życia w pojeździe
byłyby wycofane te baterie. Tak samo pojazd
z tymi bateriami byłby wycofany z ruchu nie po
8, a po tych 10-12 latach. W zasadniczy sposób, ze
względu na wskazaną nadal wysoką cenę samych
baterii, pozytywnie wpłynęłoby to na koszty eksploatacji takiego pojazdu – tzn. te dzisiaj bardzo
wysokie koszty związane z bateriami można by
rozłożyć na dłuższy okres – wydłużony nawet
o 50%. W efekcie nawet o 50% dłużej byłyby
eksploatowane i sam pojazd, i powiązane z nim
baterie. Naturalnie, z drugiej strony, gdyby na
przestrzeni następnej dekady baterie do odmian
w pełni elektrycznych potaniały o 80-90% licząc
za jednostkę zgromadzonej w nich energii (kWh),
przy najlepiej towarzyszących temu redukcji
masy i wymiarów, ten nadal wymuszony skrócony
okres stosowania w pełni elektrycznego taboru
przestałby pełnić tak krytycznie negatywną rolę,
jaką pełni dzisiaj.
Niestety, aktualnie niewiele wskazuje, aby
w ciągu najbliższego dziesięciolecia do takich
potanienia i redukcji doszło. Co najwyżej można
wskazywać na relatywne potanienie – w stosunku do masy czy objętości – o 20-30%. Jednocześnie z tego punktu widzenia nieco wtórną,
chociaż istotną użytkowo – rolę pełni fakt, czy
na jednym pełnym ładowaniu dany pojazd pokona 200 czy 300 km. Tu te kwestie mają mniej
istotne znaczenie.
To zaś rodzi szereg negatywnych implikacji
o charakterze ekonomicznym i szczególnie ekologicznym. Jeśli w takim układzie przyjmie się,
że – w pewnym uproszczeniu – na dzisiaj wariant
w pełni elektryczny podlega wycofaniu z eksploatacji po okresie maksymalnie 8 lat, natomiast
spalinowy po 10-12 latach, to – nadal w pewnym uproszczeniu – da się więc założyć, iż pełne
cykle życia dwóch sztuk odmian tradycyjnych
odpowiadają – pozostają równoważne – pełnym

cyklom życia aż trzech sztuk odmian w pełni
elektrycznych – 2 x12 lat = 3 x 8 lat.
Powyższe oznacza zatem, że w ciągu tych
24 lat trzeba wyprodukować i zutylizować dwa
egzemplarze tradycyjne – z silnikiem spalinowym – oraz trzy w pełni elektryczne – z w pełni
elektrycznym układem napędowym. Innymi
słowy w ciągu bez mała ćwierć wieku produkcji
i utylizacji będzie poddany jeden pojazd więcej.
Tym dodatkowym pojazdem będzie typ elektryczny, który, gdyby był typem spalinowym, ze
względu na brak konieczności utylizacji pakietu
specjalnych akumulatorów, takiej wcześniejszej
utylizacji nie musiałby już podlegać – nie musiałby być jej poddany. Równocześnie należy tu
przyjąć, iż TCO pojazdu nowego zawsze kształtuje
się na poziomie niższym niż dla pojazdu starego.
Niemniej przy tej analizie element ten pełni mniej
kluczową rolę, analogicznie jak masa, wymiary
czy zasięg uzyskiwany przez wykonanie w pełni
elektryczne. Jednocześnie, z drugiej strony, bieżące – czysto eksploatacyjne TCO odmiany w pełni
elektrycznej może się kształtować na niższym
poziomie wskutek niższego zużycia hamulców ze
względu na możliwości rekuperacji energii przy
hamowaniu czy obniżonych wymagań przeglądowo-obsługowo-naprawczych w następstwie
mniejszej liczby części mogących się zepsuć czy/i
dłuższych przebiegów międzyprzeglądowych.
Krytyczne znaczenie ma tu mianowicie inny czynnik – są nim wszelkie dodatkowe koszty ekonomiczne i przede wszystkim ekologiczne związane
z koniecznością wyprodukowania i następnie
zutylizowania dodatkowego egzemplarza w pełni
elektrycznego. Koszty te należy więc rozpatrywać
jako dodatkowe:
koszty ekonomiczne – dodatkowe wydatki
na surowce, energię, transport, których by nie
poniesiono, gdyby nie trzeba było wytworzyć
następny pojazd. Oczywiście koszty te znajdują
swoje odzwierciedlenie w TCO, ale przy założonym maksymalnym cyklu życia TCO dla wersji
tradycyjnej przewoźnik może dla siebie rozliczać
w okresie 10-12 lat, podczas gdy elektrycznej na tę
chwilę w ciągu 6-8 lat. A to dość poważna różnica;
koszty ekologiczne – ogół dodatkowych emisji
związanych z wydobyciem surowców, wytworzeniem niezbędnych komponentów i części przez
sektory hutniczy, chemiczny, petrochemiczny,
szklarski, tworzyw sztucznych, które wciąż nieraz
nie zaliczają się ani do niskoemisyjnych, ani niskokosztowych, oraz koniecznością przewiezienia
poszczególnych elementów między kolejnymi
etapami łańcuchów tworzenia wartości dodanej. A transport dalej emituje pewne substancje
szkodliwe oraz generuje pewne koszty społeczne,
takie jak hałas bądź zatłoczenie.
O ile zatem jeszcze dodatkowe koszty ekonomiczne podlegają ujęciu i rozliczeniu w ramach
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TCO, o tyle niezwykłym problemem mogą się
okazać dodatkowe koszty ekologiczne. Te dodatkowe koszty ekologiczne dokładnie dotyczą wszelkich dodatkowych emisji związanych
z koniecznością wytworzenia w rozpatrywanym
przykładzie jednego dodatkowego egzemplarza
wariantu w pełni elektrycznego. Są to dodatkowe
emisje pochodzące z kopalń, hut metali, hut
szkła, zakładów tworzyw sztucznych i przeróbki
metali, zakładów elektrotechnicznych, zakładów produkcji specjalnych akumulatorów, łańcuchów logistyczno-transportowych i na koniec
utylizacji – samego pojazdu oraz towarzyszących
mu akumulatorów. Co więcej, można tu nawet
przyjąć – nadal w pewnym uproszczeniu – że
ilość koniecznej energii oraz ilość emitowanych
zanieczyszczeń, powstających przy produkcji
odmiany tradycyjnej i w pełni spalinowej, są
niemal sobie równe. Szczególnie odnosi się to
do wydań konstrukcyjnie zeelektryfikowanych,
tzn. w pełni elektrycznych zbudowanych na bazie
tradycyjnego odpowiednika. Wówczas zasadnicza różnica między tymi kompletacjami de facto
głównie dotyczy samego układu napędowego.
Pewne uproszczenie przyjęto też zakładając,
że niezbędna energia i emisje powstałe z produkcji tradycyjnych silników spalinowych, skrzyń
biegów, układu oczyszczania spalin i tradycyjnych akumulatorów w przybliżeniu odpowiadają
wymaganej energii oraz emisjom powstałym przy
wytworzeniu silnika elektrycznego, elementów
sterowania oraz specjalnych modułów – pakietów akumulatorów.
I właśnie, jeśli uwzględni się wszelkie te dodatkowe emisje pochodzące z kopalń, hut metali, hut szkła, zakładów tworzyw sztucznych
i przeróbki metali, zakładów elektrotechnicznych,
zakładów produkcji specjalnych akumulatorów,
łańcuchów logistyczno-transportowych i na koniec utylizacji samych pojazdów oraz towarzyszących im akumulatorów, to może się okazać, że
całkowite emisje – całkowite koszty ekologiczne
związane z dodatkowym ogółem emisji towarzyszących konieczności wyprodukowania oraz
utylizacji jednego dodatkowego egzemplarza
odmiany w pełni elektrycznej przekraczają wszelkie dodatkowe emisje pochodzące z pracy silnika
spalinowego w całym rozpatrywanym okresie,
czyli w tym przypadku 24 lat. Tym bardziej że
pod względem emisyjnym silnik elektryczny
sam w sobie uchodzi za czysty, podczas gdy
w tej sferze w przypadku silników spalinowych
wciąż trzeba wiele zrobić, głównie w odniesieniu
do emisji CO2. Na przestrzeni ostatnich trzech
dekad – wskutek wchodzenia coraz bardziej restrykcyjnych norm czystości spalin (Euro w Unii
Europejskiej, EPA w Stanach Zjednoczonych)
– bardzo wiele zrobiono już bowiem w takich
obszarach, jak emisji cząstek stałych – sadzy oraz

związków siarki i azotu. W rezultacie na przestrzeni ostatnich trzech dekad silniki spalinowe stały
się już bardzo ekologiczne. Nie można w takim
razie wykluczyć, że w ciągu najbliższych lat ta
ich proekologiczność dalej będzie wzrastać. Poza
tym baczniejszą uwagę warto zwrócić na same
ekologiczne koszty utylizacji, w tym w pierwszym rzędzie utylizacji i przeróbki blach, tworzyw
sztucznych, gum czy akumulatorów. Nie są to
przecież ani procesy bezkosztowe ekonomicznie,
ani tym bardziej bezemisyjne ekologicznie.
Te negatywne czynniki świadczące na niekorzyść modeli w pełni elektrycznych mogą
zostać dodatkowo wzmocnione, gdy uwzględni się następne elementy, podnoszące antyekologiczny wymiar typów tego rodzaju – tzn.
nieco podnoszące koszty ekonomiczne oraz
wymiernie zwiększające ich koszty ekologiczne. W przypadku kosztów ekonomicznych są to
głównie dodatkowe koszty związane z utylizacją
akumulatorów. Co gorsze, do dzisiaj nie istnieje
żadna przemysłowa technologia takiej utylizacji,
a poszukiwanie tzw. drugiego życia i tym samym
przedłużenie momentu skierowania do utylizacji,
gdy użyteczna pojemność akumulatorów kształtuje się na poziomie 50-70%, wciąż znajduje się
w fazie eksperymentalno-testowej.
W przypadku dodatkowych kosztów ekologicznych ich negatywna rola zwiększa się na
skutek:
wykorzystania do produkcji, ładowania i na
koniec utylizacji pojazdów w pełni elektrycznych
energii elektrycznej pochodzącej z tzw. brudnych
źródeł, tzn. powstającej w oparciu przede wszystkim o węgiel kamienny i brunatny, w mniejszym
stopniu o gaz ziemny;
konieczności utylizacji i odzyskiwania rzadkich pierwiastków z akumulatorów współcześnie
najczęściej stosowanych w wersjach zelektryfikowanych. Kwestia odnosi się tutaj zarówno d
o energii koniecznej do takiej utylizacji, jak
i kosztów ekologicznych, gdyż na tę chwilę nie są
to procesy ani energooszczędne, ani bezemisyjne.
Oczywiście, jako czynniki silnie neutralizujące tę antyekologiczność wersji elektrycznych
w sferze samych źródeł pochodzenia energii elektrycznej, można wskazać elementy mocno w tym
zakresie przemawiające przeciw wersjom tradycyjnym. Elementy te dotyczą wszelkich kosztów
ekonomicznych i ekologicznych związanych z:
wydobyciem ropy naftowej oraz jej przewozem/przesyłem rurociągami do magazynów
i rafinerii;
przeróbką ropy na paliwa ciekłe i gazowe
– zasadniczo dla motoryzacji ważne pozostają
tutaj benzyna oraz olej napędowy;
dystrybucją ciekłych produktów przerobu ropy
– oleju napędowego i benzyny. Zagadnienie to

analizuje się w ramach tzw. kosztów i emisji od
źródła do zbiornika.
W takich realiach dopiero wprowadzenie zagregowanego wieloskładnikowego i skomplikowanego miernika TEEC, a nie zdawkowych,
czasami wręcz przekłamujących mierników cząstkowych, da prawdziwy a nie jedynie wybiórczy
ogląd sytuacji, na ile aktualnie pojazdy w pełni
elektryczne są rzeczywiście bardziej proekologiczne niż ich całkowicie tradycyjne odpowiedniki. Przy czym pełna i rzetelna analiza wymagać
będzie opierania się nie tylko na wskazanych tu
kosztach bezpośrednich, ale i na ekonomicznych
oraz szczególnie ekologicznych kosztach pośrednich. Koszty te mianowicie – dla uzyskania
pełnego obrazu sytuacji – bezwarunkowo muszą
być uwzględniane. Są nimi dodatkowe koszty pochodzące od – generowane przez poddostawców
przemysłu motoryzacyjnego i dotyczące m.in.
emisji związanych z wytwarzaniem przykładowo
środków smarnych czy wybranych części eksplo-

atacyjnych, jak okładziny hamulcowe. Do tego
trzeba rozważyć ogół emisji i kosztów dotyczących zużywania się samych tych materiałów eksploatacyjnych, takich jak wspomniane okładziny
albo smary. W tym zakresie warto podkreślić,
że – ze względu na ogólnie niższe wymagania
obsługowe ze strony modeli w pełni elektrycznych – modele takie wykażą swoją ekonomiczno-ekologiczną przewagę nad modelami z tradycyjnym układem napędowym. M.in. w modelach
w pełni elektrycznych rzadziej trzeba wymieniać
okładziny hamulcowe, a silnik elektryczny nie
wymaga żadnego smarowania czy stosowania
specjalnych uszczelek, jak silnik spalinowy. Nie są
też niezbędne jakiekolwiek układy oczyszczania
spalin, jak EGR czy SCR i związany z nim płyn
AdBlue. Powyższe oznacza zatem zarówno wydłużone okresy międzyprzeglądowe, jak i krótsze,
prostsze i tańsze przeglądy.
Na tę chwilę osobną kwestię stanowi jednak
brak rynku wtórnego na modele w pełni elektryczne. A składowa ta w tych rozważaniach od-
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grywa o tyle kluczową rolę, że zaledwie po 6-8
latach wykorzystania modele te charakteryzują
się wartością rezydualną równą 0. Czynnik ten
też bezwzględnie trzeba wziąć pod uwagę we
wszelkich analizach.
W rezultacie obecnie dla producentów akumulatorów dla pojazdów w pełni elektrycznych
oraz wytwórców takich pojazdów kluczowym
zadaniem, poza samym zwiększaniem pojemności tych akumulatorów przy jednoczesnych
redukcji masy, wymiarów i ceny, bezwarunkowo
powinno stać się wydatne wydłużenie okresu ich
pierwszego życia – czyli gdy te akumulatory są
zainstalowane w pojazdach. Wydłużenie to musi
wzrosnąć aż o 50%, ponieważ dopiero wtedy
w przybliżeniu okresy faktycznej eksploatacji
i deprecjacji fizycznej wariantów tradycyjnych
– z silnikami spalinowymi oraz w pełni elektrycznych zrównają się ze sobą. W następstwie tego
dojdzie do braku konieczności budowy kolejnych
egzemplarzy typów w pełni elektrycznych, co

elektrycznych przygotowują ich modułowe zestawienie, w którym ma się dać wymienić w pełni
elektryczny układ napędowy na układ hybrydowy – spalinowo-elektryczny bądź nawet czysto
spalinowy. Z całą pewnością po kilku latach taka
modyfikacja dotyczyć będzie egzemplarzy mało
realnie zdeprecjonowanych. Będą to zatem egzemplarze skierowane do kasacji nie z powodu
swojego faktycznego stopnia zużycia, lecz ze
względu na konieczność wycofania na drugie
życie zamontowanych w nich akumulatorów.
Tym samym takie pojazdy stają się fizycznie
zdeprecjonowane w segmencie pojazdów elektrycznych, ale wciąż z powodzeniem nadają się
do wykorzystania w segmencie pojazdów tradycyjnych.
W układzie czysto ekonomicznym taka zamiana może okazać się opłacalna, szczególnie
jeśli będzie się w niej wprowadzało kilkuletni
tradycyjny układ napędowy. Niemniej, co ciekawe, taka zamiana może także wykazywać pełne

bę niezbędnych pojazdów wyprodukowanych
i używanych do zadań transportowych w systemach wytwórczych, mniejszą liczbę potrzebnych
kierowców oraz mniejsze zatłoczenie szlaków
komunikacyjnych i niższą wypadkowość.
Jak zatem wynika z przedstawionej analizy, na
tym etapie, wskutek m.in. wciąż niedoskonałych
technologii akumulatorowych, pełna elektryfikacja transportu drogowego wcale nie stanowi
dobrego wyjścia zarówno pod względem ekonomicznym, jak i – niezwykle mocno podkreślanym
przez wszelkich ekologów – względem prośrodowiskowym. Docelowo problem ten w pewnym
wymiarze rozwiąże dopiero masowe pojawienie
się na rynku tanich, lekkich i wysoce pojemnych
akumulatorów o długim cyklu życia – równym
12-15 latom, w dodatku wytwarzanych i utylizowanych przy niskim spożytkowaniu rzadkich,
drogich i nieekologicznych zasobów, czyli m.in.
cechujących się niską szkodliwością dla środowiska, oraz ładowanych energią elektryczną

zaowocuje wydatnym spadkiem ich kosztu ekologicznego, pozytywnie przekładającego się na
spadek TEEC. Przy obecnym okresie używania
wariantów tradycyjnych i w pełni elektrycznych
w ciągu bez mała pół dekady nie trzeba bowiem
będzie dodatkowo wytworzyć o 50% więcej pojazdów w pełni elektrycznych niż ich klasycznych
spalinowych odpowiedników. Tym samym w ciągu tego prawie ćwierćwiecza nie będzie musiała
powstać 1/3 pojazdów.
Naturalnie z czasem mogą się pojawić projekty
przebudowy wycofanych odmian w pełni elektrycznych na klasyczne spalinowe. Teoretycznie
najłatwiej będzie to zrealizować w przypadku
klasycznych wydań zelektryfikowanych – tzn.
wydań w pełni elektrycznych konstrukcyjnie
opartych na wydaniach klasycznych, gdyż tu
w pierwszym rzędzie zamianie będzie podlegać
sama kompletacja układu napędowego, podczas
gdy inne kluczowe moduły, takie jak podwozia
czy kabiny, pozostaną niemal bez zmian. Poza
tym niektórzy niezależni wytwórcy aut w pełni

uzasadnienie ekologiczne – tzn. wyróżniać ją
będzie minimalizacja kosztu ekologicznego.
Powyższe zajdzie, gdy w okresie 4-6 lat ilość
rozważanych substancji szkodliwych, wyemitowanych przez silnik spalinowy, będzie niższa,
niż ilość tych i innych substancji szkodliwych
wyemitowanych w trakcie utylizacji dodatkowego egzemplarza pojazdu w pełni elektrycznego
oraz produkcji takiego pojazdu od podstaw,
włączając w to wszelkie emisje pochodzące
od dostawców, kooperantów oraz podmiotów
z sektora logistyczno-transportowego. Co więcej, ponieważ trzeba będzie produkować mniej
pojazdów – jak wskazano przy pełnym zastąpieniu modeli tradycyjnych przez modele w pełni elektryczne – spadnie zapotrzebowanie na
operacje transportowe wykonywane w ramach
łańcuchów produkcyjno-zaopatrzeniowych. To
z kolei skutkować będzie mniejszą liczbą takich
operacji koniecznych do realizacji – tzn. redukcją
zapotrzebowania na przemieszczanie – pracę
przewozową, przekładającą się na: mniejszą licz-

pochodzącą z w pełni czystych, odnawialnych,
proekologicznych źródeł. Dzisiaj niestety wiele wskazuje, że na taki niemal ideał w tej sferze trzeba będzie jeszcze poczekać wcale nie
10-15, a wręcz ponad 20-25 lat!!! Ogólnie kwestia
dotyczy tego, by energii zgromadzona w akumulatorach stanowiła energetyczny ekwiwalent
ilości energii możliwej do uzyskania z paliwa
pochodzącego ze zbiornika o takich samych
wymiarach i/czy masie, jak pakiet akumulatorów, przy założeniu naturalnie odmiennych
sprawności silników elektrycznego i spalinowego – na dziś sprawność silnika elektrycznego
ponaddwukrotnie przekracza sprawność silnika
spalinowego. Do tego akumulatory te muszą
zachować pierwsze życie przez co najmniej 12
lat, tzn. przez przynajmniej 12 lat ich pojemność faktyczna nie może spaść poniżej poziomu
70% pojemności nominalnej. Dopiero wówczas
w naturalny sposób dojdzie do rzeczywistego
podniesienia proekologiczności technologii
pojazdowych napędów w pełni elektrycznych.
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Renault Trucks – w stronę elektryfikacji
Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami francuski koncern w coraz większym stopniu elektryfikuje swoje ciężarówki,
w pierwszym rzędzie te przeznaczone do przewozów dystrybucyjnych. Jednocześnie podmiot wciąż stawia
na ciekłe zamienniki klasycznego oleju napędowego.
tekst: jarosław brach, zdjęcia: renault

Renault Trucks podpisuje historyczną
umowę z Grupą Carlsberg na dostawę
20 elektrycznych ciężarówek
Te w pełni elektryczne, 26-tonowe auta będą obsługiwane
przez browar Feldschlösschen – szwajcarski oddział Grupy.
Renault Trucks robi decydujący krok w sferze transformacji transportu miejskiego, ogłaszając podpisanie umowy z Carlsberg Group na dostawę 20 sztuk wersji ZE D
Wide. Pojazdy zostaną dostarczone jeszcze w 2020 roku.
Francuski koncern uważa, że transport miejski musi
szybko przejść na mobilność elektryczną, aby poprawić jakość życia w centrach miast i zająć się globalną
redukcją emisji dwutlenku węgla. Dlatego właśnie robi
zdecydowany krok w tym kierunku i ogłasza podpisanie
umowy z Carlsberg Group.
Bruno Blin, prezes podmiotu, podkreśla: „To
pierwsze zamówienie tej skali w Europie. Udowadnia naszym klientom, że sektor transportu
przechodzi poważną transformację i odzwierciedla
rzeczywistość przemysłową oraz handlową: nasze
elektryczne ciężarówki Renault Trucks zjeżdżają
z linii montażowej i za kilka tygodni znajdą się na
drogach Europy”.
ZE D Wide o dopuszczalnej masie całkowitej
26 000 kg będzie realizować codzienne dostawy, w tym celu pokonując trasy o długości od
100 do 200 km, aby zaopatrywać szwajcarskich
klientów Feldschlösschen ze znajdujących się
w tym kraju 15 lokalizacji logistycznych browaru.
Feldschlösschen jest zaangażowany w logistykę
o zerowej emisji, częściowo uzyskiwaną przez
zakłady wytwórcze obsługiwane przez kolej.

