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AUTOBOX NA TARGACH MSPO
W KIELCACH STARACHOWICKI PRODUCENT
POKAZAŁ TRZY PREMIEROWE POJAZDY
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CIĘŻARÓWEK
WKRACZA
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VOLVO TRUCKS KROK PO KROKU
STAWIA NA ELEKTRYFIKACJĘ
DROGOWEGO TRANSPORTU
TOWAROWEGO
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Wszyscy mówią. Jeden robi.
Actros.
MirrorCam. W miejsce tradycyjnego lusterka wstecznego Actros został
wyposażony w rewolucyjną kamerę MirrorCam o aerodynamicznym kształcie.
Kamera umożliwia nie tylko idealną widoczność dookoła pojazdu, lecz także
gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa podczas manewrowania, skręcania
i zmiany pasa ruchu.
Dowiedź się więcej na stronie www.mercedes-benz-trucks.com
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10-15 DAF Ciężarówki wytwórcy z Eindhoven
dzięki m.in. premierowym kabinom
wyznaczają nowe standardy w sferach wygody
na pokładzie, ekonomiczności eksploatacji
oraz bezpieczeństwa.
16-19 Renault Trucks Francuski koncern stawia
na elektryfikację miejskiego transportu
towarowego, w tym głównie dystrybucyjnego
i komunalnego.
20-26 Volvo Trucks Szwedzki potentat wybiera miks
paliwowy, ale ze wskazaniem na elektryfikację.
27-33 Mercedes eActros Zelektryfikowany Actros
to jedna z pierwszych europejskich ciężarówek
„na prąd” klasy tonażowej ciężkiej, jaka trafiła
do produkcji seryjnej.
34-41 Scania Szwedzi – zgodnie z polityką „tu i teraz”
– umiejętnie łączą elektryfikację z gazyfikacją.
42-43 MAN Wprowadzenie autonomicznych ciężarówek
na terenie kontenerowych terminali portowych
to jeden z pierwszych kroków do ich większego
upowszechnienia.
44-47 IVECO Na tę chwilę Włosi konsekwentnie
stawiają na gaz.
48-51 Autobox Starachowicki podmiot nie tylko
modernizuje Stary 266, ale także realnie myśli
o wejściu do segmentu aut wysokiej mobilności
i małej ładowności. Oferta obejmuje tu nowe
lub zmodernizowane Honkery M-AX
oraz kompletnie premierowy typ AH 20.44.
52 Tatra Niszowy czeski wytwórca wraz z rodzimą
firmą THT odnosi coraz więcej sukcesów
na trudnym niemieckim rynku terenowego
taboru pożarniczego.
54-61 Daimler Truck Elektryfikacja transportu
towarowego to nie tylko nowe pojazdy,
ale i konieczność kompletnej przebudowy
dotychczas istniejących fabryk.
62 MAN Dostawcze TGE to pojazdy
do wielu zastosowań.
63-64 IVECO Nowe Daily jest teraz dostępne
także jako fabryczny minibus.
65-66 Solaris Nasz czołowy wytwórca autobusów
pozostaje liderem w dziedzinie miejskiej
proekologicznej mobilności.

Targi małe i średnie, ale nie te duże
Z całą pewnością jednym z sektorów, które mocno ucierpiały wskutek pandemii, jest sektor
targowy. W ubiegłym roku nie odbyły się m.in. co najmniej trzy ważne imprezy: czerwcowe
zbrojeniowe Eurosatory w Paryżu, pożarnicze Interschutz w Hanowerze i wrześniowe IAA Nutzfahrzeuge (ponownie w Hanowerze). Ubiegłoroczny Interschutz, organizowany co pięć lat, ostatecznie
przeniesiono na rok przyszły. Nie dało się jednak tego sensownie zrobić choćby z Eurosatory
i IAA, odbywającymi się w cyklu dwuletnim. Dlatego ich edycje 2020 w ogóle odwołano, solennie
zapowiadając powrót w 2022 roku. Czy do niego dojdzie? Z jednej strony jeszcze w tym roku osobowe IAA z wielce wymownym dodatkiem w nazwie – Mobility – udało się przygotować, choć nie
w Hanowerze, lecz w Monachium, oraz w mocno skróconej formule. Z drugiej na początku września
ukazała się informacja o rezygnacji z tegorocznej, poświęconej autobusom wystawy BusWorld
w Brukseli. Organizatorzy wskazywali na nadal trwające problemy epidemiczne, powodujące,
że część z zainteresowanych, w tym głównie z Chin, nie mogłaby spokojnie dotrzeć na miejsce.
Dlatego rozżalonym proponują albo uzbrojenie się w cierpliwość, albo przybycie na edycję w Turcji.
Niemniej te problemy wielkich wcale nie dotyczą małych. Oto we wrześniu zaprasza lokalna
duńska impreza Transport 2021, a w październiku do Drezna zapewne ściągną tysiące strażaków,
by odwiedzić pożarniczego Floriana. U Polsce największym wydarzeniem częściowo związanym
z motoryzacją był oczywiście kielecki salon MSPO. Przez lata systematycznie rosnący w siłę,
z apogeum swojej potęgi w połowie drugiej dekady tego stulecia, potem sukcesywnie zaczął
tracić na znaczeniu. Po potężnych terenach zewnętrznych i wewnętrznych, niegdyś wynajmowanych przez wiele podmiotów, teraz zwyczajnie hulał wiatr. O przyczynach realnego upadku
MSPO można się długo rozwodzić, ale jedno pozostaje niezaprzeczalne: po zmianach z 2015 roku
z polskiego rynku odeszły zachodnie koncerny motoryzacyjne. Wolą robić interesy przez rodzimych
pośredników lub w innych krajach, gdzie nie będzie się wyprowadzanym przez smutnych panów
w świetle jupiterów, gdy potem okaże się, że w papierach wszystko gra. Ale o tym już właściwe
media właściwie nie poinformują. Tymczasem biznes lubi zwyczajnie spokój.
Na szczęście w tę lukę, niejako pozbawieni konkurencji, wchodzą nasi wytwórcy. Starachowicki
Autobox już nie tylko chce remontować i modernizować Stary 266M2, ale też dość poważnie przebudował Honkera do wydania określonego jako M-AX, oraz od podstaw zaprojektował prototyp
bardzo ciekawego, nowoczesnego, lekkiego wojskowego samochodu terenowego, oznaczonego
jako AH 20.44. Coraz śmielej poczyna sobie również Jelcz. Chociaż o ciężkim terenowym ciągniku
siodłowo-balastowym w podwrocławskim zakładzie myślano już pod koniec lat 90. ubiegłego
wieku, dopiero teraz projekt ten realnie się ziszcza. Skompletowany – tego nie ukrywajmy – przy
bardzo dużym udziale kluczowych części od znanych zachodnich koncernów (silnik Mercedes-MTU, skrzynia biegów ZF, osie AxelTech/Meritor, szereg pomniejszych komponentów) model
882.62 powstał w ramach programu Jak i prezentuje się naprawdę nieźle. Do tego zarówno
Autobox, jak i Jelcz solennie zapewniają, że wnikliwie badają te wyroby, tak by na rynek trafiły
już konstrukcje dopracowane, pozbawione zawsze irytujących tzw. chorób wieku dziecięcego.
Czy tak będzie, przekonamy się już wkrótce.
Dlaczego tyle o tym piszę? Otóż nie jest sztuką zrobić prototypowy egzemplarz – tego pełny
był PRL, z ciekawymi pojedynczymi autami, które z różnych przyczyn nie trafiły ostatecznie na
linie fabryczne. Można krytykować znanych zachodnich graczy, że celowo podwyższają koszty,
okradają państwa goszczące itd. I wszystko to będzie prawda, by było jasne. Nie zmienia to
jednak jednego zasadniczego faktu: wielkie czas i pieniądze pochłania tzw. etap walidacyjny
– dokładnego sprawdzenia nowości. Do tego dochodzą konieczność zapewnienia wysokiej
jakości i pełnej powtarzalności w całym procesie wytwórczym. Tutaj nie można już iść na skróty,
bo potem wszystko i tak wyjdzie. Z tymi wyzwaniami doskonale poradzili sobie nasi wytwórcy
zabudów pożarniczych. Miejmy więc nadzieję, że dadzą sobie z nimi radę także Autobox i Jelcz.
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Odmłodzone nowe ciężarówki MAN-a
– jeszcze bardziej w kierunku rzeczywistości Poziomu 4.0
Niespełna półtora roku po prezentacji
głęboko odnowionej palety aut MAN
ponownie je udoskonala, by jeszcze
bardziej odpowiadały wymaganiom
logistyczno-transportowym Poziomu
4.0. Mają być one zatem bardziej
wspierające i wspomagające
przewoźnika, wydajniejsze i bardziej
cyfrowe wskutek dodania kolejnych
funkcji, dzięki którym premierowa
generacja ciężarówek staje się
jeszcze nowocześniejsza.

N

a początku lipca MAN przedstawił zupełnie zmodernizowane produkty pochodzące
z ostatniej generacji, wprowadzonej na rynek
w 2020 roku. Teraz TGX, TGS, TGM i TGL są jeszcze
bezpieczniejsze i bardziej przyjazne dla użytkownika,
jeszcze wydajniejsze, bardziej ucyfrowione i usieciowione. System wymiany lusterek MAN OptiViewmirror i nowe funkcje wspomagania sprawią, że nowa generacja będzie jeszcze bezpieczniejsza i bardziej przyjazna
dla kierowcy. Dodatkowe oszczędności paliwa do 3,7%
stały się możliwe w następstwie wprowadzenia nowych
funkcji jazdy i ulepszeniom aerodynamicznym. Ogólnie
system wymiany lusterek MAN OptiView, asystent jazdy
MAN CruiseAssist, dodatkowe oszczędności paliwa do
3,7 procent, bezprzewodowe aktualizacje MAN Now oraz
nowe usługi cyfrowe to tylko wybrane z innowacji, jakie
zaczną być dostępnejeszcze 2021 roku i na początku 2022
roku. Nowinki te zapewnią kierowcom i firmom transportowym trwałe korzyści w ich codziennej działalności.

Rozszerzony zakres usług cyfrowych
Göran Nyberg, członek zarządu ds. sprzedaży i rozwiązań dla klientów w MAN Truck & Bus, mówi: „Wiemy,
że biznesy naszych klientów nigdy nie stoją w miejscu,
dlatego w MAN nie przestajemy pracować nad ulepszeniami naszych produktów. Sprawiamy, że nasza
nowa generacja ciężarówek jest wydajniejsza, bezpieczniejsza i bardziej innowacyjna oraz kładziemy
jeszcze większy nacisk na uproszczenie codziennych
operacji naszych klientów i kierowców”.

Innowacyjna pomoc
W przypadku premierowych wyrobów główną atrakcję
wizualną stanowi brak tradycyjnych lusterek zewnętrznych. Nowy, opcjonalny system wymiany lusterek,
który można zamawiać od października, współpracuje
wyłącznie z kamerami, w tym z przodu i po bokach
pojazdu. Obraz z nich dotyczący tego, co dzieje się

TEKST: JAROSŁAW BRACH, ZDJĘCIE: MAN

wokół ciężarówki, jest pokazywany na dwóch dużych
wyświetlaczach o wysokiej rozdzielczości na słupkach
A oraz na ekranie systemu multimedialnego. Kierowca
ma do wyboru wiele opcji widzenia, z których każda
skutecznie eliminuje martwe pola, poprawiając widoczność, a przede wszystkim znacznie zwiększając
bezpieczeństwo innych użytkowników dróg. Z koncepcją wyświetlacza zintegrowano również funkcję
wspomagania skrętu. Nowy asystent unikania kolizji
przekłada się na większe bezpieczeństwo podczas
zmiany pasa. Jako rozszerzenie poprzedniego systemu ostrzegania o zmianie pasa ruchu asystent ten
interweniuje, kontrując kierownicę, jeśli kolizja staje
się nieuchronna. Nowa funkcja MAN CruiseAssist to
kolejna forma elektronicznego wspomagania jazdy.
Może służyć do samodzielnego kierowania, hamowania i przyspieszania ciężarówek TGX i TGS w ruchu
na autostradzie, nawet w przypadku korków. Mimo że
kierowca cały czas musi trzymać ręce na kierownicy,
system odciąża go i zapewnia znaczne korzyści w zakresie bezpieczeństwa. Dla TGX i TGS oba systemy są
dostępne od lipca. Asystent unikania kolizji oraz funkcje
wspomagania zmiany pasa ruchu i asystenta skrętu,
już dostępne dla TGX i TGS, dla TGM można zamówić
od października. Nowy system kamer wspomagania
skrętu z funkcją ostrzegania MAN Individual oznacza zaś większe bezpieczeństwo już w wyposażeniu
fabrycznym i występuje głównie jako rozwiązanie
modernizacyjne dla starszych pojazdów.

Jeszcze mniejsze zużycie paliwa
W kwestii wydajności nowa generacja pojazdów, już
dająca oszczędności paliwa do 8,2 procenta, wkrótce
pójdzie w tej sferze o krok dalej. Nowa funkcja dynamicznej regulacji momentu obrotowego, którą można
zamówić już od lipca, oraz redukcja prędkości w trakcie
jazdy na biegu jałowym mają dalszy wpływ na zmniejszenie zużycia paliwa. W połączeniu z wysoce wydaj-

ną skrzynią biegów MAN TipMatic 12, standardowo
stosowaną w ciągnikach siodłowych, aerodynamiką,
dodatkowo poprawioną przez usunięcie lusterek zewnętrznych, pojawienie się nowej osłony przeciwsłonecznej dla kabin GM i GX oraz silnikami z serii D26
w transporcie długodystansowym można uzyskać
dodatkowe oszczędności paliwa dochodzące do 3,7%.

Digital z myślą o przyszłości
Menedżerowie floty są z tego tak samo zadowoleni,
jak z rozszerzonej gamy bezprzewodowych aktualizacji
funkcji oraz nowych funkcji w bezpłatnej aplikacji MAN
Driver, także przyczyniającej się do wzrostu efektywności. MAN Perform – narzędzie do analizy wykorzystania
kierowców i pojazdów – też zostanie zaktualizowane,
oferując nowe funkcje, takie jak zautomatyzowane
raporty floty i kierowców oraz możliwość integracji
dodatkowych danych dotyczących wydajności.

Większa dostępność taboru
Przekazywanie danych pojazdu do punktu serwisowego MAN wykazuje dodatkową dużą zaletę w zakresie
większej dostępności taboru: ServiceCare Center bierze
na siebie terminowe skontaktowanie się z klientem, jeśli
w pojeździe wystąpi usterka mogąca spowodować
awarię. I wreszcie, oferta cyfrowa związana z nową
generacją także się rozwija. Aplikacja MAN Driver App,
oprócz dotychczasowych funkcji, takich jak obsługa
kontroli odjazdów i zgłaszania szkód, oferuje bowiem
nowe funkcje, takie jak wyszukiwanie w bazie serwisowej lub skrócona instrukcja obsługi. Poza ośmioma
innymi wersjami językowymi są to przede wszystkim
zalecenia dotyczące działań na rzecz oszczędnego stylu
jazdy oraz – w połączeniu z usługą Perform – objaśnienia
ocen poszczególnych analiz stylu jazdy przez aplikację. Dzięki temu kierowcy mogą jeszcze wygodniej
korzystać z samochodów nowej generacji, a firmy
transportowe zyskują na dalszym wzroście wydajności.
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Volvo przedstawiło
koncepcyjną
ciężarówkę Efficiency
Volvo zaprezentowało
przygotowany w Brazylii
zaawansowany samochód
koncepcyjny z szeregiem nowych
technologii. Przeznaczony do
transportu zboża pojazd, oznaczony
jako Efficiency Concept Truck FH
6×4, został opracowany przez
brazylijską i światową inżynierię
marki wraz ze strategicznymi
partnerami – Randon, Hyva
i Continental, którzy wnieśli
nowe i kreatywne rozwiązania
w zabudowach, osprzęcie, układzie
hydraulicznym i oponach.

C

iężarówka będzie testowana w rzeczywistych
warunkach, na jazdach „trasą zbożową”, wychodzącą z brazylijskiego środkowego żachodu do portów, do których transportowane są zbiory.
Volvo wybrało to zastosowanie, ponieważ Brazylia
zalicza się jednych z najbardziej konkurencyjnych
agrobiznesów na świecie, corocznie bijąc rekordy
w produkcji zbóż, z których większość jest przewożona ciężarówkami.
Fabrício Todeschini, dyrektor ds. inżynierii pojazdów w Volvo w Brazylii, deklaruje: „Volvo to marka
nastawiona na innowacyjność. Ta ciężarówka to laboratorium na kołach, w którym będziemy testować
technologie, jakie w przyszłości trafią do pojazdów
seryjnych. To pierwsza ciężarówka koncepcyjna zbu-

dowana w Brazylii, dla realiów transportu, jakie tutaj
mamy”.
Wariant koncepcyjny Efficiency zawiera wiele innowacyjnych technologii. Juliane Tosin, kierownik projektu inżynieryjnego Volvo i kierownik tego projektu, wyjaśnia:„Zestaw jako całość został zaprojektowany tak, aby zapewnić
niższe zużycie oleju napędowego, zwiększyć dostępność
i zapewnić większe bezpieczeństwo podczas eksploatacji.
Testujemy z naszymi partnerami kilka nowych koncepcji,
zarówno na ciągniku, jak i na osprzęcie. Są ulepszenia silnika,
aerodynamiki, zarządzania energią i wiele więcej”.
Przede wszystkim bardzo duże są same nowości wizualne, bo kilka zmian w architekturze ciężarówki poprawiało
aerodynamikę. Kabina została obniżona, wydłużona w części tylnej – sypialnej o 250 mm i wyposażona w duże deflektory, dwukrotnie większe niż w konwencjonalnym modelu
FH. Wydłużenie części sypialnej nawiązuje do przedłużonej
kabiny Globetrotter XXL, pochodzącej z Austrii i dostępnej
dotąd w Europie, lecz dotychczas w przypadku stosowania
krótszych naczep, jak cysterny i wywrotki. Te dodatkowe
250 mm ukryto pod spojlerami, przez co trudno je od
razu zauważyć. To tylne wydłużenie spożytkowano do
wprowadzenia w środku łóżka szerszego o 250 mm, czyli
o szerokości powiększonej do 1000 mm, co oznacza dla
kierowcy znacznie więcej miejsca na sen oraz ruch i wygodę.
Jednocześnie przód Volvo Efficiency Concept Truck stał
się bardziej aerodynamiczny wskutek wysunięcia go o 175
mm. Konkretnie wydłużono do przodu dolny fragment
kabiny, dzięki czemu przednia ściana stała się znacznie
bardziej pochylona oraz może mieć bardziej zaokrąglone
narożniki. W praktyce może to więc oznaczać lepszą aerodynamikę oraz niższe zużycie paliwa. Kolejna ważna zmiana
dotyczy rozstawu osi, który w stosunku do typowych brazylijskich ciężarówek 6×4 uległ redukcji do zaledwie 3000
mm. Powyższe przybliża naczepę do kabiny, gwarantując
zmniejszony opór powietrza. W związku z tym przeniesiono skrzynkę akumulatorów i zbiornik mocznika. Zamiast
lusterek zewnętrznych po bokach kabiny zainstalowano
zaś kamery. Pochodzący z nich obraz jest wyświetlany na
ekranach wewnętrznych, o szerszym zasięgu niż lustra.
Koncepcyjny egzemplarz FH ma również przednie zawieszenie z lżejszymi o 30 kilogramów resorami, hamulce