Aktualnie, dzięki szerokiej gamie elektrycznych ciężarówek o dopuszczalnych masach całkowitych od
3100 do 26 000 kg, Renault Trucks spełnia zarówno
obecne, jak i przyszłe wymagania przedsiębiorców
działających w środowisku miejskim. Samochody
te idealnie nadają się do zbiórki odpadów oraz
klasycznej dystrybucji, umożliwiając bezgłośne
wykonywanie operacji w niekonwencjonalnych
godzinach, jednocześnie zachowując jakość życia
lokalnych mieszkańców. ZE D Wide powstają we
francuskiej fabryce producenta, mieszczącym się
w Blainville-sur-Orne.
Dane techniczne Renault Trucks ZE D Wide:
dopuszczalna masa całkowita 26 000 kg/27 000
kg, dostępny rozstaw osi 3900 mm, dwa silniki
elektryczne o łącznej mocy 370 kW (ciągła moc
260 kW), maksymalny moment obrotowy silników
elektrycznych – 850 Nm, maksymalny moment
obrotowy na osi tylnej – 28 kNm, dwubiegowa
skrzynia przekładniowa, magazynowanie energii
– baterie litowo-jonowe o łącznej pojemności 200
kWh, rzeczywisty zasięg maksymalny – do 200 km.

Renault Trucks dostarczyło
do firmy Urbaser pierwszą
w 100% elektryczną śmieciarkę
Renault Trucks przekazało znanej międzynarodowej
firmie zarządzającej ochroną środowiska – Urbaser
– klucze do pierwszego w 100% elektrycznego pojazdu
przeznaczonego do zbiórki odpadów. ZE D Wide to
pierwszy pojazd z produkcji seryjnej, który trafi na drogi
publiczne, a jego zadaniem będą zbiórka i recykling

odpadów w Barcelonie. Będzie wykonywał swoje zadania w sposób ekologiczny i cichy, tym samym dbając
o środowisko naturalne i podczas pracy nie emitując
szkodliwych zanieczyszczeń.
Przekazanie pierwszego w 100% elektrycznego auta
do firmy Urbaser odbyło się w Madrycie. W uroczystości
udział wzięli przedstawiciele obu podmiotów. Uczestnicy
mieli okazję zapoznać się ze wszystkimi innowacjami
zastosowanym w modelu elektrycznym, zapewniającym
poprawę warunków środowiskowych w miastach.
Jak powiedział Rubén Torrado, dyrektor ds. maszyn
w Urbaser:„Pojawienie się tego typu pojazdów we flocie
jest odpowiedzią na nasze zaangażowanie w zrównoważoną mobilność energetyczną. Firma Urbaser jest
liderem w dziedzinie technologii przyjaznych dla środowiska przez tworzenie w miastach idealnych warunków
pracy, bez zanieczyszczeń atmosferycznych i hałasu”.
François Bottinelli, dyrektor generalny Renault Trucks
w Hiszpanii, podkreślił zaangażowanie marki w poszanowanie środowiska poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń i pozycję pioniera w rozwoju elektromobilności. Jak
zaznaczył„Rozpoczęcie seryjnej produkcji pojazdów ZE,
a w szczególności dostawa pierwszej w 100% elektrycznej ciężarówki w Hiszpanii, jest kamieniem milowym
w transformacji energetycznej obszarów miejskich”.
Oscar Martirena, dyrektor handlowy Renault Trucks
w Hiszpanii, zaznaczył: „Dostrzegamy potrzebę poprawy jakości życia w miastach, dlatego dostarczamy
pojazdy, które pracują możliwie cicho, przy tym nie
przeszkadzają mieszkańcom, a jednocześnie nie zanieczyszczają środowiska”. Spełnienie tych warunków
stało się możliwe dzięki właśnie ZE D Wide, zaprojek-
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towanemu specjalnie do zbiórki i wywozu odpadów
w Barcelonie.
W następstwie dużego zasięgu na jednym ładowaniu
w segmencie pojazdów dystrybucyjnych, obejmującym
warianty o dopuszczalnej masie całkowitej od 3100 do
26 000 kg, francuski koncern wychodzi tym samym naprzeciw oczekiwaniom firm, które prowadzą działalność
w środowisku miejskim, ułatwiając im przejście na napęd
elektryczny.
ZE D Wide dostarczony do Urbaser i zaprojektowany
specjalnie do zbierania oraz dystrybucji odpadów, dzięki
elektrycznemu napędowi zapewnia ciszę na ulicach
miast, w rezulatcie powiększając jakość życia mieszkańców. Elektryczny samochód tego typu pochodzi
z seryjnej produkcji, od początku roku odbywającej się
w fabryce Blainville-sur-Orne. Przy dopuszczalnej masie
całkowitej 26 000 kg i rozstawie osi 3900 mm ma on dwa
silniki elektryczne o łącznej mocy 370 kW (moc ciągła 260
kW), gwanrantujące maksymalny moment obrotowy
850 Nm i maksymalny moment obrotowy na tylną oś
28 kNm. Akumulatory litowo-jonowe o pojemności 200
kWh pozwalają autu w pełni sprostać wymaganiom
stawianym przez branżę komunalną.

O firmie Urbaser
Urbaser to wiodąca na świecie spółka zajmująca się
zarządzaniem środowiskiem, skoncentrowana na ciągłym rozwoju i innowacjach, poprzez sieć ponad 35 000
pracowników i przeszło 160 spółek zależnych obsługująca ponad 50 milionów ludzi w 30 krajach. Obecnie
odpowiada za utrzymanie czystości ponad 8 milionów
kilometrów ulic w różnych miastach na całym świecie
oraz zarządzanie 59 milionami metrów kwadratowych
terenów zielonych. Obsługuje 128 obiektów niszczenia
odpadów, w których przetworzono ich łącznie 17,8 mln
ton; przy tym z odpadów produkuje 1,592 GWh energii elektrycznej, a w ostatnim roku swoimi działaniami
zapobiegła emisji prawie 1,8 mln ton CO2. Stawia sobie
za cel zrównoważony rozwój w dziedzinie mobilności
energetycznej. Jej model biznesowy jest zorientowany
na świadczenie usług środowiskowych i komunalnych,
które znacząco przyczyniają się do osiągnięcia tych celów.
Dotyczą one głównie poprawy jakości życia mieszkańców i oferowania niezawodnych, elastycznych usług,
mających niski wpływ na środowisko. W ten sposób,
prowadząc swoje działania adekwatnie do zmian klimatu,
podmiot sukcesywnie odnawia swój tabor, tym bardziej
że na całym świecie ma 864 pojazdy niskoemisyjne oraz
469 bezemisyjne.

Ponieważ koszt zakupu pojazdu elektrycznego nie
powinien utrudniać transformacji energetycznej firm
transportowych, koncern zapewnia dostosowane do potrzeb oferty finansowania, za pośrednictwem własnych
usług finansowych Renault Trucks dla odmian z gamy ZE.
W tym kontekście podkreśla, że koszt pojazdu elektrycznego należy rozpatrywać jako całość, gdyż raczej trzeba
wziąć pod uwagę całkowity koszt posiadania, a nie sam
koszt zakupu. Chociaż ciężarówka elektryczna okazuje
się droższa w momencie nabycia niż odpowiednik z silnikiem Diesla, potem jest bardzo ekonomiczna w eksploatacji: wymaga niewielu czynności konserwacyjnych,
a koszty zużycia paliwa są bardzo niskie.
Tabitha Carpenter, wiceprezes Renault Trucks
Financial Services, wyjaśnia: „Kwestia finansowania i ubezpieczenia pojazdu elektrycznego
powinna zostać podjęta na bardzo wczesnym
etapie procesu zakupu. Dla każdego z naszych
klientów badamy dostosowane do potrzeb
rozwiązanie finansowe, które zapewni im optymalną kontrolę nad kosztami operacyjnymi
i umożliwi bezpieczne wykonywanie pracy”.
Rozwiązania finansowe mogą się różnić w zależności od kraju, lokalnej specyfiki i przepisów. Dostępne są jednak trzy główne oferty dopasowane
do konkretnych potrzeb i przeznaczenia klienta:
standardowy kredyt ratalny – klient jest właścicielem
ciężarówki elektrycznej na koniec okresu umowy; leasing
finansowy – klient wybiera leasing pojazdu elektrycznego i pod koniec okresu obowiązywania umowy może
zdecydować się na zwrot pojazdu lub zakup w zamian
za zapłatę jego wartości końcowej. Leasing można łączyć
z dotacjami państwowymi lub ulgami podatkowymi,
takimi jak dodatkowa amortyzacja; leasing operacyjny
– klient decyduje się na leasing pojazdu elektrycznego
i zwraca go na koniec okresu obowiązywania umowy.
Carpenter kontynuuje: „Oczekujemy, że nasi klienci będą początkowo wybierać leasing finansowy lub
operacyjny zamiast standardowego kredytu ratalnego,
ponieważ mają niewielkie doświadczenie w technologii
elektrycznej. Niemniej w Renault Trucks pracujemy nad tą
technologią od dziesięciu lat i mamy już doświadczenie

w sprzedaży elektrycznych samochodów ciężarowych.
Wiemy, że pojazdy z naszej gamy ZE są niezawodne
i działają dobrze wraz z upływem czasu. Część naszego
zadania jako producenta stanowi ich finansowanie”.

Renault Trucks stawia
na paliwo ciekłe oparte na rzepaku
Renault Trucks i Oleo100 rozpoczynają współpracę
mającą na celu ułatwienie dostępu dla flot pojazdów
ciężkich do zrównoważonego paliwa alternatywnego.
Paliwa B-100 zostały dopuszczone do użytkowania
w 2018 roku. Obecnie z inicjatywy producenta ropy naftowej Avril powstało Oleo100, wytwarzane przez spółkę
zależną Saipol. Paliwo to powstaje na bazie francuskiego
rzepaku i jest przeznaczone dla flot ciężarówek. Dzięki
wydajności, podobnej do kopalnego oleju napędowego, przy konkurencyjnym poziomie kosztów, przyjęcie
Oleo100 wydaje sie być szczególnie korzystne. Gwarantuje ono bowiem redukcję emisji CO2 o 60% i do 80%
emisji drobnych cząstek. Przy takiej obniżce szkodliwych
składników ze spalin stanowi to dobrą alternatywę dla
gazu ziemnego.
Olivier Metzger, dyrektor ds. alternatywnych źródeł
energii w Renault Trucks France, wyjaśnia:„Dzięki czujnikom identyfikującym rodzaj paliwa, ciężarówka Renault
Trucks dostosowuje ustawienia parametrów silnika,
w ten sposób gwarantując osiągi identyczne z dieslem.
Wszystkie Renault Trucks z serii T High, T, C i K – 13-litrowe
480 KM Euro 6 – są kompatybilne z Oleo100”.
Inne silniki – 5 i 8-litrowe jednostki napędowe 240
KM i 320 KM instalowane w seriach D, D Wide i C – mogą
być zasilane Oleo100 pod warunkiem aktualizacji oprogramowania oraz montażu odpowiedniego czujnika.

Renault Trucks zapewnia swoim
klientom rozwiązania finansowe
umożliwiające zakup
pojazdów elektrycznych
Renault Trucks kontynuuje swoje zaangażowanie w mobilność elektryczną. Aby umożliwić swoim klientom łatwą
transformację energetyczną, producent oferuje szereg
opcji finansowania zakupu elektrycznej ciężarówki za pośrednictwem własnych usług finansowych RenaultTrucks.
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Volvo Trucks dostrzega zwiększone zainteresowanie
gazem w Europie jako alternatywę dla oleju napędowego
do ciężarówek o dużej ładowności
Volvo Trucks wspiera stosowanie gazu jako paliwa alternatywnego

Przewoźnicy i ich klienci
są coraz bardziej zainteresowani
redukcją emisji CO2 oraz kosztów
przez stosowanie jako paliwa
schłodzonego, skroplonego gazu.
Z tego powodu, podobnie jak
przy poprzedniej generacji, nowe
ciężarówki Volvo FH i FM są również
oferowane z silnikami zasilanymi
skroplonym gazem ziemnym
i biogazem, oferującymi takie
same osiągi, jak ich wysokoprężne
odpowiedniki. Wykorzystanie
biogazu umożliwia osiągnięcie
transportu neutralnego pod
względem emisji dwutlenku węgla.
TEKST: JAROSŁAW BRACH, ZDJĘCIA: VOLVO

P

rogram UE „Zielony Ład” wyraźnie wskazuje,
w jakim kierunku musi zmierzać branża transportowa, aby zapewnić bardziej ekologiczną
przyszłość. Oznacza to konieczność określenia terminu zakończenia korzystania z paliw kopalnych.
W rezultacie przewoźnicy i ich klienci coraz częściej
szukają alternatyw dla oleju napędowego. Lars
Mårtensson, dyrektor ds. środowiska i innowacji
w Volvo Trucks, mówi: „W przypadku przewozów
długodystansowych samochody ciężarowe zasilane
LNG są obecnie najbardziej opłacalną alternatywą
dla pojazdów z silnikami wysokoprężnymi. Paliwo
to jest dostępne w wystarczająco dużych ilościach
i po konkurencyjnej cenie. Zwiększanie liczby samochodów ciężarowych zasilanych gazem stwarza
dogodne warunki do stopniowego poszerzania
wykorzystania skroplonego biogazu”.
Układ napędowy Volvo Trucks zasilany skroplonym
biogazem i gazem ziemnym ma sprawność energetyczną porównywalną ze sprawnością jego odpowiedników
zasilanych olejem napędowym, ale emituje znacznie
mniej CO2. Zastosowanie skroplonego biogazu, znanego też jako bio-LNG, w tzw. ujęciu od zbiornika do
koła (TTW), w porównaniu do zwykłego europejskiego
oleju napędowego redukuje emisję netto nawet o 100%,
natomiast gazu ziemnego o około 20% (TTW).
Zmniejszenie zależności od oleju napędowego wymaga jednak dużych inwestycji. Produkcja biogazu

musi mieć większą liczbę zakładów wytwórczych do
beztlenowego rozkładu odpadów z możliwością schłodzenia gazu do postaci płynnej. Z obliczeń dokonanych
w różnych badaniach wynika, że w Europie do 2030
roku ponad 20% oleju napędowego można zastąpić
gazem odnawialnym w postaci bio-LNG. Liczba stacji paliw oferujących skroplony gaz stale rośnie. Już
teraz na wielu trasach stacje oferujące gaz mogą być
alternatywą dla tych proponujących olej napędowy,
jednak liczba stacji paliw nadal musi rosnąć w tempie
odpowiadającym wzrostowi liczby samochodów zasilanych gazem.
Lars Mårtensson zauważa:„Inwestując w ciężarówki
zasilane LNG, pokazujemy, że bio-LNG jest ważną alternatywą pozwalającą zmniejszyć zależność od paliw
kopalnych. Niemniej, aby przyspieszyć przejście do
transportu neutralnego dla klimatu, konieczne okazuje się dalsze inwestowanie w stacje paliw oferujące
skroplony gaz i podejmowanie działań ułatwiających
przewoźnikom inwestowanie w ciężarówki zasilane
gazem”.
Ponieważ żaden pojedynczy nośnik energii nie jest
w stanie sprostać wszelkim wyzwaniom związanym
ze zmianami klimatu, w dającej się przewidzieć przyszłości wciąż będą współistnieć różne rodzaje paliw
i układów napędowych. Lars Mårtensson wyjaśnia:
„Zastosowanie nowej technologii będzie kluczem do
osiągnięcia neutralności klimatycznej. W Europie udział

samochodów ciężarowych zasilanych LNG będzie
stopniowo wzrastał. Ale nie będą one w stanie sprostać
wszystkim wyzwaniom transportowym. Elektromobilność będzie odgrywać ważną rolę na szczeblu
lokalnym oraz regionalnym, a rozwój akumulatorów
i infrastruktury ładowania będzie istotnym czynnikiem
zwiększania jej zasięgu”.
Jednocześnie rozwiązania elektromobilne wykorzystujące wodorowe ogniwa paliwowe w dalszej
perspektywie mogą zmniejszyć zapotrzebowanie na
akumulatory w transporcie długodystansowym. Lars
Mårtensson dodaje:„Chociaż dokonano obiecujących
zmian w technologii wodorowych ogniw paliwowych,
nadal istnieją praktyczne i finansowe przeszkody do
pokonania, zanim w transporcie ciężkim ogniwa te
przyniosą znaczące korzyści klimatyczne”.
Mimo całego postępu technicznego
w dziedzinie elektromobilności, ciągła poprawa wydajności silników spalinowych jeszcze
przez wiele lat będzie odgrywać kluczową rolę
w zmniejszaniu wpływu na klimat. Mårtensson
podsumowuje: „Dzisiejsze silniki już teraz pozwalają
wiele zrobić, aby ograniczyć wpływ na klimat. Na
przykład zarówno nowe, jak i starsze ciężarówki Volvo
z silnikiem wysokoprężnym mogą być zasilane HVO
– biopaliwem wytwarzającym bardzo niski poziom
emisji CO2 netto. Problem polega na tym, że dostępność biopaliw nadal należy do bardzo ograniczonych”.
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Gazowe Volvo FH LNG:
ekonomicznie
opłacalna alternatywa
W ostatnich kilku latach wzrost zainteresowania
tematyką wdrażania w transporcie drogowym paliw
alternatywnych, alternatywnych zespołów napędowych
oraz alternatywnych zespołów napędowych na paliwa
alternatywne ma zasadniczo podłoże ekonomiczne,
polityczne, społeczne i ekologiczne.
Z ogółu teraz dostępnych alternatyw paliwowo-napędowych na tę chwilę najszybszy do wdrożenia wydaje
się być gaz. Z jednej strony jest on dość łatwo dostępny
– z całą pewnością łatwiej niż wiele innych zamienników
oleju napędowego i benzyny. Z drugiej, w porównaniu
właśnie do oleju i benzyny wykazuje pewne korzyści
ekologiczne. I wreszcie po trzecie, na dzisiaj technologia
napędów gazowych jest dość dobrze dopracowana pod
względem technicznym oraz komercjalizacyjnie dość
atrakcyjna pod względem ekonomicznym, szczególnie
jeśli uwzględni się TCO i TOE. Tzn. w zakresie TCO warianty
gazowe są droższe w momencie samego zakupu oraz
mogą wymagać większych nakładów na przeglądy i naprawy. Niemniej jednocześnie koszty samego paliwa
– przy średnim notowanym spalaniu oraz w relacji kosztów jednostkowego zakupu gazu do oleju napędowego
– okazują się być wysoce konkurencyjne. Tzn. koszty
paliwa odmian gazowych zazwyczaj są wyraźnie niższe
niż ich tradycyjnych odpowiedników. Przy tym, co równie
ważne, wersje gazowe okazują się na dzisiaj atrakcyjne
nie tylko pod samym względem kosztowym, ale i przychodowym – TOE, tzn. ich zdolność do generowania
przychodów pozostaje de facto na poziomie zbliżonym
do wersji klasycznych. Powyższe wynika z bardzo podobnych walorów eksploatacyjnych – braku różnic w samym
prowadzeniu, zbliżonych osiągach, niższym poziomie
hałasu oraz akceptowalnym zasięgu.
Przy omawianiu wszelkiego rodzaju alternatyw kluczowa pozostaje też kwestia dotycząca tzw. naturalnej
atrakcyjności wykonań napędowo- czy/i paliwowo alternatywnych. Tzn. tego, by były wybierane przez użytkowników ze względu na swoje niezaprzeczalne walory
eksploatacyjne i ekonomiczne w sposób naturalny, bo
okazują się lepsze, a nie ten wybór – w ogóle czy w zasadniczej mierze – wynikał z oddziaływania zewnętrznych,
sprzyjających takim wydaniom czynników o charakterze
prawno-ekonomicznym, klasyfikowanych jako:
tzw. twarde – zakaz wjazdu do pewnych stref w ogóle
czy w określonych godzinach, zakaz poruszania się czy
ograniczone poruszanie się po wybranej sieci dróg;
tzw. miękkie kosztowe – różnego rodzaju dotacje
i zniżki, jakie można uzyskać na zakup bardziej proekologicznego taboru, oraz ewentualne zniżki czy zwolnienia w opłatach w trakcie już jego eksploatacji, takie jak
przykładowo niższy podatek drogowy, niższe opłaty czy
nawet całkowite zwolnienie z pewnych opłat drogowych
(przykładowo niemiecki Maut);
tzw. miękkie przychodowe – oznaczają one zdolność
niektórych zleceniodawców, szczególnie kluczowych
– w branży uważanych za prestiżowych, jak duzi opera-

torzy logistyczni/duzi przewoźnicy – do płacenia nieco
więcej za przewozy, jeśli są one wykonywane wariantami
bardziej proekologicznymi. Powyższe zazwyczaj stanowi
pochodną proekologicznej polityki prowadzonej przez
takie podmioty i bywa powiązane z tzw. wysoką ekologiczną świadomością społeczną;
tzw. twarde przychodowe – wynikają one z braku
możliwości otrzymywania dobrze płatnych zleceń, jeśli
do ich realizacji nie używa się sprzętu bardziej proekologicznego. Niemniej w układzie czysto biznesowym te
wyższe przychody muszą pokrywać ewentualne wyższe
koszty TCO użytkowania modeli bardziej środowiskowo
wskazanych. Określa się to mianem przychodowej premii
za ekologię. Do tej kategorii da się także zaliczyć tzw. składowe prestiżowe. Występują one, jeśli dany przewoźnik
uważa, że inwestycje w bardziej proekologiczny park
będą się opłacać, bo otrzyma on zlecenia, których by nie
otrzymał, gdyby takiego parku nie posiadał.
Tym samym, oprócz czynników o wymiarze eksploatacyjnym, technicznym, kompletacyjnym, ekologicznym
i w obszarze bezpieczeństwa, dla przewoźników przy
podejmowaniu decyzji o zakupie wciąż niezwykle ważną,
a nawet zasadniczą rolę pełnią kwestie ekonomiczne.
Zakup taki musi bowiem wykazywać pełną – najlepiej naturalną – opłacalność finansową wyliczoną dla długiego
okresu, gdyż w przeciwnym przypadku raczej niewielka
grupa odbiorców podejmie decyzję o zainwestowaniu
w sprzęt tego rodzaju. Zagadnienie należy tu do niezwykle złożonych, gdyż konieczne staje się uwzględnienie
szeregu zmiennych i stałych. Są nimi:
cena zakupu samego pojazdu;
koszty serwisowe;
współczynnik gotowości technicznej;
zużycie paliwa oraz koszty tego paliwa w kraju i za
granicą – jeśli jazdy są wykonywane w ruchu międzynarodowym;
podatki od środków transportu;
niższe opłaty za dostęp do infrastruktury – wysokości
opłat drogowych w kraju i za granicą – jeśli jazdy są
realizowane w ruchu międzynarodowym;
możliwe do uzyskania ulgi i dotacje;
ewentualne częściowe lub całkowite ograniczenia
bądź zakazy wjazdu do określonych stref czy/i w określonych godzinach.
O tym, że na dzisiaj inwestycja w odmiany gazowe
stosowane do obsługi ruchu dalekobieżnego wykazuje
już pełne naturalne uzasadnienie biznesowe, przekonuje
Volvo Trucks Poland. Kwestia dotyczy dwupaliwowego – olejowo-gazowego, lecz prawnie uważanego za
gazowy, modelu FH LNG. Już dwa lata temu, zgodnie
z analizami wykonanymi przez specjalistów firmy,
największy zbiornik gazu LNG o pojemności 205 kg
powinien wystarczyć na pokonanie około 1000 km.
Powyższe potwierdziły pierwsze próby krajowe, podczas
których ciągnik zużywał około 18-20 kg gazu na 100 km.
Przy tym kilogram LNG cechuje się o blisko 40% wyższą
wydajnością energetyczną. Jednocześnie, aby pokonać
100 km, ciągnik potrzebował około 3 litrów oleju napędowego. Sam gazowy ciągnik/podwozie okazuje się

jednak kosztowniejszy w zakupie, lecz przez zasilanie
paliwem alternatywnym oferuje wiele możliwości obniżenia kosztów transportu i późniejszej eksploatacji.
Obecnie 1 kg gazu jest mianowicie o około połowę tańszy
od litra oleju napędowego. W dodatku FH LNG i FM LNG
są oferowane ze Złotymi Kontraktami Serwisowymi
Volvo, co oznacza, że użytkownik nie musi się martwić
o koszty eksploatacji podczas trwania tej umowy. Poza
tym stosowanie gazu LNG daje wiele możliwości dofinansowań, tak jak to zachodzi w innych krajach Unii
Europejskiej, gdzie państwo refunduje część kosztów
zakupu pojazdu. Kolejny czynnik przekładający się na
obniżenie kosztów eksploatacji stanowi decyzja Niemiec
o zniesieniu opłat drogowych na lata 2019-2020 dla
egzemplarzy zasilanych gazem LNG/CNG. Analogiczna
ulga dotyczy wydań elektrycznych. Zniesienie to zostało
przegłosowane przez Bundestag. Przy tym pierwotnie
samochody na gaz ziemny miały być zwolnione z opłat
drogowych od samochodów ciężarowych do końca
2020 roku, okres obowiązywania tego zwolnienia został
jednak przedłużony do 31 grudnia 2023 roku. Z opłat
drogowych od ciężarówek są zwolnione pojazdy zasilane
wyłącznie lub przeważnie gazem ziemnym. Należą do
nich odmiany z napędem na CNG (sprężony gaz ziemny
– Compressed Natural Gas), NG (gaz ziemny – Natural
Gas) lub LNG (skroplony gaz ziemny – Liquefied Natural
Gas). Zwolnienie nie dotyczy napędu na LPG (Liquefied
Petroleum Gas). Jednocześnie zbiorniki gazu ziemnego
muszą mieć następującą pojemność minimalną:
CNG: co najmniej 300 litrów lub 50 kg;
LNG: co najmniej 300 litrów lub 115 kg;
NG: co najmniej 300 litrów.
Rejestracja auta zwolnionego z opłat drogowych
w Toll Collect jest ważna przez okres maksymalnie dwóch
lat. Po upływie tego okresu można ją przedłużyć. Zwolnienie pojazdów na gaz ziemny z opłat drogowych dobiegnie końca w dniu 31 grudnia 2023 roku.
Powinno to wystarczyć, by całkowicie zrekompensować wyższy koszt leasingu odmiany gazowej. Oczywiście
realnie koszt tej ulgi będzie zależeć od liczby kilometrów pokonanych po niemieckich płatnych drogach.
Ustawodawca spodziewa się, że za rozwojem rynku
pojazdów podąży też rozbudowa sieci stacji tankowania
gazu – stacji CNG i stacji LNG. Ponadto ulga ta może
stymulować rozwój takiego rynku w naszym kraju, gdyż
duża część rodzimych przewoźników jeździ do Niemiec
lub pokonuje ten kraj w ramach ruchu tranzytowego.
Fakt opłacalności wykorzystywania typów gazowych
nie tylko w przewozach w tranzycie prowadzących przez
Niemcy, ale i w przewozach wewnętrznych realizowanych w Polsce, dobitnie dowodzą także stosowne testy, jakie zostały przeprowadzone kilka miesięcy temu.
Testom tym poddano 3-osiowe, szosowe podwozie
Volvo FH LNG 6x2 z zabudową wymienną, używaną
m.in. w sektorze kurierskim (CEP) i logistycznym – tzw.
nadwoziem BDF. Sprawdzian odbywał się od czerwca
do września i był prowadzony u dużego operatora logistycznego o zasięgu ogólnoświatowym. Przy czym w tym
przypadku jazdy odbywały się wyłącznie na różnych
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trasach krajowych. Przez cały okres trasy te były zmieniane, analogicznie jak kierowcy. Założenie tego projektu
polegało na porównaniu kosztów zużycia paliwa – oleju
napędowego – w stosunku do kosztów zużycia gazu,
przy uwzględnieniu kosztów AdBlue. W efekcie wyniki
te można uważać ze referencyjne, gdyż właśnie rezultaty
pozyskane w trakcie normalnej eksploatacji u klienta są
najbardziej wiarygodne i miarodajne.
Wyniki testu okazały się bardzo obiecujące, wykazując
duże oszczędności. Niemniej – co należy tu zaznaczyć
– wyniki te obejmują jedynie czysty koszt eksploatacji samochodu, tzn. bez kosztów jego zakupu, utrzymania itp.
W trakcie tych prób w ciągu dwóch tygodni pojazd
przejechał średnio 3987 km. Obliczony na tej podstawie szacowany przebieg miesięczny wynosi 7974 km,
a roczny około 95 700 km. W obliczeniach przyjęto koszt
LNG, że we wrześniu 2020 roku koszty paliw kształtowały
się na referencyjnym poziomie: LNG – 2,5 zł brutto/kg,
ON 4,25 zł brutto/l, natomiast dla AdBlue przyjęto cenę
1 zł netto/l.
Uzyskane wyniki skłaniają do przedstawienia następujących wniosków:
stosunek zużycia LNG do zużycia ON zasadniczo
zależy od topografii tras, kierowcy, masy ładunku. Im
ładunek był cięższy, a trasa trudniejsza, tym proporcjonalnie bardziej rosło zużycie LNG;
niezależnie od topografii tras, kierowcy czy masy
ładunku relacja kosztów paliwa i AdBlue, bez uwzględniania Maut, przy zestawieniu kosztów LNG do kosztów
oleju napędowego średnio kształtowała się na poziomie
od 40 do nieco ponad 50%. Tzn. koszt LNG i AdBlue
równał się od 40 do nieco przeszło 50% kosztów oleju
napędowego i AdBlue, jakie by poniesiono, pokonu-

jąc dany odcinek analogicznym wariantem zasilanym
olejem napędowym, z takim samym ładunkiem o tej
samej masie;
im bardziej rosną uzyskiwane przebiegi miesięczny
i roczny, tym notowane oszczędności, wyliczone jedynie
dla samego paliwa – gazu i AdBlue – okazują się wyższe;
uzyskane miesięczne oszczędności, dla testu wyliczone na od 933 do aż 1764 euro, oznaczają, że wyższe
koszty zakupy odmiany gazowej – u Volvo dwupaliwowej
– zwrócą się w czasie nie dłuższym niż 2-3 lata. Im większy
będzie pokonywany dystans (miesięcznie/rocznie), tym
ten zwrot nastąpi szybciej.
Przy czym w tym porównaniu kosztów netto ciężarówek Volvo FH – zasilanych tradycyjnym paliwem oraz
zasilanych gazem – nie zostały ujęte:
koszty zakupu – w odniesieniu do wersji gazowej
– w tym przypadku dwupaliwowej – wyższe o około
20-30%;
koszty przeglądów i napraw – można założyć, że dla
modelu gazowego będą one nieco wyższe;
wartość odsprzedaży – wartość rezydualna po 10
latach – można przyjąć, że zdecydowanie niższa niż dla
tradycyjnego odpowiednika o analogicznym czy zbliżonym wieku, faktycznym stanie technicznym i przebiegu.
Niemniej, nawet jeśli uwzględni się i te koszty, to
i tak zakup/leasing wariantu gazowego ekonomicznie
okazuje się w pełni uzasadniony. Wariant ten bowiem
niższymi wydatkami na paliwo w ciągu maksymalnie
trzech-czterech lat skompensuje wyższe koszty zakupu
i przeglądów, przy uwzględnieniu także niższej możliwej swojej wartości rezydualnej po upływie okresu
10 lat. Jednak trzeba zaznaczyć, że ta analiza nie uwzględnia:

możliwości otrzymania dotacji na zakup taboru bardziej proekologocznego, w tym gazowego;
ewentualnie niższych podatków;
niższych opłat za dostęp do infrastruktury, jak niemiecki Maut;
możliwości wjazdu pojazdami bardziej proekologiczymi do miejsc, do których czasowo lub w ogóle nie
mogą wjeżdżać pojazdy zasilane olejem napędowym,
bądź możliwości wykonywania zadań w godzinach zakazanych dla takich pojazdów, jak wczesnoporanne albo
późnym wieczorem.
Elementy te dodatkowo podnoszą ekonomiczno-eksploatacyjną atrakcyjność stosowania aut gazowych,
tak długo, jak zgodnie z prawem będą one traktowane
za ekologiczne środki transportu.
W rezultacie, proponując wykonania zasilane skroplonym gazem ziemnym lub biogazem, Volvo Trucks
Poland daje korzystniejszą pod względem oddziaływania na klimat alternatywę, jednocześnie spełniającą
wysokie wymagania pod względem osiągów, ekonomiki
paliwowej i zasięgu eksploatacyjnego. To kombinacja
cech, jakich wymagają klienci w segmencie przewozów
regionalnych i długodystansowych. Tym bardziej że
gaz ziemny wykazuje wyraźną przewagę pod względem klimatycznym, ma konkurencyjną cenę w licznych
krajach, a jego rezerwy są na tyle duże, by uzasadniać
szerokie wykorzystanie tego surowca. W takim układzie zwrot w kierunku wykonań zasilanych LNG tworzy
nowe ramy prowadzenia energooszczędnej i opłacalnej
ekonomicznie działalności transportowej. Zarazem daje
użytkownikom wariantów o dużej ładowności – klasy
tonażowej ciężkiej – szansę znacznego ograniczenia
swojego negatywnego oddziaływania na klimat.

Test 1
Zużycie paliwa LNG

0

19,63

l/100 km

Zużycie paliwa ON

29

2,56

l/100 km

AdBlue

1

1,69

Cena ON (netto)

0,79

l/100 km
euro/l

Cena LNG (netto)

0,46

euro/kg

Cena AdBlue (netto)

0,23

euro/l

Cena netto przejazdu 100 km

23,14

11,44

euro/100 km

Przebieg roczny pojazdu

95 700

95 700

km

Średni przebieg pojazdu w miesiącu

7975

7975

km

Miesięczne koszty paliwa + AdBlue + Maut

1845

912

euro

Oszczędności w skali miesiąca w odniesieniu
do kosztów paliwa i AdBlue

933

Zużycie paliwa LNG

0

17,98

l/100 km

Zużycie paliwa ON

29

2,54

l/100 km

AdBlue

1

1,56

Cena ON (netto)

0,79

euro

Test 2

l/100 km
euro/l

Cena LNG (netto)

0,46

euro/kg

Cena AdBlue (netto)

0,23

euro/l

Cena netto przejazdu 100 km

23,14

10,64

euro/100 km

Przebieg roczny pojazdu

164 000

164 000

km

Średni przebieg pojazdu w miesiącu

13 667

13 667

km

Miesięczne koszty paliwa + AdBlue + Maut

3162

1454

euro

Oszczędności w skali miesiąca w odniesieniu
do kosztów paliwa i AdBlue

1709

euro
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Test 3
Zużycie paliwa LNG

0

17,86

l/100 km

Zużycie paliwa ON

34

2,44

l/100 km

AdBlue

1

1,48

Cena ON (netto)

0,79

l/100 km
euro/l

Cena LNG (netto)

0,46

euro/kg

Cena AdBlue (netto)

0,23

euro/l

Cena netto przejazdu 100 km

27,09

10,48

euro/100 km

Przebieg roczny pojazdu

112 800

112 800

km

Średni przebieg pojazdu w miesiącu

9400

9400

km

Miesięczne koszty paliwa + AdBlue + Maut

2546

985

euro

Oszczędności w skali miesiąca w odniesieniu
do kosztów paliwa i AdBlue

1561

Zużycie paliwa LNG

0

18,35

l/100 km

Zużycie paliwa ON

31

2,58

l/100 km

AdBlue

2

1,52

Cena ON (netto)

0,79

euro

Test 4

l/100 km
euro/l

Cena LNG (netto)

0,46

euro/kg

Cena AdBlue (netto)

0,23

euro/l

Cena netto przejazdu 100 km

24,95

10,83

euro/100 km

Przebieg roczny pojazdu

105 600

105 600

km

Średni przebieg pojazdu w miesiącu

8800

8800

km

Miesięczne koszty paliwa + AdBlue + Maut

2196

953

euro

Oszczędności w skali miesiąca w odniesieniu
do kosztów paliwa i AdBlue

1243

Zużycie paliwa LNG

0

19,14

l/100 km

Zużycie paliwa ON

27

2,65

l/100 km

AdBlue

2

1,68

Cena ON (netto)