tarczowe, wydłużone boczne dolne osłony i przedłużenia
dolne drzwi oraz aluminiowe kołpaki i obręcze kół –
wszystkie te elementy zostały zmienione i wprowadzone
w celu poprawy aerodynamiki, zmniejszenia masy oraz
wzrostu wydajności.
W układzie przeniesienia napędu zastosowano znane
już rozwiązanie I-Save z podwyższonym momentem obrotowym. Silnik stanowi ewolucją obecnych modeli diesla,
z wieloma ulepszeniami. Wykorzystuje technologię I-Save,
którą Volvo wdrożyło dotąd w Europie. System obejmuje
tłoki o nowej konstrukcji, dzięki czemu spalanie paliwa
jest skoncentrowane w środku cylindrów, co pomaga
zmniejszyć zużycie. I-Save wyróżnia też wyrafinowany
układ turbosprężarki, generujący dodatkowy moment
obrotowy, umożliwiając niższą prędkość obrotową silnika
przy prędkości przejazdowej na długich dystansach, co
okazuje się niezwykle pożądane w zestawach szosowych
o wysokiej masie całkowitej. Poza tym w ciężarówce koncepcyjnej Efficiency Volvo wprowadziło nową koncepcję
wymiany oleju smarującego na podstawie różnicy ciśnień,
a nie grawitacji, jak to się zwykle dzieje, dzięki czemu proces ten stał się szybszy, czystszy i bezpieczniejszy. Ponadto
zmniejszono liczbę elementów filtrujących (z trzech do
dwóch filtrów) oraz zastosowano nowy olej VDS5, który
jest mniej lepki i łatwiej krąży w silniku, szybciej smarując
i przyczyniając się do redukcji zużycia paliwa.
Kolejny element prooszczędnościowy to panel słoneczny. Volvo Efficiency Concept Truck ma bowiem własny system wytwarzania energii na pokładzie. Zainstalowano panel fotowoltaiczny do przechwytywania energii
słonecznej i superkondensatory, aby w ten sposób zasilać
komponenty elektroniczne, odciążać alternator i zapewniać dłuższą żywotność baterii. Inną ciekawą propozycją
jest wykorzystanie części wykonanych na drukarce 3D, co
usprawnia obsługę posprzedażową i przewiduje trend,
który należy stopniowo zaadaptować. Jest to okucie
wspornika tylnego błotnika, wydrukowane z aluminium,
ale zachowujące cechy oryginalnego komponentu.
Fabrício Todeschini podsumowuje:„Jesteśmy bardzo
dumni, że zbudowaliśmy pierwszą ciężarówkę koncepcyjną w Brazylii. Jest to dowód zaangażowania Volvo na rzecz
krajowych przewoźników, zawsze wprowadzających
innowacje. Wiele z tych koncepcji w przyszłości pojawi
się w naszych seryjnych ciężarówkach”.
Zestaw od strony pojazdowej uzupełniają dwie specjalne, także koncepcyjne 2-osiowe naczepy wywrotki
Randon, połączone za pomocą wózka dolly i również
– jak sam ciągnik – silnie ospojlerowane u dołu dla redukcji oporu aerodynamicznego i tym samym do obniżki
zużycia paliwa.
Należy więc przypuszczać, że oto w Brazylii szwedzki
koncern właśnie sprawdza kolejne wydanie FH, zaopatrzone w wydłużoną z przodu i z tyłu kabinę, jaka wkrótce
pojawi się na naszym kontynencie, dołączając do DAF-a
i jego serii XG oraz XG+. Oczywiście dochodzi tu kwestia
uzyskania europejskiej homologacji i rozpoczęcia sprzedaży. Według nieoficjalnych informacji mógłby się to
odbyć latem przyszłego roku, a publiczna prezentacja
miałaby miejsce na wrześniowych targach IAA.
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Kolejna edycja akcji „Profesjonalni kierowcy”
zakończona sukcesem
9 września Autodrom Jastrząb
wypełnił się uczestnikami
akcji „Profesjonalni kierowcy”,
którzy otrzymali certyfikaty
potwierdzające ich sumienne
przygotowanie do zawodu.
Do tegorocznej edycji programu
napłynęło ponad 200 zgłoszeń.
Do tej pory w ramach akcji
udało się przeszkolić już
ponad 1000 kierowców, a 75%
z nich znalazło pracę w branży
transportowej.

A

kcja „Profesjonalni kierowcy” powstała
w 2016 roku z inicjatywy Volvo Trucks.
Każda kolejna edycja gromadzi coraz więcej osób posiadających prawo jazdy kategorii
C + E, ale z różnych przyczyn niepracujących
jako kierowcy zawodowi. To największa akcja
społeczna w Polsce dotycząca branży TSL. VI
edycję programu, oprócz pomysłodawcy Volvo
Trucks, wspierają także partnerzy, tacy jak: MJM
Brokers, Volvo Financial Services, MAK Ubezpieczenia, Phillips Poland, PKO Leasing, Wielton,
Continental, Shell Polska oraz Ergo Hestia.
Akcja „Profesjonalni kierowcy” ma za zadanie wesprzeć
polskie firmy transportowe i logistyczne w rozwiązaniu
problemu braku kierowców zawodowych, których deficyt
w Polsce obecnie wynosi około 100 000. Dodatkowo jej
cel polega na podniesieniu bezpieczeństwa na drogach.
Powyższe staje się możliwe dzięki wiedzy przekazywanej
na szkoleniach teoretycznych i praktycznych, wykraczającej
poza standardowe kursy w szkołach jazdy.
Nad przebiegiem finałowego szkolenia praktycznego
w ramach akcji czuwali doświadczeni instruktorzy ze Szkoły
Doskonalenia Jazdy Volvo Trucks Polska: Robert Kantorek,
Bogusław Lieske, Wojciech Sidoruk, Marek Jastrzębski, Piotr
Roguski, Julian Szerszeń oraz gościnnie Dariusz Januszewski
i Mateusz Sobczak.
Tego dnia kursanci mieli okazję przećwiczyć utrzymanie
pojazdu w poślizgu na zakręcie i na płycie poślizgowej oraz
jazdę po drodze publicznej. Do dyspozycji uczestników zostały też oddane elektryczne ciężarówki Volvo FE Electric.
W poprzednich szkoleniach praktycznych, które odbyły się
dzięki uprzejmości partnerów – Phillips Poland oraz Wielton – kursanci zajmowali się między innymi sytuacjami
awaryjnymi, w tym wymianą koła i zakładaniem łańcuchów,
oraz prawidłowym dojazdem do rampy i manewrowaniem
przy niej.
Na Autodromie Jastrząb pojawili się również przedstawiciele partnerów akcji, którzy na konferencji prasowej

podzielili się doświadczeniami oraz wrażeniami z tegorocznej
edycji. Konferencję tę poprowadził Adam Kornacki.
Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska, powiedziała: „W tym roku w ręce kursantów oddaliśmy to,
co mamy najlepsze w Volvo Trucks: nową szkołę jazdy Volvo
FH, samochody gazowe, ale też FE i FL Electric. To część naszej
strategii na przyszłe lata, w której dążymy to transformacji
transportu w kierunku zrównoważonych rozwiązań. Mamy
już w ofercie samochody elektryczne i gazowe. Właśnie na
tych modelach szkolimy kierowców, aby za kilka, kilkanaście
lat nie byli zaskoczeni takimi rozwiązaniami. Dodatkowo,
podczas szkoleń teoretycznych, bardzo dokładnie omówiliśmy
te rozwiązania”.
Dariusz Wójcik, dyrektor generalny Continental Opony
Polska, stwierdził: „Ten rok jest dla nas wyjątkowy, ponieważ obchodzimy 150-lecie istnienia marki Continental oraz
25-lecie działalności oddziału w Polsce. Jako partner akcji
»Profesjonalni kierowcy« szczególny nacisk kładziemy na
bezpieczeństwo, które od początku wpisane jest w DNA naszej
marki. Podczas szkoleń zwracaliśmy też uwagę na aspekty
ekonomiczne i środowiskowe, przybliżając nasze produkty,
pozwalające na obniżenie emisji CO2 przy zachowaniu bardzo
dobrych przebiegów. To nasza odpowiedź na współczesne
wyzwania klimatyczne i regulacje unijne dotyczące norm
emisji dwutlenku węgla”.
Grzegorz Handzlik, European Sales Director and Development Director Philips, ocenił: „Branża transportowa jest
dla nas jako firmy istotną kwestią nie tylko ze względu na
naszą perspektywę biznesową, ale głównie ze względu na
bezpieczeństwo, które jest częścią misji Phillips Europe. Biorąc
udział w akcji »Profesjonalni kierowcy«, podczas szkoleń
przekazujemy kierowcom wiedzę i narzędzia wspierające
bezpieczeństwo ruchu drogowego, a jednocześnie razem
z innymi partnerami przyczyniamy się do rozwiązania jednego z problemów transportowych: niedoboru zawodowych
kierowców”.

Adam Mieszała, Key Account Manager Sales Direct Shell
Polska, dodał: „Podczas szkoleń przekazywaliśmy uczestnikom
wiedzę o znaczeniu właściwie dobranych środków smarnych
na eksploatację pojazdów. W tym kontekście mówiliśmy też
o opracowanych z myślą o przyszłości, ale już dostępnych na
rynku olejach silnikowych Shell Rimula R6 i Shell Rimula
R7. To innowacyjne produkty odpowiadające wymogom
zrównoważonego rozwoju, który ma coraz większe znaczenie
również w branży transportowej. Oleje Shell Rimula R6 i R7
są neutralne emisyjnie na każdym etapie swojego cyklu
życia. Zapewniają możliwie najwyższe osiągi przy jednoczesnej ochronie jednostki napędowej, oszczędności paliwa
i zmniejszonej emisji CO2. Już wkrótce produkty tego typu
będą powszechnie stosowane w nowoczesnych pojazdach
ciężarowych”.
Małgorzata Barańska, dyrektor Marketingu i PR-u Wielton
S.A., podsumowała: „Biorąc udział w kolejnej już edycji akcji
»Profesjonalni kierowcy«, chcemy jak zawsze podkreślić,
że dla Wieltonu bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie.
Dbamy o to, by każdy produkt, który opuszcza nasze linie
produkcyjne, spełniał wyśrubowane normy. Jednak musimy
pamiętać, że równie ważne jest odpowiednie przeszkolenie
kierowcy. Cieszymy się, że mogliśmy gościć u siebie adeptów
tego zawodu. Mogli nie tylko przejść praktyczne szkolenie dotyczące zabezpieczenia ładunku podczas transportu, ale także
doskonalić swoje umiejętności pod okiem doświadczonych instruktorów z ekipy Volvo. To ważne działanie wspiera nie tylko
bezpieczeństwo na drogach, ale także podnosi kompetencje
kierowcy. Zawodu trudnego, w którym coraz częściej brakuje
kadr, a który okazał się tak kluczowy w czasie pandemii”.
W ramach tegorocznej edycji akcji zostały jeszcze dwa
szkolenia teoretyczne: 13 września o tematyce paliw alternatywnych i nowości w branży transportowej oraz 4 października z zakresu przygotowania pojazdu do załadunku,
rozładunku oraz mocowania ładunku. Zapisy są dostępne
na stronie www.profesjonalni-kierowcy.pl.
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[ 8 ] NAWIGACJA

Profesjonalna nawigacja TomTom GO Expert

W maju testowaliśmy nawigację TomTom GO Discover, przeznaczoną do nieprofesjonalnego użytku.
Już wtedy wiedzieliśmy, że pojawi się kolejny model nawigacji, mianowicie TomTom GO Expert.

T

o urządzenie jest dedykowane dla zawodowych kierowców samochodów dostawczych,
ciężarówek i autobusów. Wizualnie wygląda
tak samo jak poprzednio testowany egzemplarz nawigacji TomTom GO Discover, więc posiada wszystkie
jego zalety. Dbałość o szczegóły czujemy już po
rozpakowaniu urządzenia. Nawigacja wykonana
jest z plastiku dobrej jakości. Przycisk do włączenia
umieszczono z tyłu w prawym górnym rogu i ma
wgłębienie wielkości opuszka palca. Umożliwia
łatwe wyczucie go i włączenie nawigacji. Atutem
urządzenia jest też czarna ramka dookoła ekranu.
Jestem zwolennikiem takiego rozwiązania, ponieważ podczas mocowania nawigacji w uchwycie nie
zostawiamy śladów palców na ekranie. Uchwyt do
mocowania jest masywny i ma przyssawkę, która
dobrze trzyma się szyby. Podczas testu uchwyt nie
odkleił się od szyby nawet podczas jazdy po dużych
nierównościach. Ekran na dużych wybojach potrafił
samoczynnie nachylić się w stronę kierowcy, ale
z tym szybko sobie poradziłem, dokręcając mocniej
plastikową nakrętkę z tyłu uchwytu. Magnetyczne
mocowanie nawigacji TomTom GO Expert w uchwycie pozwala na szybki montaż i demontaż 6- lub
7-calowego ekranu w rozdzielczości HD. Drugą
różnicą, oprócz wielkości ekranu, są akumulatory.
Nawigacja z 6-calowym ekranem wyposażona jest

TEKST: BARTOSZ WOJTKOWSKI, ZDJĘCIE: TOMTOM

w akumulator litowo-jonowy, a nawigacja z 7-calowym ekranem wyposażona jest w akumulator
litowo-polimerowy. Ten model nawigacji jest czterokrotnie szybszy od poprzednich generacji TomTom.
Menu jest podobne do tego z TomTom GO Discover. Różnice można dostrzec w zakładce „mój pojazd”.
W nawigacji TomTom GO Discover wybieraliśmy
rodzaj paliwa, którym jest zasilany nasz samochód,
i wtedy w czasie rzeczywistym widzieliśmy, jaka jest
cena paliwa do naszego samochodu na różnych
stacjach paliw. Nawigacja TomTom GO Expert nie
poinformuje nas o cenach paliw. W tym miejscu
wybieramy typ samochodu: do wyboru mamy ciężarówkę, autobus, samochód dostawczy i samochód
osobowy. Gdy zatwierdzimy wybór rodzaju pojazdu,
np. ciężarówkę, możemy wpisać do nawigacji jej
wymiary, masę, maksymalną prędkość, możemy
też zaznaczyć, jaki rodzaj niebezpiecznego ładunku
przewozimy – nawigacja uwzględni to przy wyborze
trasy, gdyż TomTom GO Expert uwzględnia ADR
Tunnel Codes, ograniczenia UN Class oraz zakaz
ruchu City Ban. W menu pokażą się dodatkowo
ikonki związane z parkingiem lub postojem dla
ciężarówek. Nawigacja podczas prowadzenia nas
do celu ostrzegała o ograniczeniach dla naszego
pojazdu i wybierała dla nas drogi, którymi możemy
wykonywać wyspecyfikowany przez nas rodzaj prze-

wozów i ładunków. Jeśli zjedziemy z wyznaczonej
przez nawigację trasy na drogę, którą nasz pojazd
nie powinien się poruszać, zostaną wyświetlone
ograniczenia czy zakazy na tej drodze i otrzymamy komunikat, że „Trasa nie odpowiada profilowi
pojazdu”.
Mapy TomTom GO Expert są bardzo dokładne,
przez co podróż z nimi jest mniej stresująca i dużo
bardziej bezpieczna. Nawigacja posiada umieszczone w wewnętrznej pamięci dziesiątki tysięcy
miejsc użyteczności publicznej. Podczas testu tej
nawigacji zrobiliśmy ponad dwa tysiące kilometrów.
Połączona z telefonem informowała nas o natężeniu
ruchu, korkach i wyświetlała alternatywne drogi
na zielono, którymi szybciej można było dojechać
do celu. TomTom GO Expert można obsługiwać za
pomocą komend głosowych.

Dla kogo TomTom GO Expert?
Nawigacja ta dedykowana jest dla profesjonalnych kierowców, którzy zajmują się różnym rodzajem
przewozów i ładunków na co dzień. Z tak profesjonalnym urządzeniem łatwiej uniknąć błędu i kar związanych z tytułu wybrania nieodpowiedniej drogi
czy też z przekroczenia prędkości. TomTom GO
Expert poinformuje nas również o pomiarach prędkości.
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Kamaz-54901 w wersji gaz-diesel
W KAMAZ zostały zmontowane
pierwsze prototypy flagowego
szosowego ciągnika
54901 przystosowanego
do eksploatacji w trybie
dwupaliwowym.

Z

asilany gazem KAMAZ-54901 stanowi kontynuację linii szosowych ciągników generacji K5. Jego
nowa modyfikacja wykorzystuje dwupaliwowy
tryb pracy silnika na mieszance oleju napędowego
i sprężonego gazu ziemnego (CNG) w proporcjach
odpowiednio 60/40. Pozwala to znacznie zaoszczędzić
na oleju napędowym podczas prowadzenia auta.
Do tej pory zmontowano dwa takie egzemplarze - jeden w Centrum
Naukowo-Technicznym KAMAZ, drugi na głównej linii montażowej fabryki.
Pod względem parametrów technicznych zasadniczo nie różnią się one od
wersji z silnikiem Diesla – jedyną odmiennością jest układ zasilania paliwem.
Podmontaż urządzeń gazowych odbywa się w obudowie gazowej.
Kaseta modułu gazowego do typu KAMAZ-54901 jest zakładana w miejscu montażu podzespołów urządzeń gazowych (LPG). Składa się z czterech
butli po sto litrów każda (do pracy CNG), z zaworami, rurkami, manometrem,
urządzeniami do napełniania i armaturą firmy Swagelok. Składowe tej kasety
instaluje się w określonej kolejności, zgodnie z dokumentacją projektową.
Następnie zmontowaną kasetę przenosi się do specjalnego urządzenia, gdzie
kasetę wypełnia się powietrzem do 20 MPa (200 atmosfer), co pozwala na
ujawnienie wszystkich ukrytych wad przed zamontowaniem kasety na samo-