0,73

euro

Test 5

l/100 km
euro/l

Cena LNG (netto)

0,38

euro/kg

Cena AdBlue (netto)

0,23

eurol

Cena netto przejazdu 100 km

21,79

11,28

euro/100 km

Przebieg roczny pojazdu

180 000

180 000

km

Średni przebieg pojazdu w miesiącu

15 000

15 000

km

Miesięczne koszty paliwa + AdBlue + Maut

3269

1693

euro

Oszczędności w skali miesiąca w odniesieniu
do kosztów paliwa i AdBlue

1576

Zużycie paliwa LNG

0

19,91

l/100 km

Zużycie paliwa ON

29,9

2,44

l/100 km

AdBlue

2,21

1,7

Cena ON (netto)

0,79

euro

Test 6

l/100 km
euro/l

Cena LNG (netto)

0,46

euro/kg

Cena AdBlue (netto)

0,23

euro/l

Cena netto przejazdu 100 km

22,34

9,74

euro/100 km

Przebieg roczny pojazdu

159 000

159 000

km

Średni przebieg pojazdu w miesiącu

13 250

13 250

km

Miesięczne koszty paliwa + AdBlue + Maut

2959

1290

euro

Oszczędności w skali miesiąca w odniesieniu
do kosztów paliwa i AdBlue

1669

Zużycie paliwa LNG

0

20,33

l/100 km

Zużycie paliwa ON

30,03

2,45

l/100 km

AdBlue

2,5

1,67

Cena ON (netto)

0,73

euro

Test 7

l/100 km
euro/l

Cena LNG (netto)

0,38

euro/kg

Cena AdBlue (netto)

0,23

euro/l

Cena netto przejazdu 100 km

22,5

9,9

euro/100 km

Przebieg roczny pojazdu

168 000

168 000

km

Średni przebieg pojazdu w miesiącu

14 000

14 000

km

Miesięczne koszty paliwa + AdBlue + Maut

3150

1386

euro

Oszczędności w skali miesiąca
w odniesieniu do kosztów paliwa i AdBlue

1764

euro
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Automatyczna skrzynia biegów Allison
w wojskowej ciężarówce Jelcz 442.32 4x4
Spółka TeZaNa od dawna
oferuje wiele elementów układu
napędowego pochodzących
od producentów, których
podmiot jest wyłącznym
krajowym reprezentantem.
Zaopatrzone w te komponenty
pojazdy trafiają między innymi
do Sił Zbrojnych RP.
tekst: jarosław brach

J

edna z najnowszych propozycji firmy dotyczy właśnie
wojskowych ciężarówek – dokładnie ciężarówki klasy
średniej ładowności oraz wysokiej mobilności taktycznej
– dzielności terenowej Jelcz 442.32 4x4. Do tej pory samochód
ten seryjnie otrzymywał mechaniczne skrzynie biegów ZF.
Trwają też próby egzemplarza wyposażonego w zautomatyzowaną (AMT) skrzynię ZF ze specjalnym programem do jazdy
terenowej. Tymczasem TeZaNa na swoje koszt i ryzyko zabudowała w tym aucie przekładnię z amerykańskiej korporacji
Allison, której również pozostaje rodzimym przedstawicielem.
W prototypowym 442.32 4x4 zamontowano skrzynię
Allison – 6-biegową (6 + wsteczny), ze sprzęgłem hydrokinetycznym, dopasowaną do eksploatacji ciężarówki w terenie.
Jej montaż praktycznie nie wpływa na masę własną nośnika,
ale oznacza możliwość uzyskania szeregu korzyści w trakcie
użytkowania. Najważniejszymi z nich są:
lepsze wykorzystanie momentu obrotowego silnika dzięki
zmiennikowi momentu. Zmiennik momentu w trybie pracy
Converter ma nawet 3-krotną zdolność multiplikowania momentu obrotowego wytwarzanego przez silnik;
możliwość zastosowania silnika o niższych parametrach,
który dzięki połączeniu ze skrzynią automatyczną pozwala na
uzyskanie wyższych parametrów eksploatacyjnych;
zmniejszenie stresu kierowcy – łatwiejsze prowadzenie
to lepiej i skuteczniej wykonana praca. Wyższy komfort prowadzenia oznacza płynną zmianę przełożeń, progresywną
charakterystykę przyspieszenia i wytracania prędkości oraz
cichą pracę przekładni wpływającą się na wzrost wygody jazdy;

wyższe bezpieczeństwo – testy medyczne ponad wszelką
wątpliwość potwierdzają, że kierowcy pracujący w mniejszym
stresie rzadziej odrywają ręce od kierownicy, bardziej koncentrują się na bezpiecznym prowadzeniu i więcej uwagi mogą
poświęcić otoczeniu. Kierowca pozostaje skupiony wyłącznie
na jeździe, a nie na„walce” z skrzynią manualną i szukaniem
właściwego biegu;
wyższa efektywność – elektroniczne sterowanie wyborem
progu zmiany przełożeń i odpowiednie załączanie przemiennika momentu obrotowego gwarantują najbardziej zoptymalizowane spożytkowanie mocy i momentu obrotowego silnika,
jednocześnie pozwalając na daleko idącą oszczędność paliwa;
mniejsze koszty eksploatacji w całym okresie użytkowania
taboru. Przede wszystkim niezawodność, rzadsze przestoje
i niższe koszty obsługowe skutkują pełniejszym wykorzystaniem sprzętu i redukcją wydatków kapitałowych. W armii
niższe koszty eksploatacyjne i krótsze postoje pojazdu z uwagi
na brak klasycznego sprzęgła ciernego oznaczają zaś wyższą
gotowość bojową;
ciągła, nieprzerwana transmisja momentu obrotowego
do układu jezdnego, oznaczająca:
* brak uślizgów sprzęgła i w konsekwencji brak efektu
spalonego sprzęgła;
* płynne i bez utraty trakcji pokonywanie dużych wzniesień – np. 30%;
* brak potencjalnie niebezpiecznych zachowani pojazdu,
jak staczanie się w sytuacji ruszania na wzniesieniu;
* łatwe ruszanie bez utraty trakcji w trudnym terenie nawet
przez niedoświadczonych kierowców;
lepsze i bardziej precyzyjne manewrowanie w trudnych
warunkach terenowych bez obawy, że zmiana biegów spowoduję utratę trakcji i unieruchomienie pojazdu;
mniejsze zużycie eksploatacyjne i dłuższa żywotność silnika
oraz układu przeniesienia napędu dzięki kompensacji drgań
silnika przez zmiennik momentu w porównaniu do układu
z klasycznym sprzęgłem ciernym;
wyjątkowo precyzyjna praca układu napędowego dzięki
elektronicznej komunikacji skrzyni biegów z silnikiem i pokładem zgodnie ze standardem CAN – J1939. Sterownik skrzyni
biegów w każdej chwili pracy silnika monitoruje generowany
moment obrotowy i natychmiast reaguje odpowiednią zmianą przełożenia w stosunku do jego wartości lub dyspozycji
od kierowcy. Sterowanie AMT skupia się głównie na kontrolowaniu momentu zmiany biegów;
łatwa integracja przekładni w pojeździe dzięki pakietom
funkcji„Wejść i Wyjść”analogowych lub cyfrowych, co pozwala
uzyskać niedostępną do tej pory funkcjonalność modeli wyposażonych w przekładnie innego rodzaju. Do tego dochodzi
lepsza i bardziej precyzyjna współpraca z systemem ABS
– błyskawiczne włączenie pracy w tryb konwertera pozwala
na precyzyjne zadziałanie ABS-u;

logika działania skrzyni automatycznej łatwa do skonfigurowania z pojazdem znacząco zwiększa bezpieczeństwo
pojazdu przez załączenia hamulca:
* silnikowego – skrzynia automatyczna załącza specjalną
strategię zmiany biegów, wspomagając siłę hamowania i tym
samym skuteczniej zatrzymując pojazd;
* zasadniczego – skrzynia automatyczna warunkuje bezpieczne włączenie przełożenia D lub R;
* postojowego – skrzynia automatyczna przechodzi
do pozycji N natychmiast po użyciu dźwigni hamulca postojowego;
niższe zużycie paliwa, niższe koszty eksploatacji pojazdu
ze skrzynią automatyczną w porównaniu do odpowiedników z AMT;
płynna i nieodczuwalna zmiana biegów przez skrzynię
automatyczną w porównaniu do AMT;
możliwe ograniczenia pracy skrzyni automatycznej do 5., 4.,
3., 2. lub tylko jednego biegu, pozwalające przejąć dodatkową
kontrolę nad pojazdem podczas manewrowaniu lub zjazdu
ze wzniesienia (tzw. naturalny hamulec). Skrzynia zautomatyzowana może mieć ograniczone możliwości w tym zakresie.
automatyczna przekładnia w standardowej kalibracji
ma dwa tryby pracy: wytężony i ekonomiczny, dostępne
na żądanie kierowcy pod jednym przyciskiem na panelu
sterowania;
możliwość precyzyjnego prowadzenie auta przy wykonywaniu skomplikowanych manewrów;
w standardzie napęd dla dwóch przystawek odbioru mocy
– możliwość zapewnienia napędu dla dodatkowych urządzeń;
automatyczny, optymalny dobór przełożenia w zależności od warunków ukształtowania terenu i prędkości to
bezsprzecznie najważniejsza przewaga skrzyni automatycznej
nad zautomatyzowaną. Automatyczna zapewnia zdecydowanie wyższą sprawność poruszania się w warunkach
terenowych.
fakt, że skrzynia automatyczna„wybacza”niedociągnięcia
w technice prowadzenia pojazdów specjalistycznych, sprawia, że jest nieodzownym elementem układu napędowego
w większości tego typu pojazdów na świecie;
wyższa produktywność pojazdu – więcej wykonanej pracy
na tej samej jednostce zużytego paliwa. Testy przeprowadzone
na dwóch jednakowych Scaniach wyposażonych w skrzynię
automatyczną i AMT wykazały:
* lepszą produktywność skrzyni automatycznej – o 11%;
* szybsze i bardziej sprawne pokonywanie manewrów
ze skrzynią automatyczną – o 13%;
* lepsze przyspieszenie pojazdu przy skrzyni automatycznej – o 13%.
Allison Transmisison jest niekwestionowanym liderem
w dostawach przekładni automatycznych do pojazdów na
rynku amerykańskim, i nie tylko.
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Technika pożarnicza i straż pożarna
wspierane przez PS Bocar

Pożarnicze
Volvo FL 4x4
o zwiększonych
zdolnościach
bojowych
z PS Bocar

Od kilkunastu lat – dokładnie
od 2007 roku – podczęstochowskie
Przedsiębiorstwo Specjalistyczne
Bocar – PS Bocar – specjalizuje
się w wykonywaniu zabudów
pożarniczych – ratowniczo-gaśniczych
na podwoziach średniotonażowych
Volvo z serii FL. Kwestia dotyczy
zarówno wydań szosowych w układzie
napędowym 4x2, jak i uterenowiowych
oraz terenowych w układzie
napędowym 4x4, z bliźniaczym lub
pojedynczym ogumieniem z tyłu.
TEKST: JAROSŁAW BRACH, ZDJĘCIA: PS BOCAR

T

a współpraca między Volvo a Bocar dla obu
stron w krótkim przedziale czasu stała się
na tyle znacząca, że w maju 2015 roku do
Bocar trafiło pierwsze w ogóle wyprodukowane
FL w układzie napędowym 4x4 z fabryczną kabiną wydłużoną, załogową. Pojazd ten został dość
szybko zabudowany i swoją oficjalną premierę
miał jeszcze w czerwcu 2015 roku na prestiżowych
targach pożarniczych Interschutz w Hanowerze.
Od tego momentu PS Bocar przekazał rodzimym
jednostkom – zarówno zawodowym, jak i ochotniczym
– już kilkaset sztuk modelu FL w obu bazowych wydaniach podwoziowych, tzn. w układach napędowych
4x2 i 4x4. Są one wysoko oceniane przez użytkowników, łącząc przodujące parametry taktyczno-bojowo-eksploatacyjne z relatywnie niskimi kosztami bieżącego
utrzymania – tzw. strażackim TCO.
Te kilka lat dobrej kooperacji pozwoliło też zakładowi
lepiej poznać sam nośnik i tym samym stanowiło asumpt
do dalszej optymalizacji samochodu pod kątem strażackich potrzeb. W ramach tych działań Volvo poprawiło

więc wybrane elementy, bazując na uwagach zgłaszanych przez podmiot i użytkowników. Powyższe z jednej
strony było ukierunkowane na dalszą poprawę ergonomii wykorzystania, z drugiej ułatwieniem wykonywania
nadwozi. Przy tym sami specjaliści z PS Bocar widzieli
i widzą potrzebę stałej poprawy swojego produktu. Ta
poprawa ma charakter wybitnie ewolucyjny i obecnie
jest ukierunkowana na osiągnięcie trzech częściowo
powiązanych ze sobą celów, tzn.:
ewolucyjnie dokonywaną dalszą poprawę ergonomii
zastosowania;
wprowadzanie nowych elementów i rozwiązań,
w tym wynikłych z postępu technicznego;
dalszy wzrost zdolności bojowych, uzyskany w oparciu
o to samo bazowe podwozie.
W rezultacie zasadniczo kwestia dotyczy dalszej
optymalizacji wyrobu od strony posługiwania się nim
oraz reprezentowanych przez niego osiągów, w powiązaniu z zachowaniem konkurencyjnej ceny nabycia
oraz później konkurencyjnych wydatków na obsługę
i użytkowanie.
Z zaznaczonych elementów w ostatnim okresie
wytwórca postanowił mocniej skupić się na trzecim,
czyli dalszym wzroście zdolności bojowych uzyskanych
w oparciu o to samo podstawowe podwozie. Podwoziem
tym jest 2-osiowe, uterenowione FL w układzie napędowym 4x4, oznaczone jako FL 4x4. Pojazd ten napędza
7,8-litrowy, 6-cylindrowy, rzędowy silnik z turbodoładowaniem i chłodzeniem powietrza doładowującego,
oznaczony jako 8K280, spełniający normę czystości spalin
Euro 6 dzięki połączeniu technologii SCR, DPF i EGR.
Osiąga on moc maksymalną 210 kW/285 KM przy 2100
obr/min i maksymalny moment obrotowy 1050 Nm
w bardzo szerokim zakresie od 950 do 1700 obr/min,
co oznacza wysoką elastyczność tej jednostki. Napęd
urządzeń zewnętrznych zabezpiecza przystawka odbioru mocy napędzana od silnika, o przełożeniu 1:1 oraz
momencie obrotowym 600 Nm, dostępnym zarówno
w czasie jazdy, jak i w trakcie postoju. Układ napędowy

tworzą skrzynia biegów i skrzynia rozdzielcza oraz mosty.
Te ostatnie są hipoidalne, ze zwolnicami w piastach kół
i blokadami mechanizmów różnicowych, do czego dochodzi blokada międzymostowa. Most przedni cechuje
się nośnością nominalną 5600 kg, most tylny 11 000 kg.
Na obu założono ogumienie o rozmiarze 275/70R22.5,
z przodu pojedyncze, z tyłu podwójne. W efekcie uzyskano tylko powiększoną mobilność taktyczną – dzielność
terenową auta. Przy tym zawieszenie obu tych mostów
jest mechaniczne – w przednim, wzmocnionym, o nośności 5600 kg, występują paraboliczne resory piórowe,
w tylnym także wzmocnione paraboliczne resory piórowe, ale uzupełnione o stabilizator. Nośność przedniego
zawieszenia określono na 5600 kg, tylnego na 10 900 kg.
W rezultacie dopuszczalna masa całkowita tak skompletowanego samochodu równa się 16 000 kg. Poza tym
ramę podwozia o tradycyjnym układzie drabinowym
i grubości profilu 8,0 mm tworzą podłużnice i poprzeczki.
Do tego pojazd już fabrycznie został przygotowany
w wersji pożarniczej, co wpływa m.in. na wzmocnienie
zabezpieczenia części przewodów czy montaż innych
przyłączy albo wyłączników.
Z trzech dostępnych seryjnie w FL kabin – tzn. krótkiej,
dziennej, długiej oraz wydłużonej, zespolonej – załogowej, czterodrzwiowej, do zrobienia odmiany ratowniczo-gaśniczej PS Bocar wybiera tę ostatnią, czyli wydłużoną,
załogową. Mieści ona 6 osób w układzie miejsc 1+1+4
i zapewnia wewnątrz bardzo dużą przestrzeń. Dobrze
pozostaje to widoczne w przypadku partii tylnej. Wskutek
tego nie ma problemu, by od razu wprowadzić siedzenia
z aparatami tlenowymi oraz dużą półkę przed strażakami
z tyłu – za kierowcą i dowódcą, w której da się przewieźć
nie tylko hełmy, ale i inne wybrane pozycje wyposażenia.
Taka duża przestrzeń przekłada się również na jakże
istotną łatwość przebierania się, w tym zakładania i zdejmowania odzieży ochronnej. Następną zaletę stanowią
szerokie stopnie wejściowe, ułatwiające sprawne wsiadanie i wysiadanie. Zarówno z przodu, jak i z tyłu – pod
przedziałem załogi – zamontowano po dwa takie stopnie.
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Na tak skonfigurowanym podwoziu PS Bocar wykonuje zabudowę ratowniczo-gaśniczą. Dotychczas była
ona dostępna ze zbiornikami na wodę o pojemności
2500 lub 3000 litrów. Niemniej, uwzględniając jeszcze
pewne rezerwy nośności tkwiące w samym podwoziu
oraz alternatywne rezerwy przestrzeni w nadwoziu,
przedsiębiorstwo postanowiło wyjść naprzeciw oczekiwaniom niektórych jednostek, w kategorii sprzętu
średniego chcących dysponować wariantami o większych zdolnościach bojowych. To wyjście polega na
zaproponowaniu modelu oznaczonego jako GBA 4/16,
w kompletacji z kabiną wydłużoną – załogową, a tym
samym cięższego, z większym naciskiem na oś przednią
i – przy zadanym rozstawie osi – z krótszą przestrzenią
ładunkową, ale ze zbiornikami środków gaśniczych
o zdecydowanie większej pojemności. W przypadku
zbiornika wody pojemność udało się powiększyć do
aż 4000 litrów – dokładnie 4150 litrów, z kolei zbiornika
środka pianotwórczego do 450 litrów. Co ważne, cała ta
modyfikacja uwzględnia możliwości techniczne podwozia oraz przestrzeń dostępną w nadwoziu, gdyż większe
zbiorniki po prostu zajmują więcej miejsca, i to miejsca na
dole, by maksymalnie obniżyć wysokość środka ciężkości.
W dodatku założono, że wzrost zdolności bojowych nie
może negatywnie wpłynąć nie tylko na sam kołowy
nośnik, lecz i na ilość i rodzaj zabieranego sprzętu, co
wiązało się z koniecznością pozostawienia w tej sferze
wystarczających rezerw. Powyższe oznaczało zatem
dalszą optymalizacją w sferze budowy w wyznaczonych
obszarach. W odniesieniu do samego podwozia kwestia
dotyczyła w taki razie przede wszystkim:
utrzymania zasadniczych parametrów, takich jak kąty
natarcia i zejścia, kąty przechyłu i rampowy;
zachowania pełnej stabilności w pełni załadowanego
egzemplarza także w momencie pokonywania bezdroży,
tak by nie doszło do sytuacji niebezpiecznych;
braku przekraczania nominalnych maksymalnych
nacisków na osie;
zachowania przy w pełni obciążonym samochodzie
rezerwy nacisków na poziomie co najmniej 3%.
W przypadku zabudowy problematyka wiązała się
z głównie z:
zagwarantowaniem możliwości zabrania sprzętu
i wyposażenia o masie około 1000 kg, a nie jak u części
z konkurentów zaledwie 500 kg, co wiąże się z możliwością wzięcia większej liczby koniecznych czy/i cięższych
pozycji;
zachowaniem dalej dużej pojemności wewnętrznych
skrytek;
utrzymaniem jak najmniejszych zmian w technologii
produkcji oraz w stosowanych modułach konstrukcyjnych, tak by koszt przygotowania nowego opracowania oraz jego późniejsza cena rynkowa pozostawały na
konkurencyjnym, wysoce akceptowalnym poziomie.
Poza tym dążono do zachowania liczby i układu skrytek.
Wszystkie te założenia udało się w pełni zrealizować,
chociaż wiązało się to z pewnymi kompromisami projektowymi, przekładającymi się na wybrane aspekty czysto
użytkowe. W pierwszym rzędzie – ze względu na brak