chodzie.Wyniki tych prób są odnotowywane w dzienniku, który wskazuje datę
napełnienia, numery elementów oraz osobę odpowiedzialną za napełnianie.
W kolejnym kroku kaseta zostaje przeniesiona do sekcji instalacji LPG, gdzie
jest montowana po prawej stronie ramy ciężarówki.Tu ma miejsce instalacja
sprzętu firmy Prinz do obsługi silnika w trybie dwupaliwowym. W skład
tego wyposażenia wchodzą sterownik elektroniczny, wiązka przewodów,
przetwornica napięcia z 24V na 12V, reduktor, filtr gazu, rurki gazowe, węże
do układu chłodzenia, przycisk przełączania układu oraz komplet uchwytów
do mocowania wyposażenia do samochodu. Zmontowany samochód zostaje
przetransportowany do następnego stanowiska, gdzie następuje ostateczne
połączenie głównych ciągów przewodów gazowych. Uzyskane wyniki są
również dokumentowane.
Po zakończeniu prób ciśnieniowych samochód przemieszcza się do strefy napełniania, gdzie z mobilnej stacji tankowania gazu samochodowego
sprężonym gazem ziemnym odbywa się pierwsze napełnienie kasety CNG.
Następnie pojazd zostaje wysłany na tor, gdzie jest docierany i testowany
w trybie dwupaliwowym.
Początkowo samochód jeździ i nagrzewa się dzięki spalaniu oleju napędowego. Gdy temperatura silnika osiągnie 40 stopni, można go przełączyć na
tryb dwupaliwowy. Aby wybrać ten tryb wystarczy nacisnąć przycisk układu
gaz-diesel na tablicy rozdzielczej, a samochód przełączy się na pracę silnika
w trybie dwupaliwowym. Przycisk sygnalizacyjny zaświeci się na zielono,
wyświetlając poziom paliwa w cylindrach. Ponowne naciśnięcie przycisku
wyłączy ten system. Wskaźnik zmieni kolor na biały, wskazując, że system
pozostaje w trybie gotowości.
Ruslan Arslangaraev, szef biura OAESP, wyjaśnia„Pod koniec testów drogowych na torze pojazd KAMAZ-54901 wraca w celu zamontowania osłon

ochronnych zabudowy gazowej i przedstawienia działowi kontroli technicznej.
Następnie sporządzane są niezbędne dokumenty dla samochodu, dołączane są
certyfikaty HBO i paszporty butli HBO. Potem pojazd użytkowy KAMAZ-54901
zostaje wysłany doTFC KAMAZ JSC w celu późniejszego przekazania klientowi”
Zastosowanie dwupaliwowego układu zasilania silnika podniesie efekt
ekonomiczny użytkowania taboru: oszczędność oleju napędowego dzięki
zastąpieniu gazu zwiększy zasięg i zmniejszy koszty paliwa ze względu na
różnicę w cenie między gazem a olejem napędowym. Ponadto wprowadzenie dwupaliwowego układu zasilania silnika zredukuje zanieczyszczenie
środowiska ze względu na brak emisji cząstek stałych podczas spalania gazu.
Do tego dochodzi mniejsze osadzanie się produktów spalania na grupie
tłoków, co zwiększa przebieg silnika przy zachowaniu wszystkich jego charakterystyk mocy.
Gdy dopływ gazu jest wyłączony, KAMAZ-54901 w pełni zachowuje swoją
funkcjonalność w trybie diesla – wówczas jego charakterystyka nie różni się od
konwencjonalnych analogów zasilanych olejem napędowym.
W chwili obecnej wariant gazowo-dieslowski przeszedł certyfikację homologacji typu pojazdu (OTTS).W niedalekiej przyszłości jeden z egzemplarzy
testowych zostanie skierowany do prób pod kontrolą, aby otrzymać informację
zwrotną na temat pracy tej wersji auta. Zgodnie z planem wytwórczym
odmiana szosowa ciągnika KAMAZ-54901 z silnikiem Diesla powinna zostać
wprowadzona do produkcji seryjnej w sierpniu.

Tankuję
w Czechach.

Redukuję koszty i emisje spalin.
A4

Zgorzelec
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Nowy standard wydajności,
bezpieczeństwa i komfortu kierowcy
DAF wyprzedza przyszłość, wprowadzając
kolejną generację pojazdów XF, XG i XG+

DAF – już niejako tradycyjnie – wysoko podnosi poprzeczkę w branży przewozowej, wprowadzając całkowicie
nową generację ciężarówek. Premierowe modele z serii XF, XG i XG+ oferują wysoką jakość, 10-procentową
redukcję zużycia paliwa, kompleksową gamę rozwiązań z zakresu pasywnego i aktywnego bezpieczeństwa
oraz przodujący poziom komfortu. Produkcja tych aut ruszy w październiku 2021 roku i wszystko wskazuje na to,
że będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem przewoźników.

T

en wysoki poziom komfortu załoga odczuwa też podczas pracy, odpoczynku i snu. Po
zajęciu miejsca kierowca ma do dyspozycji
najwięcej na rynku opcji regulacji fotela i kierownicy.
Na przykład sama kolumna kierownicy otrzymała
szeroki zakres regulacji w pionie i poziomie – te
regulacje są połączone – od poziomej do takiej,
jaką można uzyskać w standardowym aucie osobowym. Dzięki temu każdy kierowca może znaleźć
idealną pozycję zapewniającą najwyższy komfort
jazdy. W XG i XG+ w celu zwiększenia wygody są
dostępne opcjonalnie obrotowe fotele kierowcy
i pasażera. Fotele te obracają się o 110°, przez co
z łatwością da się je ustawić w relaksujące położenie,
po długim dniu w trasie zapewniając odpoczynek
w komfortowych warunkach. Składany fotel pasażera stanowi natomiast wyposażenie standardowe
wszystkich przedstawicieli nowej generacji. Zwiększa
to swobodę ruchów w kabinie i pozwala uzyskać

TEKST I ZDJĘCIA JAROSŁAW BRACH

w niej więcej przestrzeni. Fotel ten zabezpiecza
także nieograniczoną widoczność przez drzwi Vision Door z oknem widoku na krawężnik; istnieje
także możliwość złożenia opcjonalnego zagłówka
fotela drugiego kierowcy, przez co w sprytny sposób można rozłożyć stolik, niezwykle praktyczny
w użyciu z leżanki.
Do tego dochodzi nowocześnie i ergonomicznie wykonania tablica rozdzielcza, zaprojektowana
w taki sposób, aby sprzyjać optymalnemu zakresowi
bezpośredniego widzenia. By wszystkie kluczowe
informacje były od razu widoczne, obejmuje ona
dwa w pełni cyfrowe wyświetlacze. Atrakcyjny,
środkowy wyświetlacz na tablicy wskaźników –
o średnicy 12˝ – umożliwia pokazywanie wszystkich
informacji dotyczących pojazdu. Kierowca może
na nim wybrać jeden z dwóch wzorów układów
i cztery poziomy informacji – za pomocą pokrętła
na kierownicy kierowca może z łatwością wybierać

między nowoczesnym a klasycznym wyglądem oraz
wybierać poziom prezentowanych informacji. Ustawienia wyświetlania można również dostosować
do własnych potrzeb, ponieważ istnieje możliwość
konfiguracji zgodnie z osobistymi preferencjami i gustem, co zapewnia szerokie pole dla personalizacji.
12-calowy wyświetlacz centralny uzupełnia opcjonalny, dodatkowy ekran dotykowy 10˝, umiejscowiony po prawej stronie kierownicy i przeznaczony do
obsługi systemu nawigacyjnego oraz informacyjno-rozrywkowego DAF. Umożliwia on obsługę funkcji
telefonu, systemu informacyjno-rozrywkowego, nawigacji i nie tylko. System informacyjno-rozrywkowy
DAF występuje w trzech różnych wariantach – Standard, Luxury i Exclusive, pozwalających na korzystanie z coraz bardziej popularnych opcji, takich jak
radio cyfrowe, usługi przesyłania strumieniowego,
nawigacja, widoki z kamer, system DAF Connect oraz
aplikacje zewnętrzne. Możliwość skonfigurowania
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systemu informacyjno-rozrywkowego DAF zgodnie z osobistymi preferencjami pomaga stworzyć
idealne środowisko dla kierowcy. Dlatego m.in., jak
wskazuje sam koncern, wyświetlacz ten w przypadku
flot będzie zapewne wybierany w wyposażeniu
standardowym.
Następną zaletę stanowi fakt, że najważniejsze
przyciski są idealnie rozmieszczone na tablicy rozdzielczej oraz w na nowo zaprojektowanej kierownicy, co zapewnia najlepszą intuicyjną obsługę.
Konstrukcja ta pozostaje w pełni zgodna z filozofią
DAF „dłonie na kierownicy, wzrok na drodze” i po-

zwala uniknąć odrywania wzroku od drogi, przez
co przyczynia się do zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa.
Jednocześnie zachowano tradycyjne kluczyk
i stacyjkę, a nie wprowadzono włączania silnika
przyciskiem, bo nie daje ono realnych korzyści,
a tradycyjne rozwiązanie jest nadal doceniane
przez klientów/kierowców. Co więcej, DAF nie zdecydował się na elektrohydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego. Stawia na elektryczne
wspomaganie kierownicy, bo elektrohydrauliczne
należy do drogich i na dzisiaj nie zapewnia istotnych
przewag masowo-koszowo-użytkowych, podczas
gdy elektryczne da się wprowadzić w wariantach
zelektryfikowanych.
Analogicznie jak wszystkie XF, licząc od 1998 roku,
novum dostają wyłącznie kabiny długie z leżankami.
W tej sferze DAF stawia sobie za cel ugruntowanie
swojej pozycji jako dostawcy najlepszych łóżek
w branży ciężarówek. Ich długość we wszystkich
wersjach wynosi 2220 mm przy szerokości nie
mniejszej niż 800 mm na całej długości w modelach XG i XG+. Opcjonalnie dostępne jest mechanicznie lub w pełni elektrycznie regulowane łóżko
DAF Relax Bed zapewniające optymalne podparcie
głowy, pleców i nóg. Poza tym całkowicie nowy
tylny panel sterowania umożliwia wygodną obsługę

pełnej gamy funkcji z poziomu łóżka: oświetlenia,
klimatyzacji, systemu dźwiękowego, okien i luku
dachowego. Panel ten oferuje nawet tryb monitoringu, uruchamiający system DAF Direct Vision wraz
z systemem lusterek cyfrowych DAF i DAF Corner
Eye, oraz przycisk alarmu, uruchamiający klakson
i światła awaryjne.
Dużą objętość wewnętrzną kabin Holendrzy
spożytkowali na dalszą rozbudowę systemu pokładowych przestrzeni do przechowywania – schowków i półek w konsolach dachowych i nad tablicą
rozdzielczą, w kieszeniach drzwi i pod leżanką. Pod
leżanką znajduje się wiele schowków, w tym jedna lub dwie szuflady albo jedna lub dwie lodówki,
w których da się ustawić pionowo butelki o pojemności 1,5 litra. Zewnętrzne schowki po lewej i prawej
stronie są dostępne przez duże otwory w bokach
kabiny. Ponadto przewidziano dużo miejsca na papiery, dokumenty i inne przedmioty. Przykładowo
tablica rozdzielcza zawiera dwa uchwyty na kubki
i małe butelki oraz wysuwany stolik DAF do jedzenia
i pracy, który teraz stał się jeszcze większy. Oprócz
tego modele XG i XG+ wyposażono w praktyczną
szufladę w dolnej części tablicy rozdzielczej, w której
można łatwo przechowywać dokumenty lub laptopa.
Dzięki wyjątkowym wnętrzom nowych XF, XG
i XG+ niezaprzeczalnie DAF stworzył przytulny „dom
z dala od domu”. Podkreśla to m.in. pełne oświetlenie
LED, obejmujące szereg opcji. W XG i XG+ opcjonalnie występuje eleganckie oświetlenie otoczenia, obejmujące 15 diod LED i listew świetlnych,
regulację jasności i koloru oraz bardzo ekskluzywne
otoczenie. Wysoką jakość odzwierciedlają także idealne spasowanie i wykończenie, elementy ozdobne
oraz zastosowane materiały. Świetnym przykładem
jest miękki w dotyku, formowany osadowo materiał
tablicy rozdzielczej, stosowany w autach osobowych
klasy premium. Zapewnia on możliwość wprowadzenia nowoczesnych, ostrych krawędzi w konstrukcji,
jednocześnie oferując intrygujący wygląd i doskonałe wrażenia dotykowe.

W sferze komfortu na pokładzie nie mniej ważną
rolę pełnią właściwe warunki termiczne. Dlatego,
w celu zagwarantowania najwyższego komfortu
pracy, pojazdy premierowej generacji standardowo otrzymują system automatycznej regulacji
temperatury lub w pełni zautomatyzowany układ
klimatyzacji, dostępny jako opcja. Nowością jest
w pełni zintegrowany układ klimatyzacji postojowej,
dostępny jako opcja w modelu XG+ i przeznaczony
do automatycznego chłodzenia lub ogrzewania
wnętrza kabiny podczas jazdy lub pracy na biegu
jałowym, nawet przy wyłączonym silniku.
Znaczący wkład w wyjątkowy komfort pojazdów
nowej generacji mają jeszcze niezwykle niski, zredukowany o połowę poziom hałasu i drgań wewnątrz
oraz miękkość jazdy. Również w tym obszarze XF, XG
i XG+ wyznaczają nowy standard w branży.
Kolejny kluczowy atrybut to doskonałe właściwości jezdne. Nawet w najtrudniejszych warunkach
na drodze nowa generacja zabezpiecza mianowicie
najwyższe komfort, stabilność i sterowność. Wydłużenie przedniej części kabiny o 160 mm wiązało się
z koniecznością zastosowania nowego podwozia.
Zwiększona długość kabiny wykorzystuje nową konstrukcję przedniego podwozia o wysokiej sztywności
skrętnej i niskiej masie, co przyczynia się do wyjątkowego komfortu kierowcy. Jego wygodę zwiększają również nowe zawieszenie kabiny z nowymi
amortyzatorami oraz zawieszenie tylnej osi o nowej
geometrii. Nowo zaprojektowane i usztywnione
belki poprzeczne oraz nowe aluminiowe przednie zabezpieczenie przeciwnajazdowe zapewniają
wyjątkową wytrzymałość na skręcanie i małą masę
(+/- 38 kg), co gwarantuje niedościgniony komfort
kierowcy. Efekt ten osiągnięto też dzięki nowemu zawieszeniu kabiny z nową konstrukcją tłumika drgań
i zintegrowanym uchwytom. Zawieszenie tylnej osi
zostało z kolei przeprojektowane w taki sposób, aby
obejmowało nową geometrię oraz nowe położenie
siodła, co w przypadku typów XG i XG+ oznacza
większy rozstaw osi, równy 4000 mm, przekładający
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przekładający się na doskonałe właściwości jezdne
i sterowność. Całkowicie nowy układ kierowniczy
charakteryzuje się natomiast przodująca charakterystyką kierowania przy niewielkim wysiłku ze
strony kierowcy.
Oczywiście każdemu wprowadzeniu nowości
towarzyszą obawy, czy będą one skutecznie pozbawione chorób wieku dziecięcego. Jak stwierdza
DAF, zapewnienie przodującej jakości, niezawodności i trwałości zawsze było – i pozostanie – najwyższym priorytetem koncernu. Procesy rozwoju
przedstawicieli premierowej generacji bazują na
zasadach projektowania Design for Six Sigma oraz
Automotive Spice, dla których przeprowadzono
audyty na poziomie 2 i 3, co jest wyjątkowym
osiągnięciem w przypadku branży pojazdów ciężarowych. Na etapie badań odbyły się obszerne
testy koncepcyjne, obok pełnego zestawu testów funkcjonalnych, trwałości i niezawodności
wykonanych w Centrum Technicznym DAF oraz
w ramach prób drogowych. W całej Europie do codziennej eksploatacji przekazano klientom ponad
150 egzemplarzy testowych. Próby u pierwszych
klientów (tzw. launch/test customers) dotyczyły 40
osób. W ten sposób przed rozpoczęciem produkcji
nowej generacji firma uzyskała ekwiwalent około
20 milionów kilometrów pokonanych w transporcie długodystansowym. Powyższe oznacza gruntowne przebadanie i sprawdzenie rozwiązania.
W zakresie zaś niezwykle dzisiaj kluczowej poprawy wydajności zasadniczą rolę odgrywają ważne dla zachowania konkurencyjności w przyszłości:
* obniżenie zużycia paliwa o nawet 10% wskutek dalszej poprawy aerodynamiki: sylwetki zapewniającej wyjątkowe własności aerodynamiczne oraz inteligentnego zarządzania przepływem
powietrza w komorze silnika;
* zaawansowany system kamer zewnętrznych,
liczne widoczne i niewidoczne szczegóły wykończeniowe konstrukcji, nowe, wysoce wydajne
układy napędowe, rozbudowane systemy wspomagania kierowcy;
* niska masa własna pojazdu – tylko 6912 kg
w przypadku ciągników XF w najpopularniejszej
specyfikacji;
* zdalne aktualizacje oprogramowania samochodów;
* okres między przeglądami wydłużony nawet
do 200 000 km.
Ogólnie DAF poświęcił wiele wysiłku na opracowanie możliwie najlepszej aerodynamiki, co pozwoliło uzyskać połączenie atrakcyjnego wyglądu
zewnętrznego z optymalnymi promieniami przejścia przodu w boki kabiny, a stożkowaty kształt
zewnętrzny wraz z uszczelnioną bryłą kabiny przełożyły się na uzyskanie idealnego przepływu powietrza. Wyprofilowana przednia szyba, eliptyczne
panele narożne, opływowe osłony słupka A, płyta
dolna ze zintegrowaną owiewką powietrza i unika-

towa konstrukcja owiewek w nadkolach oznaczają
dobrą aerodynamikę, podobnie jak zastosowane
zamiast lusterek opcjonalne kamery. Równie ważne są liczne działania podjęte w celu uzyskania
optymalnego przepływu w komorze silnika i pod
podłogą kabiny. Obejmują one obudowy wokół
chłodnicy powietrza doładowania i chłodnicy
cieczy, kierownice powietrza i bariery recyrkulacji oraz zamknięte osłony wnęk kół. Wszystko to
pozwoliło uzyskać aż o 19% lepszą aerodynamikę,
co przekłada się na redukcję zużycia całkowitego
paliwa do nawet 10%. Do tego dochodzą nowe,
wysoce wydajne układy napędowe – aby osiągnąć wyższy poziom wydajności, modele XF, XG
i XG+ nowej generacji zaopatrzono w nowe układy
napędowe, zawierające nowe technologie zastosowane zarówno w silnikach, jak i w skrzyniach
biegów, oraz innowacje w osiach tylnych.
W nowych modelach koncern wprowadza nową
generację silników Paccar z serii MX – MX-11 o po-