dostępnej przestrzeni wykorzystanej przez zbiorniki
– musiano bowiem zrezygnować z tzw. przelotowych
półek. Ponadto nie są dostępne odchylane półki. Niemniej zasadniczo powyższe nie wpływa na jakieś istotne
ograniczenie walorów eksploatacyjnych, tym bardziej
że zwiększono skrytkę trzecią o ponad 25 cm, uzyskując
więcej miejsca na sprzęt. Natomiast korzyści wynikłe
z wyraźnego wzrostu walorów bojowych należą do
niepodważalnych. Sam zbiornik na wodę wyróżnia się
mianowicie pojemnością nominalną wyższą aż o 33-60%,
jeśli porówna się tę większą pojemność z pojemnością
zbiorników instalowanych do tej pory, o pojemnościach
nominalnych odpowiednio 3000 i 2500 litrów.
Przy czym firma podkreśla, że ta premierowa zabudowa została przygotowana wyłącznie i specjalnie z myślą o Volvo FL 4x4 jako wybranym nośniku. W związku
z tym może być oferowana jedynie na nim, ponieważ
w maksymalnym zakresie spożytkowuje wszelkie jego
rezerwy i cechy budowy. Pozostaje więc maksymalnie
zoptymalizowana pod kątem tego właśnie podwozia,
zachowując jego najlepsze wyróżniki.
Kolejna ważna zaleta tego nowego wydania zabudowy ratowniczo-gaśniczej polega na tym, że występuje
ona w dwóch bazowych wersjach: jako zabudowa metalowo-kompozytowa i zabudowa w pełni kompozytowa.
Pierwsza – konstrukcja i poszycie – zostaje wytworzona
ze stali nierdzewnej, aluminium i materiałów kompozytowych. Jest ona nieco tańsza i da się ją jeszcze potem
modyfikować, w tym obniżając ich wysokość, co ułatwia
zabieranie zgromadzonego w nich sprzętu. Co więcej,
takie modyfikacje mogą mieć wybitnie jednostkowy
charakter – tzn. powstawać wyłącznie w jednym egzemplarzu. Zabudowa w pełni kompozytowa okazuje
się z kolei nieco lżejsza i ma swój ciekawy design, ale
kosztem wzrostu jej ceny oraz braku możliwości dokonywania później jednostkowych zmian. Wynika to z faktu,
że zabudowę tę od razu robi się w specjalnych formach
i ze względów czysto finansowych każde odchylenie
od przyjętych wymiarów wymaga wprowadzenia tego
– uwzględnienia w formie. Ponadto najpierw pojawiła się
odmiana metalowo-kompozytowa, następnie w pełni
kompozytowa, uważana jako opcja, oraz młodszy i lżejszy
brat zabudowy metalowo-kompozytowej.
Poza tym pod względem ostatecznej konfiguracji
oba rodzaje nadwozi są takie same. Skrytki na sprzęt
i wyposażenie, w liczbie symetrycznie po trzy na każdą stronę, oraz tylny przedział autopompy – układ
schowków 7 (3+3+1) – są zamykane lekkimi żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi, z zamknięciem rurowym
BARlock. Oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne jest
w technologii LED. Dach ma postać pokładu roboczego
w wydaniu antypoślizgowym. Prowadzi na niego lekka,
aluminiowa drabinka zamocowana z tyłu, po prawej
stronie. Pojemności zbiorników środków gaśniczych
wynoszą: wody – 4000 l, środka pianotwórczego – 400
l. Oba zbiorniki są kompozytowe. Do tego dochodzi
automatyczny zawór napełniania hydrantowego. Autopompa to dwuzakresowa pompa typ A 16/8 – 2,5/40
o wydajności 2500 l/min przy ciśnieniu 8 barów oraz

300 l/min przy ciśnieniu 40 barów. Dozownik środka
pianotwórczego pozwala na uzyskiwanie stężeń 3% i 6%.
W skład układu wodno-pianowego wchodzą też: dachowe działko wodno-pianowe typ DWP 8/16, szybkie natarcie – zwijane elektryczne i ręczne – z wężem o długości
60 m z prądownicą wysokociśnieniową i przedmuchem
linii sprężonym powietrzem, układ utrzymywania stałego
ciśnienia tłoczenia oraz zraszacze podwoziowe przednie
i boczne. Wyposażenie standardowe obejmuje m.in.:
generator sygnałów dźwiękowych BOS 200, wysuwany
maszt oświetleniowy z najaśnicami LED, sprzęt łączności
radiowej i radiostację przewoźną, niezależne ogrzewanie
kabiny i przedziału autopompy, klimatyzację kabiny, falę
świetlną, kamerę cofania oraz wyciągarkę elektryczną
8 ton w obudowie kompozytowej. Tę ostatnią zamontowano z przodu, na specjalnej płycie przed zderzakiem.
Na liście doposażenia bazowego znalazły się z kolei m.in.:
regał kabinowy, regały na sprzęt burzący, generator
niskotonowy, rama aluminiowa na przedniej masce
z lampami LED, mocowanie na pachołki z tyłu zabudowy
oraz wiele innych rozwiązań dedykowanych Volvo FL.
Podstawowe wymiary pojazdu prezentują się następująco: długość 8350 mm, szerokość 2520 mm,
wysokość 3350 mm.
Po wprowadzeniu FL 4x4 o zwiększonych możliwościach bojowych aktualnie PS Bocar proponuje aż cztery
bazowe wykonania średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych opartych o Volvo FL. Są to:
* FL 4x2 GBA 2,5/16;
* FL 4x4 GBA 2,5/16 z pojedynczym ogumieniem
z tyłu;
* FL 4x4 GBA 3/16;
* FL 4x4 GBA 4/16.
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MAN mocno stawia
na usługi okołoproduktowe

W ostatnim okresie niemiecki koncern mocno skupił się na dalszym doskonaleniu palety dostępnych
usług okołoproduktowych, ukierunkowanych na dalszą poprawę efektywności funkcjonowania
przewoźników. Poza tym firma z powodzeniem testuje nowe technologie.
tekst: jarosław brach, zdjęcia: man

Oficjalnie potwierdzone:
maksymalna wydajność i opłacalność
Nowe koncepcje układu napędowego, aerodynamiki
i asystenta wydajności MAN EfficientCruise sprawiają,
że premierowa generacja MAN Truck okazuje się nawet o 8,2% bardziej ekonomiczna w porównaniu do
przedstawicieli poprzedniego pokolenia. Ta potencjalna
oszczędność została przewidziana przez firmę i oficjalnie
potwierdzona przez jazdę próbną dokonaną przez TÜV
Süd. Po przejechaniu 684 kilometrów wynik był jasny: na
odcinku pomiarowym o długości 342 km, który obejmował oba odcinki autostrady i drogi krajowe, a przejazd
odbył się dwa razy z rzędu, w porównaniu do poprzedniej
wersji TGX 18.460 nowy TGX 18.470 Euro 6d zużywał
średnio o 8,2% mniej paliwa. Profil normalnego odcinka
autostrady w 90% odpowiadał trasom pokonywanym
w europejskim transporcie dalekobieżnym i aby zapewnić, że porównanie skupia się wyłącznie na osiągach
pojazdu, między dwoma przejazdami pojazdy testowe
wymieniły naczepy i kierowców.
Dr Frederik Zohm, członek zarządu ds. badań
i rozwoju w MAN Truck & Bus, powiedział: „Niskie
całkowite koszty pojazdów są kluczem do sukcesu
naszych klientów. Konsekwentnie rozwijaliśmy
nową generację MAN Truck z myślą o maksymalnej
wydajności i oszczędności – i w pełni osiągnęliśmy nasze cele! Bardzo się cieszymy, że zostało

to też potwierdzone w teście przeprowadzonym
przez niezależną organizację sprawdzającą”.
Oprócz doskonalenia technologii pojazdów, koncern
nieustannie rozwija i ulepsza wszystkie produkty
i usługi związane z nową generacją MAN Truck.

Nowe usługi cyfrowe
optymalizują dostępność pojazdów
MAN Now przenosi cyfrowe zarządzanie pojazdami na
nowy poziom. Ta premierowa usługa cyfrowa, wprowadzona wraz z debiutującą generacją aut, umożliwia
klientom wyposażenie ciężarówek ostatniego pokolenia w dodatkowe funkcje przez aktualizację online
bez konieczności udawania się do warsztatu. Aplikacja
„Ruch drogowy online” dostarcza kierowcy aktualne
dane o sytuacji na drogach, ułatwiając omijanie korków,
a„Aktualizacja mapy”przekazuje najświeższe informacje
o trasie przed pojazdem. Powyższe pozwala na szybkie uwzględnienie w nawigacji krótkoterminowych
zamknięć i robót drogowych. W odpowiednim czasie
zostanie dodanych więcej funkcji.
Niklaus Waser, starszy wiceprezes ds. transformacji cyfrowej i modeli biznesowych, mówi:
„W przyszłości nasze prace już idą znacznie dalej, gdyż rozwiązania cyfrowe nie wspierają
tylko operacyjnego wykorzystania pojazdów.
Coraz częściej pojazdy można również cyfrowo
modyfikować do platform cyfrowych, aby stały

się integralną i aktywną częścią procesów logistycznych naszych klientów oraz by dostarczały dane dla całego ekosystemu logistycznego”.
Oprócz zapewnienia klientom całej gamy przyszłościowych rozwiązań, nowa generacja MAN Truck
nadal oferuje wszystkie dotychczasowe udogodnienia, lecz lepsze niż do tej pory. Potwierdza to
Jan Plieninger, dyrektor wypożyczalni ciężarówek
BFS Business Fleet Services GmbH: „Już teraz otrzymujemy doskonałe opinie od naszych klientów
dotyczące systematycznej orientacji na kierowcę
i wysokiej wydajności paliwowej”.
MAN Truck & Bus od dawna koncentruje się na
osobistych relacjach z klientami na równych zasadach oraz wspiera to dużą wiedzą branżową,
wypracowaną dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu w segmencie pojazdów użytkowych.

Samodzielna eksploatacja
na terenie terminalu
MAN, Deutsche Bahn, Hochschule Fresenius
University of Applied Sciences oraz Götting KG
rozpoczynają wspólny projekt ukierunkowany na
przyszłość. W pełni zautomatyzowana ciężarówka
ma zostać opracowana i przetestowana dla bardziej elastycznej obsługi kontenerów w terminalu.
W celu zautomatyzowania przeładunków między
różnymi rodzajami transportu, 1 lipca 2020 roku
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GOTOWY DO KAŻDEJ MISJI,
ALE BEZ EMISJI.
100% elektryczny MAN eTGE City.

Wygodny, przestronny i elastyczny: oto jedyny w swoim rodzaju elektryczny MAN eTGE City.
Jego pneumatyczne zawieszenie, niska podłoga w obrębie tylnych drzwi, rampa najazdowa
dla wózków inwalidzkich i duże, panoramiczne okna to najwyższy komfort dla pasażerów
na mniej uczęszczanych liniach. Zabiera 22 pasażerów, w tym 9 na miejscach siedzących.
Wyposażenie standardowe redukujące zużycie energii to m.in. automatyczna skrzynia biegów,
pompa ciepła i światła LED oraz poprawiające bezpieczeństwo jazdy i komfort kierowcy:
kamera cofania, nawigacja, tempomat, szybkie ładowanie wtyczką CSS od 0% do 80%
w czasie zaledwie 45 minut. Koszt przejechania 100 km wynosi tylko 17,4 zł*.
Więcej informacji: +48 600 82 82 82 lub www.van.man/minibus.
*) kalkualcja kosztów: przyjęto zużycie energii: 29 kWh/100 km przy cenie za 1 kW = 60 gr.
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ruszył projekt „Autonomiczne innowacje w operacjach terminalowych” (ANITA). Dlatego w DUSS
ma zostać opracowana i przetestowana w pełni
zautomatyzowana ciężarówka.

Terminal w Ulm
Transport kombinowany – intermodalne połączenie transportu drogowego, kolejowego i/lub wodnego – stanowi jeden z najszybciej rozwijających
się rynków w całej sferze transportu towarowego.
Projekt ANITA to kolejny ważny element na drodze
do automatyzacji całego tego procesu: umożliwia
bardziej elastyczne wdrażanie pojazdów i kierowców.
Partnerami projektu są MAN Truck & Bus SE, Deutsche Bahn AG, Götting KG i Hochschule Fresenius
University of Applied Sciences. Finansowanie tego
przedsięwzięcia ma trwać 39 miesięcy, a zapewnia je
około 5,5 miliona euro przekazane przez niemieckie
Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energii w ramach
programu„Nowe technologie pojazdów i systemów”.
W pełni zautomatyzowana ciężarówka ma być
używana w zakładzie w Ulm Dornstadt. Będzie
poruszała się automatycznie po bazie kontenerowej DB Intermodal Services i terminalu DUSS.
Podczas tych testów na pokładzie zawsze będzie
obecny „kierowca bezpieczeństwa” MAN. Infrastruktura cyfrowa i wszelkie niezbędne interfejsy
zostaną najpierw skonfigurowane na miejscu.
Doświadczeni operatorzy żurawi będą obsługiwać kontenery, aby zapewnić możliwość przetestowania operacji w rzeczywistych warunkach.
Dr Sigrid Nikutta, członek zarządu DB ds. transportu
towarowego, stwierdza: „Transport kombinowany stanowi klucz do pomyślnej dekarbonizacji
transportu. Klient uzyskuje dostęp do transportu
kolejowego za pośrednictwem terminali przeładunkowych, dlatego ważne jest, abyśmy oferowali tutaj
wydajne i innowacyjne procesy. Kontenery muszą
być obsługiwane szybciej i bardziej elastycznie.
Wykorzystujemy do tego cyfryzację, tak jak w projekcie ANITA: samojezdne ciężarówki na terminalu
to pierwszy ważny krok w kierunku Terminalu 4.0”.
Dr Frederik Zohm, członek zarządu ds. badań
i rozwoju w koncernie, mówi: „Wraz z naszymi
partnerami zdobędziemy cenne doświadczenie
w zakresie autonomicznych pojazdów do obsługi
kontenerów na terminalu. Po naszym już bardzo
udanym projekcie zintegrowanego konwoju z DB
Schenker AG i Fresenius University, ANITA wyznacza
kolejny ważny krok na drodze do zautomatyzowanej jazdy w aplikacji hub-to-hub. To kolejny kamień
milowy na naszej mapie drogowej automatyzacji
MAN”.
W ramach realizowanych prac Götting KG
przygotuje algorytmy określania lokalizacji pojazdu i wykrywania przeszkód. Hans-Heinrich
Götting mówi: „Projekt ANITA powinien podnieść
nasze możliwości wykrywania środowiska na
zupełnie nowy poziom, gdyż dążymy do osiąg-

nięcia pełnej automatyzacji. Współpraca z kluczowymi partnerami w rzeczywistym środowisku jest niezwykle ważna dla firmy Götting KG”.
Aby zapewnić skuteczną komunikację między ciężarówką a terminalem/magazynem kontenerów,
najpierw na terenie terminalu zostanie przeanalizowane zachowanie ludzi i maszyn, aby można je
było przełożyć na cyfrowe procesy i zasady. Będzie
to zadanie dla Uniwersytetu Nauk Stosowanych Fresenius. Prof. dr Christian T. Haas, dyrektor Instytutu
Badań nad Systemami Złożonymi na Uniwersytecie
Fresenius, stwierdza: „Mamy tradycję analizowania
procesów w złożonych systemach. Szczególnym
wyzwaniem związanym z obecnym projektem jest
to, że musimy nie tylko zrozumieć zachowanie systemu, ale także przełożyć to na cyfrową koncepcję,
z którą mogą pracować maszyny. Bezpieczeństwo
ma najwyższy priorytet, ale dla procesu wdrażania
ważne są również aspekty wydajności”.

Dzięki „Hamburg TruckPilot” MAN
i HHLA testują zautomatyzowane
i samojezdne ciężarówki
w terminalu kontenerowym
W rezultacie zorientowanego na przyszłość partnerstwa projektowego między MAN Truck & Bus
i Hamburger Hafen und Logistik AG będą przeprowadzone testy terenowe na terminalu kontenerowym w Hamburgu. Cel projektu polega na
rozwoju innowacyjnych rozwiązań zautomatyzowanych do zastosowań specyficznych dla klienta.
W ramach partnerstwa na rzecz mobilności między
Volkswagen AG a miastem Hamburg, które będzie
gospodarzem światowego kongresu Inteligentnych
Systemów Transportowych (ITS) 2021, MAN Truck
& Bus i Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA)
w rzeczywistych zastosowaniach testują zautomatyzowane lub autonomiczne ciężarówki. Jako środowisko testowe używany jest terminal kontenerowy HHLA Container Terminal Altenwerder (CTA).
Projekt „Hamburg TruckPilot”, który rozpoczął się
w 2018 roku między MAN Truck & Bus i HHLA, jest

wysoce innowacyjnym przedsięwzięciem badawczo-testowym, ukierunkowanym na opracowanie zautomatyzowanych rozwiązań w transporcie drogowym .
Będzie on kontynuowany do 2021 roku.
Cel partnerstwa między MAN i HHLA polega
na analizowaniu i weryfikowaniu precyzyjnych
wymagań dotyczących zastosowań specyficznych
dla klienta w warunkach rzeczywistych oraz integracji autonomicznie prowadzonych ciężarówek z automatycznymi procesami obsługi w CTA.
Jednocześnie określone zostaną przyszłościowe
standardy metodologii i wdrażania.
Dr Frederik Zohm, członek zarządu ds. badań
i rozwoju w MAN Truck & Bus, mówi: „Projekt »Hamburg TruckPilot« to kolejny ważny krok naprzód
MAN-a w dziedzinie zautomatyzowanej jazdy. Podobnie jak w przypadku innych projektów, nacisk
kładzie się na integrację systemu z określonymi
praktykami pracy każdego przyszłego użytkownika.
Wspólnie z HHLA uzyskamy ważne ustalenia, aby
dalej rozwijać technologię w kierunku systemu
gotowego dla klienta”.
Ramy projektu początkowo przewidują dwa prototypowe samochody wyposażone w niezbędne,
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elektronicznie nadzorowane systemy automatyki.
Cel stanowi samodzielna obsługa załadunku i rozładunku w terminalu kontenerowym Altenwerder.
Projekt podzielono na trzy fazy. Techniczne warunki
ramowe po raz pierwszy zostały określone w zakończonej już fazie przygotowawczej. Faza testowa
trwa od początku 2020 roku i zakończy się wiosną
2021 roku. Obejmuje rozwój techniczny systemu na
stanowisku testowym MAN w Monachium zgodnie
z określonymi wymaganiami, zidentyfikowanymi
w fazie przygotowawczej. W pojeździe zawsze będzie
obecny przeszkolony kierowca bezpieczeństwa,
aby monitorować systemy automatyki. W razie
potrzeby zainterweniuje i przejmie kontrolę nad
pojazdem. Partnerem logistycznym podczas operacji

swoje pojazdy i wykorzystać czas na przewidziane
prawem przerwy.
Partnerzy projektu oczekują dalszych
korzyści w zakresie bezpieczeństwa. Projekt „Hamburg TruckPilot” stanowi część strategicznego partnerstwa mobilności między miastem hanzeatyckim
a Grupą Volkswagen. Cel tego partnerstwa polega
na wspólnej pracy nad kształtowaniem przyszłości
mobilności miejskiej i rozwijaniem Hamburga jako
miasta modelowego dla przyszłej, zrównoważonej
i zintegrowanej mobilności. „Hamburg TruckPilot”
jest ważnym projektem dla Hamburga w ramach
strategii ITS w dziedzinie„Automated and Connected
Driving”. Zostanie on zaprezentowany na 28. Światowym Kongresie ITS, który w dniach 10-15 października
2021 roku odbędzie się właśnie w Hamburgu.

Efektywne zarządzanie parkiem
pojazdów w czasach trudnych
dla gospodarki: nowe funkcje cyfrowe
w MAN

temu dokładniej i efektywniej realizować zlecenia.
Na platformie dokonywana jest także rejestracja poszczególnych usług w ramach MAN DigitalServices.

Zintegrowany system
zarządzania flotą
System MAN DigitalServices wspiera menedżerów
flot w efektywnym zarządzaniu parkiem pojazdów.
Już pakiet bazowy MAN Essentials daje im dostęp
do najważniejszych informacji o pojazdach. Jest
on włączany automatycznie po zarejestrowaniu
na platformie RIO. W ramach tego pakietu np. co
15 minut są przekazywane dane dotyczące lokalizacji
pojazdu. Ponadto są dostępne szczegółowe informacje dotyczące pracy poszczególnych kierowców,
takie jak czas jazdy i czas postoju. Wyświetlane są też
dane dotyczące średniego zużycia paliwa.

Optymalizacja stylu jazdy

Presja kosztów i terminów, zmienne obłożenie zleceniami: dzisiaj przewoźnicy muszą działać w znacznie
trudniejszych warunkach niż kiedykolwiek wcześniej.
Według ankiety przeprowadzonej przez Międzynarodową Unię Transportu Drogowego (IRU), na całym
świecie przedsiębiorstwa transportowe szacują straty
na poziomie 551 miliardów euro. Jednak technologie
cyfrowe mogą pomóc tym podmiotom w dostosowaniu procesów logistycznych do aktualnego popytu.
W ten sposób MAN DigitalServices ułatwia tym firmom optymalizację działań.
Od sierpnia 2017 moduł RIO Box montowany jest
seryjnie we wszystkich pojazdach użytkowych MAN.

Jaka jest efektywność prowadzenia pojazdu przez
kierowcę i w jakim stopniu uwzględnia on aspekty
ekologiczne? Jak trudna i wymagająca jest jego praca? Odpowiedzi na takie pytania dostarcza system
MAN Perform, udostępniając istotne informacje
na temat stylu jazdy kierowców. W ten sposób na
podstawie odczytanych z pojazdu danych dotyczących przebiegu jazdy menedżerowie floty mogą
obiektywnie porównywać sposób jazdy swoich kierowców. Stanowi to punkt wyjścia do optymalizacji
stylu jazdy. Korzystając z usługi MAN Connected
CoDrive, kierowca może dalej doskonalić swój styl
jazdy. Szkolenie odbywa się na żywo, telefonicznie,
bezpośrednio na stanowisku pracy kierowcy przy
pomocy trenerów ProfiDrive.

Dzięki niemu każdy pojazd przez 24 godziny na dobę
może połączyć się z opartą w chmurze platformą RIO
firmy TRATON, która zbiera i łączy różne usługi cyfrowe
w całym ekosystemie transportowym i logistycznym
oraz przekazuje istotne dane. Za pośrednictwem tej
platformy menedżerowie floty mogą sprawować
kontrolę nad każdym pojedynczym pojazdem i dzięki

Istotnym czynnikiem decydującym o sukcesie firmy jest zapobiegawcze zarządzanie przeglądami.
Udostępniając dane z systemu MAN ServiceCare,
warsztaty MAN oferują wsparcie przy przeprowadzaniu analizy pojazdów, koordynacji i zarządzaniu
terminami serwisowania. Na platformie RIO menedżer floty otrzymuje informacje dotyczące aktualnego statusu przeglądu, zbliżających się terminów
w warsztacie i elementów pojazdu wymagających
naprawy. Ponadto za pośrednictwem aplikacji MAN
Driver App istnieje dostęp do informacji o szkodach
zgłoszonych przez kierowcę, które w razie potrzeby
mogą być niezwłocznie przekazane do serwisu
MAN. Taki proaktywny sposób zarządzania przeglądami i flotą zapewnia stałą gotowość pojazdów
do wykorzystania.
Możliwość dokładnej, indywidualnej, szybkiej
aktywacji wielu charakterystyk i równocześnie jej
ponowne odłączenie pozwoliły przekonać do tych
rozwiązań nie tylko dużych i międzynarodowych
graczy na rynku: modułowa, elastyczna koncepcja
usług serwisowych MAN spotyka się także z zainteresowaniem małych i średnich przedsiębiorstw.

Przeglądy zapobiegawcze

testowej jest spedytor Jakob Weets z Emden. Firma
spedycyjna zapewni rzeczywiste ładunki kontenerów do obsługi podczas eksploatacji próbnej.
Funkcje zautomatyzowanej jazdy zapewnią odciążenie i wsparcie kierowcom ciężarówek podczas ich
pracy w przyszłości. Podczas zautomatyzowanego
załadunku i rozładunku kierowcy będą mogli opuścić
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Co może zmienić kryzys w kwestii
planowania miast i miejskiej przestrzeni?
Casus pojazdów elektrycznych i niskoemisyjnych

Jakie nowe
możliwości
pojawiają się, gdy
transport publiczny w mieście
jest zelektryfikowany, wskutek
czego staje się ono wolne od hałasu
i emisji spalin? To pytanie zadają osoby
badające wpływ elektryfikacji i korzyści
dla środowiska miejskiego. Koncentrując się
na hałasie, środowisku, bezpieczeństwie, technologii
i zrównoważonym rozwoju można zatem iść naprzód
z projektami w imieniu miasta i jego mieszkańców
oraz dla ich dobra... tekst: jarosław brach, zdjęcia: mercedes

W

pływ obecnych zmian nie jest jeszcze do końca
znany. Mimo tego można spróbować wyznaczyć podstawowe determinanty wpływające
na kształtowanie się miast w przyszłości i powstanie
tzw. miast przyszłości. Miasta te zapewne będą dążyły
do bycia:
cichymi;
nisko- i zeroemisyjnymi;
ceniącymi wolną przestrzeń i brak zatłoczenia;
niskoodpadowymi – produkującymi relatywnie mniej
odpadów;
naznaczonymi przez możliwą zmianę zachowań
i – w tym kontekście – preferencji zakupowych;
zmianami architektonicznymi naznaczonymi przez
swoiste„uciekanie”od dużych skupisk i wielkich budowli,
jak galerie handlowe. Te ostatnie zapewne będą musiały
przeorganizować zasady swojego funkcjonowania i sam
sposób organizacji oraz kształt, w tym rozwiązania architektoniczne – wielkość i rozmieszczenie sklepów.
Następować może odejście od wewnętrznych alei na
rzecz wewnętrznych ulic ze swobodnym dostępem,
a wejście do sklepów stanie się możliwe z wielu stron,

w tym od zewnątrz. W rezultacie galerie mogą się stać
nie tyle skupiskiem sklepów pod jednym dachem, ale
galeriowym jarmarkiem: miejscem, gdzie znajduje się
wiele sklepów. Tym samym dojdzie do przekształcania
się galerii w ulice czy ciągi sklepowe skupione w jednym
miejscu.
Powyższe z całą pewnością wpłynie na szeroko pojętą
mobilność jutra, w tym tworzone w takiej rzeczywistości
i przy takich warunkach otoczenia łańcuchy logistyczne
oraz systemy transportowe. W tej sferze można wskazać
na:
czasowe wstrzymanie w transporcie osobowym wdrażania idei MaaS – idei współdzielenia, jako sprzecznej
z zachowaniem zasad dystansu społecznego;
wzrost znaczenia nisko- i zeroemisyjnych środków
transportu.
W tym drugim przypadku jako najważniejsze trendy
należy wskazać:
wzrost znaczenia odmian gazowych, uważanych za
proekologiczne i niskoemisyjne, i na tej podstawie aprobowanych do swobodnego wjazdu do centrów miast
oraz wykonywania zadań w godzinach porannych, wie-

czornych czy nawet w nocy. Niemniej odmiany gazowe
będą stanowiły jedynie etap przejściowy, określony na
5-10 lat. Obecnie za ich wdrażaniem przemawiają (poza
uznaniem ich za bardziej proekologiczne):
– niewiele wyższa cena zakupu niż porównywalnych
wersji benzynowych czy wysokoprężnych;
– atrakcyjna cena paliwa, także przy uwzględnieniu
wielkości spalania;
– akceptowalne parametry, niewiele gorsze niż tradycyjnych odpowiedników;
– wzrost liczby stacji/punktów tankowania;
– brak problemów z recyklingiem;
– rozwiązanie problemu tzw. drugiego życia – istnienie
rynku wtórnego;
– powolny wzrost znaczenia modeli elektrycznych,
ale powstrzymywany przez:
* ich wysoką cenę nabycia, której na tym etapie nie
są w stanie zamortyzować wyraźnie niższe koszty eksploatacji;
* wysokie ceny akumulatorów;
* relatywnie mały zasięg na jednym ładowaniu – ograniczona pojemność negatywnie wpływająca na realnie
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uzyskiwany efektywny zasięg;
* wysoka masa akumulatorów, negatywnie rzutująca na ładowność użyteczną, przy zadanej limitowanej
dopuszczalnej masie całkowitej;
* brak trzeciego życia dla akumulatorów i na tym
etapie problemy z ich skuteczną przemysłową utylizacją;
* brak rynku wtórnego na pojazdy – przynajmniej
na tym etapie;
* dość krótki cykl życia akumulatorów i wobec tego
samych pojazdów elektrycznych.
Jako kluczowe czynniki stymulujące i kształtujące (tzw.
drivery) przewidywane zmiany należy wskazać zmiany
przyzwyczajeń konsumenckich, w tym:
– zmianę podejścia do zakupów dokonywanych
w dużych skupiskach. Jeśli takie zmiany zajdą, mogą
się przejawiać przez odchodzenie od tradycyjnych galerii
i centrów handlowych – czyli tworów silnie skupionych
pod jednym dachem – na rzecz punktów sprzedaży dalej
skupionych na jednym obszarze, ale bardziej rozproszonych, z indywidualnymi, oddzielnymi wejściami, oraz
położonych przy szerszych alejkach przejściowych, po
których swobodnie mogą się poruszać lekkie nisko- czy
zeroemisyjne auta dostawcze i minibusy o pojemności
do 40-60 pasażerów. Dzięki temu swoistemu „wydzieleniu” takie sklepy mogą zatem zacząć funkcjonować
de facto samodzielnie, nawet gdy z różnych względów
pozostała część parku handlowego może pozostawać
zamknięta;
– powiązane z punktem poprzednim – przekształcanie
się galerii, pasaży i centrów handlowych we wspomniane
parki (tzw. miasteczka handlowe): miasteczkowe galerie
handlowe z (para) ulicami handlowymi. Te miasteczka
wyróżniać będą większe rozproszenie poszczególnych
punktów sprzedaży towarów i świadczenia usług, szersze
aleje – uliczki wewnętrzne, swobodny dostęp do każdego punktu z zewnątrz bez konieczności wchodzenia do
zamkniętego budynku centrum. Może się to – i zapewne będzie – wiązać z tworzeniem większej przestrzeni
wewnętrznej, by dawać klientowi poczucie większej
swobody. Oczywiście może się to okazać drogie, lecz
– wobec przewidywanego odpływu klientów z galerii
– mogą być one zmuszone nie tylko do kompletnego
przekształcania swojego dotychczasowego modelu biznesowego, ale wręcz do kreowania nowych form i sposobów dotarcia do klientów i ich zatrzymania;
– dalszy wzrost znaczenia e-handlu;
– wzrost znaczenia handlu hybrydowego (hybrid
trade), łączącego cechy handlu tradycyjnego i internetowego – tzn. e-konsumenci zaczną jeszcze silniej niż
dzisiaj wybierać sklepy on-line znanych marek, których
produkty sobie cenią i którym generalnie ufają.
Do obsługi takich miasteczek będzie potrzebny tabor
nisko-, a przede wszystkim zeroemisyjny, czyli gazowy
i głównie elektryczny. Ponieważ wewnętrzne alejki (ulice
sklepowe) będą szersze i przez to łatwiej dostępne, będzie się on mógł w nich swobodniej poruszać. Powyższe
zdecydowanie przyspieszy, potani i ułatwi dostawy. Będą
one bowiem mogły być realizowane bezpośrednio czy
niemal bezpośrednio do sklepów, a nie na oddalone

parkingi dostawcze, z koniecznością rozładunku i dojazdu z ładunkiem – zabierającego czas i energię – do
danego sklepu.
Poza tym w przypadku transportu miejskiego
– wraz ze wzrostem stopnia jego elektryfikacji – zaczną
powstawać tzw. zielone przystanki: green (bus/tram)
stop/-s oraz zielone centra przesiadkowe. Ze względu
na postępującą elektryfikację i tym samym ograniczanie emisji substancji szkodliwych ich wyznacznikami
mogą się stać:

elektrycznych i jako takie stacjonarne magazyny energii
zyskujących drugie życie. W rezultacie znajdzie się sensowne zastosowanie na okres przynajmniej kilku lat dla
częściowo zużytych akumulatorów, przed skierowaniem
ich do recyklingu lub spożytkowania w ramach tzw.
trzeciego życia. Niemniej to tzw. trzecie życie zostało
już zdefiniowane, ale nadal nie wiadomo, co ma się pod
nim kryć – jakim procesom czy jakiej eksploatacji w jego
ramach będą poddane akumulatory po drugim życiu.
Kolejna korzyść z wprowadzenia takich przystanko-

Przyszły przystanek przy zelektryfikowanych autobusach będzie mógł być usytuowany
w budynkach oraz stanie się centrum efektywnego wykorzystania czasu normalnie
traconego na oczekiwanie

– zadaszenie całej powierzchni przystanku – centrum
przesiadkowego, a nie jedynie samej wiaty;
– możliwość tworzenia przystanków – centrów przesiadkowych typu zamkniętego, jako budynków;
– wykorzystanie do budowy zadaszenia oraz ścian
poszyciowych materiałów przezroczystych. Będą to więc
zapewne lekkie konstrukcje ze stalowym/aluminiowym
szkieletem i przezroczystym tworzywowym poszyciem,
zapewniające przynajmniej częściową ochronę przed
warunkami atmosferycznymi, takimi jak bardzo niskie/
wysokie temperatury, opady czy wiatr. W dodatku, dla
ochrony przed słońcem, możliwe jest dodanie przesłanianego, rozkładanego, przyciemniającego dachu;
– silne zazielenienie, w celu stworzenia oczekującym
milszej atmosfery i zmiany mikroklimatu w zamkniętej
przestrzeni przystanku;
– pokrycia przynajmniej części dachu panelami słonecznymi, by w ten sposób otrzymywać energię do
oświetlenia oraz ewentualnie ogrzewania w czasie silnych
mrozów i chłodzenia w czasie upałów. Przy tym część
otrzymanej w ten sposób energii może być magazynowana w akumulatorach pozyskanych z pojazdów

wych magazynów energii polega na tym, że udałoby
się zredukować koszty użytkowania akumulatorów.
Obecnie bowiem po pierwszym życiu muszą one trafiać do recyklingu. W tym rozwiązaniu zachowywałyby
zaś pewną wartość rezydualną – oddający je mógłby
za nie dostać pewną sumę lub voucher ekologiczny,
pozwalający na pokrycie części kosztów zakupu nowych
akumulatorów. Wartość takiego vouchera czy zwrotu
pieniędzy, przyjmując, że zwracane akumulatory wciąż
zachowują przynajmniej około 50% swojej nominalnej
pojemności, mogłaby wynosić około 20-40% kosztów
nabycia nowych akumulatorów;
– ze względu na wydzielenie przystanku i kreację
zamkniętej przestrzeni przesiadkowej możliwość zmiany
jego charakteru z miejsca jedynie oczekiwania na miejsce
aktywniejszego i bardziej osobiście czy/i społecznie pożytecznego spędzania czasu. Może się to przejawiać przez
zakładanie na takich przystankach minibibliotek wymiany książek między pasażerami (read and leave – przeczytaj i zostaw), miniczytelni do zapoznania się z własnymi
pozycjami czy wreszcie minirestauracji lub minikawiarni,
na początek z automatami vendingowymi – kawoma-
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tami, a potem – w punktach o większym potencjalnym
popycie – przykładowo w punktach przesiadkowych, ze
sprzedażą prowadzoną z mobilnych punktów parzenia
i podawania – w tym przez parabaristę - aromatycznych
kaw w licznych smakach i z ciekawymi dodatkami;
– tworzenia stref zielonych, w tym zielonych upraw,
w celu zatrzymania wody w mieście.
Następować zatem będzie przechodzenie z klasycznego centrum przesiadkowego na rzecz centrum
wielofunkcyjnego krótkiego, międzyprzesiadkowego
spędzania czasu.
Przy tym takie zielone przystanki – ze względu na
swoje cichość i brak czy zdecydowane ograniczenie
emisji substancji szkodliwych przez korzystające z nich
pojazdy – będą mogły być lokalizowane:
– wewnątrz galerii – miasteczek handlowych;
– wewnątrz budynków mieszkalnych, biurowców
i innych budowli, jak użyteczności publicznej – przykładowo urzędy albo szpitale.
Powyższe będzie się oczywiście wiązało z pewną
zmianą organizacji ruchu w nich, w tym wydzieleniem
specjalnych pasów, zapewne przypominających obecne
pasy dedykowane rowerzystom.
Do tego można rozważyć wprowadzenie – chociaż
zapewne na ograniczoną skalę, w tym w wybranych
godzinach – ruchu pojazdów: zarówno lżejszych dostawczych, jak i autobusów – nisko- i zeroemisyjnych
do centrów miast.