jemności 10,8 litra i MX-13 o pojemności 12,9 litra.
XF dostaje Paccar MX-11 i MX-13 w nastawach:
* MX11– XF 370 – 270 kW/367 KM, XF410 – 300
kW/408 KM, XF 450 – 330 kW/449 KM;
* MX 13 – XF 430 – 315 kW/428 KM, XF 480 – 355
kW/483 KM, XF 530 -390 kW/530 KM.
Do XG i XG+ trafiają z kolei najmocniejszy,
450-konny MX-11 oraz ogół MX-13.
Generalnie wszystkie zmodernizowane silniki,
oprócz wysokiej sprawności i niskiej emisji spalin,
oferują wyższy moment obrotowy – w praktyce
zapewniają wysoką wydajność dzięki zwiększeniu
na biegu bezpośrednim momentu obrotowego
o 50-100 Nm. Wersja najmocniejsza – o mocy maksymalnej 390 kW/530 KM – osiąga teraz moment
2550 Nm na każdym niższym biegu i 2700 Nm na
najwyższym; 483-konna odpowiednio 2350 i 2500
Nm, a 430-konna 2150 i 2300 Nm. W przypadku
MX-11 są to następujące wartości: 367-konny
– 1800 i 1950 Nm, 408-konny – 2000 i 2150 Nm

ciężarówki i autobusy 09-10/2021

010-015 DAF+.indd 12

19.09.2021 17:37:58

DAF [ 13 ]

www.ciezarowkiautobusy.pl

oraz 449-konny – 2200 i 2350 Nm. Tak doskonałe rezultaty osiągnięto m.in. wskutek wdrożenia
wielu innowacji technicznych zdecydowanie
podnoszących wydajność. Spalanie jednostek
MX-11 i MX-13 uległo zoptymalizowaniu wskutek
zastosowania w nich m.in.: przeprojektowanych
wtryskiwaczy, nowej głowicy i bloku cylindrów
– co pozwoliło na uzyskanie wyższego ciśnienia
w cylindrach – nowej konstrukcji tłoków i tulei oraz
turbosprężarki nowej generacji. Dokładnie turbosprężarka HE400 usprawnia zarządzanie powietrzem, jeszcze bardziej zwiększając osiągi silnika
przy niskiej prędkości obrotowej — maksymalny
moment obrotowy jest teraz bowiem dostępny od
900 obr/min, nawet w przypadku jednostki MX-13
o mocy 390 kW/530 KM. Generalnie do lepszego
zarządzania zasysanym do silnika powietrzem
wykorzystano nową generację wydajnych turbosprężarek, a innowacyjne sprężarki powietrza
układu hamulcowego, pompy oleju i alternatory

zapewniają ograniczenie strat własnych do minimum. Ponadto hamulec silnikowy gwarantuje
o 20% większy moment obrotowy przy niższych
prędkościach obrotowych, wyznaczając nowy
standard również w tym zakresie.
W premierowej gamie XF, XG i XG+ doszedł
jeszcze układ chłodzenia nowej generacji. Zastosowano prowadnice przepływu i zadbano
o poprawioną aerodynamikę za osłoną silnika,
co przełożyło się na znaczną poprawę chłodzenia pasywnego. Nowe modele zawierają także
pełnowymiarową chłodnicę powietrza doładowującego, usprawniającą zarządzanie temperaturą i pracą silnika, oraz osłony zamontowane na
kabinie, zapewniające lepszy przepływ powietrza.
Te cechy pozwalają zminimalizować czas pracy
wentylatora, gdyż każdy gram powietrza wpadającego przez przednią atrapę jest optymalnie
wykorzystany, a to po prostu oznacza oszczędność
energii. Tym samym tzw. kierownice powietrza

zapewniają poprawioną aerodynamikę pod kabiną
i w komorze silnika oraz najwyższą wydajność
modułu chłodzącego, co gwarantuje minimalne
załączanie wentylatora oraz lepsze zarządzanie
temperaturą.
Kolejne usprawnienie dotyczy układu końcowego oczyszczania spalin EAS. Został on przeprojektowany i na nowo poprowadzony tak, aby
zapewnić wysoką wydajność. Kluczową rolę odgrywają tutaj najkrótsza droga od wylotu spalin
z silnika do wlotu do układu EAS w celu uzyskania
najniższych strat temperatury spalin – minimalizacji strat ciepła między silnikiem a układem
EAS i osiągnięcia najwyższej możliwej wydajności
i efektywności procesu oczyszczania. W rezultacie
otrzymano niezwykle wydajny silnik o dobrych
osiągach oferowanych zarówno podczas jazdy, jak
i hamowania: o niższym poziomie emisji CO2, rocznym okresie międzyobsługowym i masie niższej
o 10-15 kg, co przyczynia się do poprawy ogólnej
wydajności pojazdu. Ogólnie nowy silnik i technologie oczyszczania spalin oraz zaawansowane
funkcje zarządzania ciepłem odpowiadają nawet
za 3% dodatkowego obniżenia zużycia paliwa
z całkowitej wartości redukcji, wynoszącej 10%
– o 2/3 poprawy w tej sferze: to zaleta poprawionej
aerodynamiki; reszta stanowi skutek usprawnień
w układzie napędowym, tzw. inteligentnym zarządzaniu wybranymi komponentami oraz innych,
drobnych usprawnień.
XF, XG i XG+ są także standardowo wyposażone w zautomatyzowane skrzynie biegów ZF
TraXon nowej generacji. Zastosowano w nich
nowe technologie, takie jak automatyczny dobór
biegu przy ruszaniu w zależności od obciążenia,
zaawansowane funkcje predykcyjne – rozszerzone
funkcje przewidywania oraz (opcjonalnie) funkcja szybkiego ruszania. W efekcie układ napędowy jest wydajny i przyjazny dla środowiska,
a ciężarówki zachowują doskonałe parametry
jezdne. Przykładowo w sferze inteligentnego sterowanie zużyciem paliwa wśród nowych funkcji
prognozujących przekładni TraXon znalazły się
najnowszej generacji tempomat przewidujący
oraz nowe funkcje EcoRoll, pod koniec zjazdu ze
wzniesienia umożliwiające osiągnięcie prędkości
do 93 km/h. Zoptymalizowana funkcja EcoRoll
zapobiega niepotrzebnemu hamowaniu i związanym z tym stratom energii. Ponadto funkcja
predykcyjnego ograniczenia prędkości podczas
zjazdu ze wzniesienia, w połączeniu z jeszcze
sprawniejszym hamulcem silnikowym MX Engine
Brake, eliminuje potrzebę stosowania intardera,
co zmniejsza masę własną auta i znacząco podnosi
jego sprawność.
Kolejne udoskonalenie stanowią wysokowydajne tylne osie napędowe. Pojazdy nowej generacji
są dostępne z 8- bądź 9-tonowymi osiami przednimi oraz z szeroką gamą tylnych osi napędzanych
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w wersjach 11,5-tonowej oraz 13-tonowej. Osie
napędowe mogą być wyposażone w zwolnice
i w razie konieczności występować wraz z osią
pchaną lub wleczoną. Pełny zakres dostępnych
przełożeń tylnej osi zapewnia najlepszą możliwą
wydajność w każdym zastosowaniu. Aby dalej zoptymalizować parametry, obniżono poziom oleju
i zmieniono łożyska mechanizmu różnicowego,
redukując straty spowodowane tarciem. Zastosowano także zaciski hamulcowe nowej generacji
– nie tylko lżejsze oraz bardziej wytrzymałe, ale
i wyposażone w system aktywnego zwalniania
zacisków, zapobiegający stratom w wyniku tarcia,
gdy hamulce nie są w użyciu.
Ponieważ premierowe modele są przygotowane do funkcjonowania w środowisku sieciowym
i cyfrowym, dostały nowe opcje podnoszące ich
właściwości eksploatacyjne. Pierwsza z nich to
zdalna aktualizacja oprogramowania – wraz z wejściem na rynek XF, XG i XG+ podmiot wprowadza
zdalne aktualizacje oprogramowania silnika i układów oczyszczania spalin, modułu ECU pojazdu,
centralnej bramy bezpieczeństwa (CSG) i systemu
DAF Connect.
Do tego dochodzi serwis predykcyjny – wyprzedzający przyszłe wymagania. Tym samym wraz
z wprowadzeniem XF, XG i XG+ DAF rozpoczyna
nową erę pod względem łatwości serwisowania.
Powyższe oznacza:
* bezprzewodowe aktualizacje oprogramowania silnika i układu oczyszczania spalin, modułu
ECU pojazdu, centralnej bramki bezpieczeństwa
(CSG) i systemu DAF Connect;
* w standardzie okresy międzyobsługowe wynoszące 125 000 km/rok;
* w przypadku transportu długodystansowego
dostępną opcję wydłużenia przebiegu między
wymianami oleju. To unikatowe w skali branży
rozwiązanie powoduje, że w przypadku wszystkich
zastosowań drogowych serwis przeprowadza się
raz do roku, a maksymalnie co 200 000 km;
DAF MultiSupport oferujący ogólnoeuropejskie
kontrakty serwisowe z międzynarodowym, całodobowym wsparciem klientów, co dodatkowo
maksymalizuje elastyczność i zwiększa dostępność
pojazdów. Co więcej, dzięki nowemu narzędziu do
planowania klienci są proaktywnie informowani
o potrzebie wykonania czynności obsługowych,
co również przyczynia się do uzyskania najwyższej
w branży wydajności.
Ogólnie DAF-owi udało się uzyskać największe
w historii obniżenie zużycia paliwa. Niska masa
aut (masa własna nowej generacji ciągnika XF 4x2
w najczęściej spotykanej specyfikacji wynosi tylko
6912 kg) oraz rozbudowane systemy wspomagania
kierowcy (tempomat Predictive Cruise Control 3
z rozszerzonymi funkcjami EcoRoll i Preview Downhill Speed Control) powodują imponujący wzrost
wydajności o 10%, co stanowi największą popra-
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wę efektywności zużycia paliwa w historii firmy
i tworzy nowy standard w branży. W kwestii masy
podmiot zwraca jeszcze uwagę, że premierowy XF
w kompletacji z największą kabiną Super Space
Cab jest lżejszy o około 150-200 kg od swojego
odpowiednika w postaci obecnego XF z takim
samym typem kabiny, natomiast premierowy XG
waży praktycznie tyle samo, co współczesny XF,
nadal zestawiając ze sobą kompletację z kabiną
Super Space Cab. Te 200 kg oszczędności masowej
to konsekwencja usprawnień w wielu wymiarach,
w tym w użytych materiałach i samym sposobie ich
użycia – DAF postępował tu zgodnie z filozofią, że
trzeba zawsze wkładać tyle materiału odpowiedniego rodzaju w odpowiednie miejsca, ile jest tam
naprawdę konieczne. Podobna filozofia obowiązuje w odniesieniu do wybranych systemów.
Wszystkie te składowe w niezwykle pozytywny sposób wpływają z jednej strony na
wyraźną redukcję TCO, z drugiej przekładają
się na wzrost TOE. Poza tym nowa generacja
XF, XG i XG+ pozostaje niezwykle przyjazna
dla wytwórców nadwozi – to zaleta rozbudowanego okablowania przygotowanego do
szybkiej i łatwej instalacji wszystkich typowych
rodzajów zabudów oraz takich elementów, jak
np. windy. Dostępny jest przykładowo szeroki
wybór elektrycznych i elektronicznych funkcji
sterowania pracą przystawki odbioru mocy,
ustawieniami zawieszenia pneumatycznego
i zaawansowanymi komponentami. Na podwoziu umieszczono również uchwyty mocujące,
umożliwiające sprawny montaż zabudowy i innych urządzeń. Ponadto, aby zapewnić łatwość
eksploatacji we wszelkich możliwych segmentach, w premierowych XF, XG i XG+ zastosowano szeroką gamę mocnych przystawek odbioru
mocy napędzanych z silnika, skrzyni biegów
i koła zamachowego. W rezultacie nowa generacja pojazdów DAF stała się jeszcze wydajniejsza.
Przedstawicieli nowej generacji można już
zamawiać w autoryzowanej sieci dealerskiej DAF.
Niemniej produkcja seryjna będzie uruchamiana stopniowo i będzie się odbywać równolegle do produkcji obecnego typoszeregu
XF – koncern rozpocznie produkcję seryjną
ciągników 4x2 i 6x2 oraz podwozi pod zabudowę z linii XF, XG i XG+ w ostatnim kwartale 2021 roku. Przy czym pierwsi, wybrani
klienci otrzymają swoje auta jeszcze wrześniu,
reszta od listopada. O tym, że premierowa
gama może nawet poprawić sukces swoich
bezpośrednich poprzedników, włącznie z serią
95, czterokrotnie nagrodzonych niegdyś prestiżowym tytułem „Truck of the Year” (jeden
raz 95, trzy razy XF) świadczy także fakt, że
popyt pojawił się już na samym początku, gdyż
jeszcze przed oficjalną prezentacją sprzedano
90 ciężarówek nowej generacji.
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Renault stawia na elektryfikację
transportu towarowego w miastach