Elektryczność
w mieście przyszłości
Co dzieje się w mieście, gdy pojazdy są zelektryfikowane, a powietrze jest czyste? Jak zmienia się życie,
gdy warzywa można uprawiać na ścianach i dachach
budynków zlokalizowanych w centrum miasta? Jakie
możliwości stwarzają cichsze pojazdy o mniejszych
wibracjach? Które inne obszary można zelektryfikować, aby poprawić krajobraz i dobrobyt mieszkańców? Oto niektóre z pytań, które należy wziąć pod
uwagę, tworząc bardziej zrównoważone miasto.
W jaki sposób zatem elektryfikacja autobusów i innych
ciężkich pojazdów może zmienić krajobraz miasta? Kwestia dotyczy zrozumienia, w jaki sposób zelektryfikowane
systemy transportu mogą zasadniczo zmieniać miasta
na lepsze. Z czystszym powietrzem i mniej zakłócającym
hałasem da się bowiem stworzyć bardziej pokojowe
i zdrowsze środowisko, zachęcające ludzi do prowadzenia
zrównoważony stylu życia. Przykładowo takie bardziej
ekologiczne i przyjazne ludziom środowisko miejskie,
które nie jest zanieczyszczone spalinami ani hałasem,
powoduje, że można je wykorzystać na nowe sposoby.
M.in. rośliny mogą rosnąć od ziemi do sufitu i wszystko,
co jest w taki sposób uprawiane, jest jadalne. Oprócz
elektrycznych autobusów przegubowych w tym środowisku mogą działać również elektryczne samochody
dostawcze i elektryczne śmieciarki.
Poza zaletami na poziomie indywidualnym i poziomie
mikro istnieje cała seria potencjalnych korzyści na poziomie systemowym i społecznym. Autobusy elektryczne

i inne pojazdy elektryczne stwarzają nowe możliwości
mobilności i rozwoju obszarów miejskich jako całości.
Niski poziom hałasu i brak emisji spalin umożliwiają
autobusom i wersjom dostawczym czy komunalnym
wjeżdżanie do miejsc, w których wcześniej nie było możliwe ich użytkowanie. W rezultacie przystanki autobusowe bądź place przeładunkowe można przenieść bliżej
obszarów, w których poruszają się ludzie – występuje
mobilność wymagająca przemieszczania i/czy zgłaszająca dobra konieczne do przewozu lub oczekująca na
takie dobra. Możliwe stają się też zwiększanie ruchu
autobusowego i towarowego na obszarach wrażliwych
na hałas, realizacja tego ruchu i dostaw w miejscach i porach dotychczas zakazanych czy/i z ograniczeniami oraz
planowanie nowych tras w strefach, w których obecnie
występuje wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza.
Zapewni to także urbanistom większą swobodę w przyszłości, zmniejszając konflikt między ruchem drogowym
a terenami, w których ludzie mieszkają i spędzają czas.
To z kolei – paradoksalnie – pozwala na gęstsze zabudowanie miast lub/i lepsze spożytkowanie dotąd istniejącej
infrastruktury bądź/i poprowadzenie jej w kierunkach
pozwalających na wzrost w ogóle korzystania z niej lub/i
wzrost efektywności czasowej tego korzystania. Przejście
na autobusy elektryczne i inne pojazdy elektryczne stanowi zatem ważny czynnik umożliwiający przyszły rozwój
zielonych i łatwo dostępnych miast.
Jednym z nowych elementów mogących towarzyszyć przejściu na autobusy zeroemisyjne są zamknięte
przystanki, na początek końcowe – zlokalizowane na
kluczowych pętlach, gdzie często czeka autobus, do którego pasażerowie mogą wsiąść niemal w każdej chwili.
Tymczasem pasażerowie prawdopodobnie bardziej
skorzystaliby z wewnętrznych przystankach autobusowych rozlokowanych na całej trasie, szczególnie tych
pełniących rolę kluczowych centrów przesiadkowych.
Powyższe spowodowałoby mianowicie, że mogłyby
one stać się wygodnym miejscem do oczekiwania i pozwalać im na zakupy, załatwianie spraw, konsumpcję
lub pracę podczas oczekiwania, ponieważ przystanek autobusowy może znajdować się bliżej sklepów,
punktów odbioru paczek i świadczenia innych usług.
Niemniej, zanim możliwe stanie się przygotowanie
tego rodzaju przystanków dla autobusów i punktów
postojowych dla aut dostawczych wjeżdżających do
wewnątrz, należy zbadać szereg czynników i tym samym
odpowiedzieć na szereg pytań: W jaki sposób autobusy
i samochody wjeżdżają i opuszczają budynki oraz poruszają się w nich? Czy ludzie będą musieli przechodzić
przez chodniki i ścieżki rowerowe? Czy autobusy i samochody również będą musiały w budynkach przejeżdżać
przez wydzielone strefy ruchu pieszego i ścieżki rowerowe? Jak daleko mogą jeździć autobusy i samochody
w pomieszczeniach oraz z jaką prędkością mogą się tam
poruszać? Jak można zagwarantować bezpieczeństwo
na przystankach autobusów i wokół punktów odbioru/
załadunku usytuowanych wewnątrz?
Niemniej zarazem nie istnieje standardowy szablon
wewnętrznych przystanków autobusowych, z którego

można by korzystać wszędzie. Zamiast tego należy wziąć
pod uwagę wyjątkowe okoliczności każdej lokalizacji.
Tym samym wymagane jest tu podejście wybitnie zindywidualizowane – przypadek po przypadku, lokalizacja po lokalizacji, ponieważ każdy konkretny wskazany
punkt wymaga specyficznej analizy przepływów i ich
zmian co do mobilności, potrzeb i przyzwoleń społecznych w tym zakresie oraz obaw, uprzedzeń i wyzwań.
Poza tym niski poziom hałasu i brak emisji spalin otwierają nowe możliwości lokalizacji nie tylko przystanków autobusowych, ale i zajezdni.
Generalnie przeniesienie przystanku autobusowego
do wewnątrz budynków uwolniłoby cenną przestrzeń do zagospodarowania. Byłoby to także wygodniejsze rozwiązanie dla pasażerów, ale jednocześnie
wiążące się z kilkoma wyzwaniami operacyjnymi.
Natomiast centralne zlokalizowane zajezdnie autobusowe poprawiają warunki zelektryfikowania transportu
publicznego. Fakt, że autobusy elektryczne wytwarzają
mniej wibracji i hałasu oraz nie emitują spalin, pozwala

bowiem myśleć nieszablonowo przy podejmowaniu
decyzji o projekcie i lokalizacji zajezdni autobusowych czy
w ogóle małych miejskich baz transportowych. Powyższe
może też zmienić wymagania dotyczące planowania
urbanistycznego, wskutek pozwolenia innym pojazdom na korzystanie ze stacji ładowania w centralnych
lokalizacjach.
Ogólnie zajezdnie i stacje ładowania w pobliżu tras
autobusowych okazują się niezbędne dla wydajności
zelektryfikowanego systemu transportu publicznego. Otwierają nowe możliwości świadczenia usług
w obszarach zurbanizowanych i w konkretnych lokalizacjach, które mogą zmniejszyć potrzebę ładowania na
przystankach autobusowych. Specyficzne ulepszenia
obejmują:zmniejszenie liczby pustych przejazdów do
i z zajezdni;
niższe koszty kierowcy i paliwa;
zoptymalizowany rozmiar baterii;
mniejszy wpływ na środowisko;
możliwość redukcji liczby autobusów – ponieważ
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jest ich potrzebnych mniej, mogą być one lepiej wykorzystane, co prowadzi do wzrostu stopnia spożytkowania taboru – tę samą pracę przewozową z pasażerami
wykonuje się przy konieczności pokonania mniejszej
liczby kilometrów;
elastyczność dla autobusów do zmiany na różne trasy
podczas jednego dnia. Zachodzi ona pod warunkiem, że
autobusy mają wystarczająca pojemność akumulatorów,
wskutek czego nie muszą jechać do stacji ładowania,
które nie znajdują się na ich trasie.
Przy tym, jeśli inne środki transportu, takie jak taksówki i ciężarówki, w ciągu dnia mogą efektywnie
wykorzystać niemal całą swoją dostępną pojemność,
zmniejszy to całkowite zapotrzebowanie na energię
i tym samym górne granice zainstalowanej mocy. Jednak, ze względu na wyższe zużycie energii autobusy
o dużej pojemności będą potrzebowały więcej częstszych doładowań na końcowych przystankach autobusowych i/lub w centralnych węzłach komunikacyjnych.
Zajezdnie usytuowane w pobliżu tras pozwalają rów-

Z myślą m.in. o takich właśnie miastach Daimler
– EvoBus przygotował swoją najnowszą ofertę, gdyż
przynajmniej część z tych zaznaczonych problemów
chce rozwiązać za pomocą eCitaro G i eCitaro zaopatrzonych w mocne i trwałe, nowe baterie polimerowe.
Nowy eCitaro G to bowiem pierwszy w swojej kategorii
na świecie autobus miejski wyposażony w baterie
polimerowe. Zastosowane w nim akumulatory cechują się bardzo wysoką gęstością energetyczną. Jest
ona większa o około jedną czwartą niż w przypadku
klasycznych baterii litowo-jonowych nowej generacji
z ciekłym elektrolitem. Nowa technologia zastosowana
w obecnych bateriach, z których każda ma pojemność
energetyczną 441 kWh, dostępna jest zarówno do
autobusów przegubowych, jak i jednoczłonowych.
W sprzyjających warunkach, przy średnich wymaganiach dotyczących prędkości, topografii i obciążenia,
oraz w łagodnych warunkach klimatycznych pozwala
ona uzyskać nowemu eCitaro G zasięg do 220 kilometrów. Z kolei w zimie, z włączonym ogrzewaniem,

Na tę chwilę EvoBus - Mercedes-Benz proponuje zelektryfikowane Citaro, w tym w pełni
elektryczne
nież na doładowanie w godzinach poza szczytem, co
prowadzi do większego wykorzystania autobusów,
zmniejszenia zapotrzebowania na duże akumulatory,
lepszego – na więcej zainteresowanych stron – podziału kosztów przyłączeń do sieci oraz możliwości
obniżenia kosztów lub współdzielenia inwestycji
i wyższego wskaźnika wykorzystania urządzeń do
ładowania. Tę ostatnią korzyść da się osiągnąć, jeżeli można korzystać z innych środków transportu,
takich jak w ciągu dnia taksówki i ciężarówki. Tym
samym da się wydatnie zredukować całkowitą liczbę zainstalowanych urządzeń o wymaganej mocy.
Zajezdnie w pobliżu tras autobusowych można także zintegrować ze środowiskiem miejskim,
a wartość ziemi można w pełni wykorzystać, budując
nad tymi zajezdniami magazyny, lokale użytkowe
– sklepy, centra usługowe i inne, hotele czy wręcz domy
mieszkalne, co obecnie zalicza się do trudnych, a nawet
wręcz niewyobrażalnych z powodu emisji oparów,
wibracji i hałasu.

eCitaro G potrafi pokonać odległość 170 km, co też
stanowi imponujący wynik.
Kolejną zaletą baterii polimerowych jest ich długa
żywotność. Dlatego właśnie wyposażone w tę technologię eCitaro/eCitaro G otrzymuje podstawową
gwarancję na okres do dziesięciu lat lub do 280 MWh
wydatku energii na zespół akumulatorów.
Ze względu na odmienne cechy autobusy miejskie
z bateriami polimerowymi mają inne profile zastosowań niż pojazdy ze stosowanymi dotychczas bateriami litowo-jonowymi, ze względu na swój skład
chemiczny zwanymi również bateriami NMC. W ten
sposób Mercedes-Benz daje operatorom wybór: eCitaro G i eCitaro będą w przyszłości oferowane albo
z bateriami polimerowymi, albo z nowymi, mocniejszymi bateriami NMC. Przy tym, dzięki technologii
akumulatorów polimerowych, koncern zyskuje pozycję technologicznego lidera na skalę globalną nie
tylko w segmencie autobusów, lecz i w całej branży
motoryzacyjnej.

Sam nowy autobus przegubowy eCitaro G, który
opcjonalnie może być wyposażany w innowacyjne
baterie polimerowe, to lokalnie bezemisyjny i technicznie rewolucyjny miejski środek transportu pasażerskiego. Jego wejście na rynek wynika z dążenia
niemieckiego koncernu do docelowo pełnej
elektryfikacji autobusów miejskich. Dlatego ten
liczący na długość 18,13 metra wariant pozostaje
wręcz idealnym rozwiązaniem dla bardzo zatłoczonych miast i metropolii na liniach o dużym natężeniu ruchu pasażerskiego. Ponadto staje się
kluczowym elementem, dzięki któremu centra
miast stają się bardziej przyjazne dla życia ich mieszkańców.
Co więcej – zarówno przegubowy eCitaro G, jak
i jednoczłonowy eCitaro wychodzą naprzeciw indywidualnym życzeniom operatorów komunikacji miejskiej, ułatwiając im w ten sposób przejście
na elektromobilność. Akumulatory montowane
w eCitaro G i eCitaro są standardowo ładowane
prądem stałym (ładowanie DC = direct current)
za pomocą wtyczki, gdzie moc ładowania wynosi
do 150 kW. Wtyczka znajduje się po prawej stronie
pojazdu nad nadkolem osi przedniej. W uzupełnieniu
do tego, od następnej wiosny możliwe będą także
dodatkowe pozycje wtyczek po lewej stronie pojazdu
lub z tyłu.
Zgodnie z zapowiedzią złożoną podczas premiery
zarówno jednoczłonowy, jak i przegubowy eCitaro
są teraz również dostępne z pantografem stanowiącym alternatywę dla ładowania typu plug-in. Kolejny
wariant to wersja z szynami ładującymi, umożliwiającymi ładowanie z zastosowaniem pantografów
stacjonarnych. Dzięki tym dwóm wydaniom moc
ładowania – bądź co bądź i tak już wysoka – podwaja
się do 300 kW.
Tak jak jednoczłonowy eCitaro, w układzie napędowym model G otrzymuje sprawdzoną już oś
elektryczną ZF AVE 130, montowaną w tylnym członie
pojazdu. Dla uzyskania maksymalnej trakcji i możliwości eksploatacji w wymagających warunkach
topograficznych wersja przegubowa występuje nawet z dwiema osiami napędzanymi. Podobnie jak
w przypadku eCitaro, silniki na piastach kół osiągają
moc maksymalną 2 x 125 kW na oś, zaś moment
obrotowy równa się 2 x 485 Nm. Dzięki przełożeniu
daje to w efekcie 2 x 11 000 Nm na oś, co zapewnia
autobusowi przegubowemu wystarczającą siłę napędową.
W ten sposób w bardzo krótkim czasie eCitaro
przeszedł transformację z jednej odmiany do kompletnej serii, obejmującej jednoczłonowe eCitaro,
nowy przegubowiec eCitaro G oraz szeroką gamę
technologii ładowania i akumulatorów. Tym samym
eCitaro jawi się jako w pełni elektryczny autobus
miejski, doskonale pasujący do wszystkich profili
zastosowań na liniach miejskich, a Mercedes-Benz
umacnia swoją technologiczną przewagę w dziedzinie elektromobilności.
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Solaris kontratakuje
Świat w pandemii i kryzysie, a podpoznański Solaris ledwo nadąża
z obsługą rosnącej ilości zamówień – głównie zagranicznych. Tajemnica
sukcesu jest prosta: trzeba oferować najnowocześniejsze, ekologiczne,
zeroemisyjne pojazdy, a nie zatruwające atmosferę diesle.
TEKST: JULIAN OBROCKI, ZDJĘCIA: SOLARIS

D

wie wielkie pandemie – koronawirusowa
i śmiertelne zagrożenie coraz większym zanieczyszczeniem całej planety – zbierają wielkie
i dramatyczne żniwo. Na szczepionkę antywirusową
trzeba jeszcze poczekać, ale walka z zatruciem atmosfery już trwa. Coraz więcej krajów widzi, że w wielkich
miastach, a tam żyje w Europie zdecydowana większość
społeczeństwa, ograniczenie ilości trujących spalin pochodzących z motoryzacji jest sprawą niezwykle pilną.
Potężny autobus miejski z potężnym, paliwożernym
silnikiem Diesla to istotny czynnik zwiększajacy zatrucie
atmosfery. Prawie w całej Europie widać wielkie ożywienie w sprawie wycofania z eksploatacji pojazdów
z silnikami spalinowymi i pilny zakup nie tylko czystych
autobusów, ale też bardzo ekologicznych trolejbusów
do obsługi komunikacji publicznej gęsto zabudowanych
dużych miast.
Firmą, która precyzyjnie zdiagnozowała te potrzeby i idealnie stworzyła odpowiednią ofertę, jest
podpoznański Solaris. Duże ilość nowych modeli, ich
szerokie możliwości różnych konfiguracji i najnowsze,
nowatorskie na skalę rzeczywiście międzynarodową
rozwiązania techniczne powodują, że rynek wręcz
oszalał na punkcie tych pojazdów i portfel zamówień
jest pełny. Europejski rynek jest przez Solarisa mocno
opanowany, ale również polskie miasta zaczynają rozumieć, że transport publiczny musi być ekologiczny.
Krajowy rynek w tym obszarze zmienia się coraz szybciej. Część większych miast już wymienia autobusy na
elektryczne, gazowe czy hybrydowe, część rozpoczyna
ten proces, a coraz mniej jest takich, które zupełnie spra-

wę lekceważą. Do grona miast, które wymieniają tabor
autobusowy na w pełni zeroemisyjny, dołączyły ostatnio
Szczecin, Piła i Toruń. Tak duże miasto, jak Szczecin, od
16 lat współpracuje z Solarisem, kupując w tym czasie
ponad 150 autobusów o różnych długościach: 10, 12
i 18 metrów. Początkowo były to oczywiście autobusy
spalinowe, później hybrydowe, a ostatnio Szczecin rozpoczyna zakupy autobusów elektrycznych. Na początek
będzie to 8 długich, przegubowych Solarisów Urbino
18 electric. Dostawy będą realizowane sukcesywnie do
września 2021 roku. Szczecin wybrał wersję z bateriami
Solaris High Power o pojemności 180 kWh. Żeby maksymalnie skrócić czas postoju na pętlach, są to baterie
akumulatorów dedykowane do szybkiego ładowania.
Napęd będzie realizowany przez osie z dwoma zintegrowanymi silnikami elektrycznymi. Szybkie ładowanie
na pętlach będzie odbywać się przez umieszczone na
dachach autobusów pantografy, a w nocy, w zajezdni,
tradycyjnie z gniazdka, za pomocą wtyczki typu plug-in.
Szczecin zamówił pojazdy z bogatym wyposażeniem:
będzie w tym pakiecie autorski system zarządzania
flotą eSConnect, monitoring pokładowy zintegrowany
z siecią miejską, panele słoneczne na dachach autobusów, alkomaty sprawdzające trzeźwość pracujących
kierowców i oczywiście dostęp do pokładowego Wi-Fi,
ogrzewanie elektryczne i całopojazdowa klimatyzacja.
Kolejnym polskim miastem rozpoczynającym
wykorzystywanie zeroemisyjnych autobusów elektrycznych jest Piła. To miasto współpracuje z Solarisem
już od 23 lat i w tym czasie zakupiło 63 autobusy tej
firmy – początkowo były to pojazdy spalinowe, po-

tem 13 hybrydowych, a teraz Piła kupuje pierwszych
pięć autobusów elektrycznych. Będą to typowe wersje
12-metrowe, w których napęd będzie realizowany przez
zintegrowane osie elektryczne z dwoma silnikami elektrycznymi o mocy 125 kW każdy. Jako zbiorniki energii
wybrano baterie typu Solaris High Power dostosowane
do bardzo szybkiego ładowania, bowiem można uzupełnić w nich zapas prądu w czasie maksymalnie kilkunastu minut, co znacznie zwiększa zdolności operacyjne
nowych autobusów. Baterie o pojemności 120 kWh
gwarantują zasięgi między ładowaniami na poziomie
90 km, co jest wystarczające na potrzeby takiego miasta,
jak Piła. W ramach pierwszego kontraktu na autobusy
elektryczne Piła kupuje również infrastrukturę do ich
ładowania, a więc stacje ładowania pantografowego
i ładowarki stacjonarne dla zajezdni. Nowe autobusy
będą wyposażone w fotokomórki pozwalające na automatyczne zamykanie drzwi bez ingerencji kierowcy.
Miastem, które też ostatnio wprowadza elektromobilność w komunikacji miejskiej, jest Toruń. Tu też
współpraca z Solarisem ma wieloletnią tradycję, a w
eksploatacji jest już aż 120 pojazdów tej marki. Teraz Toruń rozpoczyna nowy rozdział w komunikacji miejskiej,
kupując pierwsze 6 autobusów elektrycznych. Będą to
pojazdy typu Solaris Urbino 12 electric, wyposażone
w szereg udogodnień, w tym niską podłogę na całej
długości, co ułatwia dostęp dla osób korzystających
z wózków inwalidzkich, monitoring, pełna informacja
pasażerska, klimatyzacja, internet i automaty biletowe.
Na pętlach stosowane będą ładowarki pantografowe,
a w zajezdni stacjonarne. Ze względu na wymogi epi-
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demiologiczne autobusy będą miały kabiny kierowców
o podwyższonej szczelności, co poprawi bezpieczeństwo prowadzących, ale także zwiększy dopuszczalną
ilość pasażerów.
Krajowy rynek autobusów miejskich traktuje pojazdy elektryczne z dużą nieśmiałością, natomiast inne
kraje europejskie kupują ekologiczne pojazdy Solarisa bardzo chętnie i w dużych ilościach. Właśnie niemieckie miasto Freiburg, od dawna kupujące różne
autobusy Solarisa, zdecydowało się na szybszą wymianę
pojazdów spalinowych na elektryczne. Zamówienie
z Niemiec dotyczy 15 sztuk autobusów elektrycznych.
Wg tego kontraktu do Niemiec pojedzie 5 Solarisów
Urbino 12 electric oraz 10 dłuższych i pomniejszych
wersji przegubowych typu Urbino 18 electric. Kupowane teraz autobusy będa wyposażone w różne
baterie: dłuższe i cięższe wersje przegubowe będą
miały baterie Solaris High Power o pojemności 180
kWh i o pojemności 150 kWh w wersjach 12-metrowych. Osie napędowe będą miały po dwa silniki elektryczne o mocy po 125 kW każdy. Szybkie ładowanie
w ciągu dnia będzie się odbywało na pętlach przez
pantografy umieszczone na dachach autobusów,
a w nocy, w zajezdni, klasycznym kablem typu plug-in.
Autobusy nie będą miały lusterek wstecznych, a ich
funkcję będą pełniły kamery i monitory.
Wyśmienita jakość elektrycznych autobusów Solarisa jest w Europie już tak znana, że coraz częściej
podpoznańska fabryka dostaje wielkie zamówienia
na wymianę całych flot autobusowych, i to od najbardziej wymagających klientów. Przykładem jest włoski
Mediolan, który elektryczne autobusy z Polski kupuje
regularnie od dwóch lat. Teraz najnowsze zamówienie
opiewa aż na 100 takich pojazdów. Kolejne kontrakty
są negocjowane i łącznie w Mediolanie będzie pracować aż 275 zeroemisyjnych Solarisów. Setka teraz
kupowanych autobusów to wersje w podstawowej,
12-metrowej długości, ale w najnowocześniejszej specyfikacji obejmującej aż dwa innowacyjne rozwiązania.
Pierwsze z nich to system Mobileye Shield+, ostrzegający, w postaci sygnału optycznego i akustycznego, przed
obiektami, które znajdą się w tzw. martwych polach
widzenia kierowcy, a także w sytuacji zjechania z pasa
ruchu bez sygnalizacji oraz przy zbyt małej odległości
od poprzedzającego pojazdu. Drugi system, na razie
testowany, polega na zastąpieniu lusterek bocznych
autobusu kamerami wysokiej jakości, gwarantującymi
kierowcy znacznie lepszą widoczność, zwłaszcza w nocy
i w trudnych warunkach pogodowych. Zamówienie
na 100 elektrycznych autobusów to fragment realizowanego w Mediolanie wielkiego programu wymiany
wszystkich jeżdżących w tym mieście autobusów z silnikami Diesla. Dla fabryki Solarisa ważnym wydarzeniem
będzie fakt, że w dostawie 100 bateryjnych pojazdów
dla Mediolanu będzie tysięczny autobus elektryczny
wytworzony przez tego producenta. Solaris zaopatruje
w elektrobusy już prawie 100 miast w 18 krajach. To
dowód wielkiego zaufania i realny wpływ na ochronę
klimatu i bardziej zielony świat w Europie.

Dokonania firmy Solaris w obszarze wdrażania ekologicznego transportu są powszechnie dostrzegane
i komentowane w świecie motoryzacji. Właśnie została
ona uhonorowana nagrodą Global e-Mobility Leader
i tytułem Światowego Lidera Elektromobilności. Czysty,
bezemisyjny, neutralny klimatycznie transport publiczny, bezpieczny dla układu oddechowego w czasie pandemii, to jeden z kluczowych elementów przekształcania
całego globalnego transportu.
Godne podkreślenia jest, że mimo świetnych wyników sprzedaży i wielu zamówień na autobusy elektryczne, Solaris nie ustaje w wysiłkach przy pracach
rozwojowych innych, też przyjaznych środowisku rodzajów napędu, a część rozwiązań jest już sprawdzona,
wdrożona i jest w stałej ofercie firmy. Już wiele miast kupuje od Solarisa autobusy z napędem gazowym – CNG,
hybrydowym, a nawet wodorowym, oraz zyskujące
ogromną popularność trolejbusy. To świetny środek
transportu publicznego, bo jest tańszy od autobusów
bateryjnych, ma nieograniczony zasięg i jest całkowicie
zeroemisyjny. Właśnie rusza realizacja dużych zamówień trolejbusowych dla Niemiec, Norwegii i Słowacji. W Niemczech 16 sztuk trolejbusów typu Trollino
12 trafi do miasta Sollingen. Nie jest to pierwszy
kontrakt z tym miastem, bo wcześniej kupiło ono już
20 trolejbusów Solarisa. Trolejbusy dla Sollingen będą
dodatkowo wyposażone w baterie trakcyjne o pojemności 45 kWh, co pozwala kontynuować jazdę objazdami
w przypadku nagłych zdarzeń na drodze, braku prądu
czy remontów ulic. W trolejbusach będą stosowane
wydajniejsze niż autobusach elektrycznych systemy
klimatyzacji i ogrzewania.
Aż 10 dużych przegubowych trolejbusów typu Trollino 18 kupuje w Solarisie Norwegia. Będą one skierowa-

ne do Bergen, drugiego pod względem wielkości miasta
tego kraju. Napędzane będą elektrycznym silnikiem
o mocy 240 kW i wyposażone dodatkowo w ładowane
w czasie jazdy rezerwowe baterie o pojemności 55 kWh.
Oczywiście pojazdy są wyposażone w pełną informację
pasażerską, klimatyzację, monitoring wizyjny, a także
kamery cofania i alkomat dla kierowcy. Ze względu na
mroźny norweski klimat pojazdy mają skuteczniejszą
izolację termiczną i podwójne szyby boczne.
Słowacja natomiast wypożyczyła od Solarisa słynny,
bardzo długi dwuprzegubowy trolejbus typu Trollino
24. Pojazd taki może zabrać na pokład ponad 200 osób,
a więc ilość godną dużych samolotów. Na Słowacji
komunikacja trolejbusowa jest stosowana w wielu
miastach. Jazdy testowe, w pełnym ruchu miejskim,
w obecności przewoźników z innych miast, będą
odbywały się w Bratysławie, bo tak długi pojazd daje
fantastyczne efekty ekonomiczne, ale sprawia pewien
kłopot w ruchu drogowym i nie wszędzie może być
zastosowany. A moda na trolejbusy wraca: Solaris od
2001 roku sprzedał ponad 1600 takich pojazdów do
18 państw w całej Europie.
Będące w stałej ofercie Solarisa inne niż elektryczne
nowe autobusy bezemisyjne też znajdują coraz więcej
nabywców. Właśnie Paryż wypożycza na okres próbny
absolutnie ekologiczny, bezemisyjny, napędzany wodorem autobus Urbino 12 hydrogen. Paryski przewoźnik
ma 4700 autobusów, które są sukcesywnie wymieniane.
Ma już w swojej flocie kupione w Polsce 19 sztuk napędzanych gazem Solarisów Urbino 18 CNG i 3 sztuki
bateryjnych Urbino 8,9 LE electric.
Aż 100 autobusów gazowych typu Urbino 12 CNG
i Urbino 18 CNG zamawia dla Tallina Estonia. Zakupy w Solarisie Tallin robi od 18 lat, kupując zarówno
autobusy, jak i trolejbusy. Estonia będzie 14 krajem
europejskim, do którego Solaris dostarcza autobusy
napędzane sprężonym gazem CNG.
Nie ma wątpliwości, że tak szeroka oferta podpoznańskiej fabryki gwarantuje firmie dobrą pozycję na rynku
przez długie lata. Potwierdzają to świetne wyniki sprzedaży
autobusów elektrycznych w Europie za pierwsze trzy
kwartały 2020 roku, w których Solaris jest na pierwszym
miejscu!
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Transity nie tylko na asfalt
6 października tego roku
odbyły się jazdy uterenowionymi
wariantami Forda Transita:
Trail i Active.
tekst i zdjęcia: bartosz Wojtowski

W

wariantach Trail bardzo nam się spodobał nowy design grilla z dużym napisem
Ford. Napis ten jest nawiązaniem do terenowej serii samochodów Ford Performance Raptor.
W stylistyce wersji Trail, oprócz grilla, mocno
wyróżniają się czarne zderzaki, będące znakiem
rozpoznawczym terenowych wariantów Trail.
Zachodzą one płynie na boki Transita, łącząc się
z ciemnymi, plastikowymi osłonami nadkoli, a te
tworzą wspólną linię kolorystyczną z czarnymi,
plastikowymi osłonami bocznymi i z dobrze widocznym smaczkiem, jakim jest umieszczony na
drzwiach bocznych napis Trail. Całość nowoczesnego designu wieńczą czarne, 16-calowe obręcze
kół z napisem Ford.
Przestrzeń ładunkowa pozostała bez większych zmian. Wartością dodaną w tej przestrzeni
są uchwyty do mocowania ładunku, umiejscowione we wzmocnieniach ścian bocznych samochodu zamiast w podłodze, co daje możliwość
uzyskania bardziej płaskiej podłogi i ułatwia jej
sprzątanie czy zabudowę. Oryginalna zabudowa
przestrzeni ładunkowej Forda jest kompromisem
między zachowaniem czystości a odpowiednią
przyczepnością podłogi, która ma ograniczyć
przesuwanie towaru, gdyby nie było możliwości
jego umocowania za pomocą pasów zabezpieczających. Nadkola wewnątrz samochodu nie
będą porysowane czy powgniatane, bo Ford
zadbał też o ich osłonę.
Instalacja elektryczna jest dobrze osłonięta:
w części ładunkowej nie widać żadnych peszli
czy korytek, jak to ma miejsce w niektórych
samochodach dostawczych. Do oświetlenia

Czarny wzór felgi dedykowany tylko dla
wersji Trail

przestrzeni ładunkowej zastosowano lampy
typu LED.
W kabinie samochodu przykuwa uwagę skórzana tapicerka i kierownica znana z mniejszych
modeli Forda; znajomo wyglądają też multimedia. Transit Trail i Transit Custom Trail z napędem
na przód standardowo wyposażone są w układ
mLSD, który automatycznie przenosi w warunkach słabej przyczepności moment napędowy
na koło o większej przyczepności, zapewniając
lepsze prowadzenie samochodu na drogach
ośnieżonych, na sypkim czy na grząskim podłożu.
Przyglądając się Transitowi Trail, trudno oprzeć
się wrażeniu, że dostajemy to, co w tej marce
najlepsze, np. mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu, wykorzystywany wcześniej
w osobowych, topowych wersjach modeli Forda,
takich jak Focus RS, Fiesta ST i Focus ST. Do pracy
w trudniejszych warunkach przewidziana jest
wersja z napędem na cztery koła AWD.
System AWD stale współpracuje z elektroniczną kontrolą stabilności i monitoruje przyczepność kół, aby odpowiednio rozdzielić moment
napędowy, kierując go głównie na koła o większej przyczepności. Optymalny tryb pracy AWD
umożliwia pewną jazdę w szerokim zakresie
warunków drogowych. W warunkach terenowych kierowca może wybrać tryb Mud and
Ruts. Sterownik systemu AWD stale monitoruje
wprowadzane dane wejściowe przez kierowcę
i pojazd – takie jak prędkość i moment obrotowy
silnika, położenie przepustnicy, kąt skrętu kół,
układ hamulcowy i prędkość poszczególnych kół.

A wszystko po to, by system AWD mógł reagować
jak najbardziej optymalnie w danych warunkach
drogowych, zachowując odpowiednią stabilność
i przyczepność samochodu.
W przypadku Transita Custom Trail występuje
mnogość wersji nadwoziowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3000 kg do 3400 kg,
w tym wersje furgon, furgon z podwójną kabiną
i 9-miejscowe kombi w dwóch różnych rozstawach osi. Transit Trail oferuje także wiele wersji
nadwoziowych i rozstawu osi w kategorii dmc
do 3500 kg.
Warianty Active wzorowane są na SUV-ach
marki Ford. Posiadają, tak samo jak modele Trail,
osłony plastikowe drzwi i nadkoli oraz czarny,
przedni zderzak, większe, 17-calowe aluminiowe obręcze kół, standardowe relingi dachowe
i oznaczenie Active. W modelach Active można
obrócić fotele w tryb konferencyjny lub też przesuwać je wzdłuż kabiny, tak aby uzyskać większą
przestrzeń bagażową lub na nogi. Fotele można
również łatwo wymontować.
Jednostką napędową Fordów Transit Trail
i Custom Trail jest dwulitrowy silnik wysokoprężny o nastawach mocy 130 KM, 170 KM lub
185 KM. Warianty Active dostępne są z silnikiem
Diesla o mocy 185 KM i – w zależności od modelu i specyfikacji – zestawione są z sześciobiegową automatyczną lub manualną przekładnią.
Występuje też wariant hybrydowy EcoBlue Hybrid z układem mild hybrid.
Te nowe wersje, oprócz atrakcyjniejszego
wyglądu, zyskują także na użyteczności.
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Nowy samochód
z Autobox Innovations
Autobox Innovations sp. z. o.o.
sp. k. – jedyny podmiot mający
prawa do samochodu Star
266 oraz dokonujący jego
parafabrycznej modernizacji
pod marką Star, a także jedyny
podmiot mający wszelkie prawa
do samochodu i marki Honker
– pracuje nad pojazdem nowej
generacji. Na razie funkcjonuje
on pod roboczą nazwą AH 20.44.
tekst: Jarosław brach, zdjęcie: autobox

S

krót AH 20.44 powstał od Autobox Honker model roku 2020, napęd 4x4. Podobnie jak poprzednicy będzie to lekki
pojazd typowo terenowy, cechujący się bardzo
wysoką dzielnością terenową – mobilnością
taktyczną, w pierwszym rzędzie powstały pod
kątem potrzeb takich użytkowników, jak siły
zbrojne. Bazowo pierwsza publiczna, jeszcze
statyczna prezentacja tego auta miała się odbyć we wrześniu na targach MSPO, z kolei

dynamiczna w listopadzie, lecz ze względu
na pandemię COVID-19 zrezygnowano z obu
tych przedsięwzięć.
Początkowo, ponad dwa lata temu, Autobox
rozważał jedynie modernizację Honkerów dotychczas eksploatowanych przez Siły Zbrojne
RP. Eliminowała ona większość zasadniczych
wad pierwowzoru bez większych, rozwojowo
istotnych zmian powstającego przez bez mała
trzy dekady. Miała polegać na wykorzystaniu
kompletnie nowego podwozia oraz dotychczasowych nadwozi pochodzących z dotąd
posiadanych egzemplarzy. Tak skonfigurowany model, nazwany Honker M-AX, został
zaprojektowany, złożony i sprawdzony wraz
z renomowaną austriacką firmą Achleitner oraz
oficjalnie pokazany na MSPO w 2018 roku.
Niemniej, chociaż cechował się on bardzo
dobrymi właściwościami użytkowymi, ostatecznie projekt ten zarzucono, ze względu
m.in. na skomplikowane niezależne zawieszenie, a przez to jego wysokie koszty. W takich
realiach starachowicka spółka postanowiła
skonstruować analogiczny wyrób we własnym
zakresie. W pracach tych spożytkowano niemałe
doświadczenie zebrane w trakcie budowania

i testowania wraz z Austriakami pierwszego
prototypu. Jednocześnie premierowy wariant
powstaje całkowicie od podstaw, co daje nowe
możliwości w zakresie jego kompletowania
i ostatecznej konfiguracji.
Do napędu służy sprawdzony silnik IVECO
o mocy 170 KM, łączący niezłe parametry
z przystępną ceną. Od renomowanego dostawcy zewnętrznego pochodzą też skrzynie
biegów i rozdzielcza. Jednak przedsiębiorstwo we własnym zakresie zdecydowało się
przygotować ramę, mechaniczne zawieszenie
oparte na sprężynach śrubowych oraz mosty
napędowe. Mosty napędowe otrzymały blokady mechanizmów różnicowych, podobnie jak
skrzynia rozdzielcza, mająca dwa tryby jazdy:
szosa i teren. Przy wszystkich kołach zastosowano hamulce tarczowe. Również nadwozie jest
własne. Co ciekawe, projekt nadwozia okazał się
na tyle ciekawy, że Autobox wziął z nim udział
w organizowanym przez Instytut Wzornictwa
Przemysłowego w Warszawie konkursie „Dobry
wzór” i nawet został jednym z finalistów.
Zdaniem Autobox na krajowym rynku premierowy samochód AH 20.44 stanowi dobrą
propozycję. Po pierwsze, jest to odmiana typowo terenowa, od razu optymalizowana pod
kątem przyszłego wykorzystania w trudnych
warunkach drogowych i klimatycznych. Nie
będzie to zatem kolejna cywilna wersja zmilitaryzowana, lecz od razu militarna. Po drugie,
pojazd jest robiony pod kątem potrzeb polskiej
armii na sprzęt tego rodzaju. Powyższe ma ją
uniezależnić od importu w takim zakresie, na
jaki jest to dzisiaj możliwe. W tym kontekście
warto wskazać, że musiano już zastąpić dostawy zakontraktowanych aut marki Nissan na
rzecz zbliżonych aut marki Ford, gdyż wytwórca
Nissanów zakończył ich produkcję w Europie.
W tym przypadku takie niebezpieczeństwo uzależnienia od zewnętrznych graczy zwyczajnie
nie istnieje. Po trzecie, pojazdy będą uwzględniały nieraz specyficzne wymagania naszego
wojska, w tym m.in. w kwestii aranżacji wnętrza,
nadwozi specjalnych bądź opancerzania. Po
czwarte, spółka jest w stanie przedstawić ten
wyrób w atrakcyjnej cenie oraz zagwarantować
niezbędną jakość. Po piąte, istnieją określone
możliwości eksportu na określone rynki w Azji
czy Afryce. Wciąż bowiem do relatywnie dużych
należy grono odbiorców potrzebujących zaawansowanych, a zarazem wytrzymałych środków transportu, a przy tym nie zawsze chcących
nabywać sprzęt z dużych koncernów czy z Chin
albo Rosji. I, po szóste, pojazd będzie produkowany i rozwijany przy wykorzystaniu wsparcia
krajowego potencjału projektowo-badawczego
oraz produkcyjnego, co oznacza maksymalizację korzyści dla gospodarki narodowej.
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Z BP Tollbox dla EETS wygodnie
reguluję opłaty drogowe w Europie

Na bieżąco kontroluj wydatki ﬂotowe związane z opłatami
drogowymi dzięki jednemu urządzeniu pokładowemu.
Korzystaj z automatycznych aktualizacji i całodobowego dostępu
do wszystkich usług związanych z EETS.
Zamów BP Tollbox na bp.pl/eets.
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