Krok po kroku francuski koncern
dostarcza swoje w pełni elektryczne
ciężarówki stale zwiększającej
się liczbie użytkowników z coraz
większej liczby miast. Firma
prezentuje także swój elektryczny
tabor kolejnym potencjalnym
odbiorcom.
TEKST: JAROSŁAW BRACH,ZDJĘCIA: RENAULT

Pierwsza 16-tonowa, w 100%
elektryczna ciężarówka Renault
Trucks D jeździ dla sieci piekarniczej
Warburtons
Warburtons, największa marka piekarnicza w Wielkiej
Brytanii, wprowadza do eksploatacji swoją pierwszą
16-tonową w 100% elektryczną ciężarówkę – Renault Trucks D Z.E. Pojazd, pomalowany w wyraźne
pomarańczowe barwy Warburtons i noszący dumny
napis„Nasze elektryczne ciężarówki to najlepsza rzecz
od czasów krojonego chleba”, dołącza do pozostałej
części floty firmy produkującej chleb i działającej
w piekarni w Enfield.
Renault Trucks D Z.E., na jednym ładowaniu mogący przejechać do 150 km, może przewieźć około
sześciu ton chleba i pieczywa do wielu lokalizacji
w Londynie. Ten w pełni elektryczny model bez ponoszenia opłat kwalifikuje się do użytku w stołecznej
strefie Ultra Low Emission Zone i Congestion Charge

Zone, a jego zerowa emisja z rury wydechowej i niski
poziom hałasu ulicznego sprawiają, że idealnie nadaje
się do miejskich dostaw.

Renault Trucks D Wide Z.E. w barwach
SUEZ realizuje zbiórkę odpadów
komunalnych w Neuilly-sur-Seine
Zbiórka odpadów komunalnych w Neuilly-sur-Seine
(Francja), powierzona firmie SUEZ, będzie realizowana
przy użyciu dziesięciu Renault Trucks D Wide Z.E. Gmina Neuilly-sur-Seine niedaleko Paryża zdecydowała się
na szerokie wykorzystanie energii elektrycznej przy
zbiórce odpadów komunalnych. Tym samym SUEZ
odnowił swoje zaufanie do francuskiego producenta
Renault Trucks, zamawiając dziesięć dodatkowych,
w 100% elektrycznych pojazdów D Wide Z.E.
Po kilku miesiącach eksploatacji pierwszego D
Wide Z.E., SUEZ i Renault Trucks pozytywnie oceniają
swoją współpracę i zobowiązują się do prowadzenia
zbiórki odpadów w sposób bardziej przyjazny dla
jakości życia mieszkańców. Śmieciarki nowej generacji – nie emitując spalin ani dwutlenku węgla
– będą zbierać odpady między Neuilly-sur-Seine i,
w zależności od rodzaju odpadów, w Saint-Ouen
lub Gennevilliers.
Zmniejszenie emisji CO2 i poprawa jakości życia
mieszkańców stanowi przedmiot szczególnej troski
zarówno SUEZ, jak i Renault Trucks. Po przekazaniu
w lipcu 2020 roku pierwszej ciężarówki D Wide Z.E. do
zbiórki odpadów dla 63 000 mieszkańców Neuilly-sur-Seine SUEZ i Renault Trucks pozytywnie oceniają to
partnerstwo. Technologia elektryczna jest doskonale

dostosowana do zbiórki odpadów komunalnych i zapewnia znaczną poprawę śladu ekologicznego oraz
komfortu użytkowników i mieszkańców, przy zerowej
emisji lokalnej i emisji dwutlenku węgla zredukowanej
nawet o 95%.
Ta pierwsza ocena pozwoliła również na dokonanie pewnych dostosowań technicznych, takich jak
programowanie ogrzewania kabiny i optymalizacja
działania sprzętu, w tym liczby cykli zagęszczania,
liczby operacji wstrząsania i prędkości mechanizmów.
Christophe Martin, dyrektor zarządzający Renault
Trucks France, wyjaśnia: „Kontrakt na taką skalę
świadczy o dojrzałości technologii elektrycznej i entuzjazmie rynku. Nasze elektryczne pojazdy spełniają
operacyjne potrzeby naszych klientów. Wszystkie
wskaźniki zmieniają się na zielone, a era pionierów,
takich jak my, jest za nami”.

Śmieciarka Renault Trucks D Wide Z.E.
jest już w Polsce
Ochrona środowiska jest obecnie jedną z największych trosk współczesnego społeczeństwa. Ograniczenie emisji CO2, hałasu i korków stanowi
priorytet nowoczesnych miast. Wprowadzane
regulacje i przepisy mają na celu ewolucyjną
zmianę transportu realizującego zadania dla
lokalnych samorządów, jednocześnie minimalizując jego wpływ na środowisko naturalne.
W tym kontekście Renault Trucks Polska jako
jeden z pierwszych importerów wprowadza
na krajowe drogi w 100% elektryczny model D-Wide Z.E.

ciężarówki i autobusy 09-10/2021

016-019 Renault elektryczne (paginy!)+.indd 16

19.09.2021 17:47:02

NOWE RENAULT TRUCKS
T HIGH, T, C & K

WIĘKSZY KOMFORT,
WIĘKSZA NIEZAWODNOŚĆ,
WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO,
WIĘKSZE OSZCZĘDNOŚCI

NOWE RENAULT TRUCKS T HIGH, T, C & K.

Jedna z najlepszych kolumn kierowniczych na rynku, silnik Euro VI Step E,
nowa super wygodna leżanka, monitorowanie podzespołów pojazdu w czasie rzeczywistym
i wiele, wiele więcej.
Zrobiliśmy dużo, aby lepiej Cię wspierać. Odkryj nową gamę pojazdów.
Szczegóły oferty dostępne u przedstawicieli handlowych Renault Trucks.

www.renault-trucks.pl
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W maju tego roku Renault Trucks Polska zarejestrowało pierwszą w naszym kraju w 100%
elektryczną ciężką śmieciarkę. Typ D-Wide Z.E. to
3-osiowy samochód w konfiguracji 6×2, z tylną osią
wleczoną, kierowaną przeciwbieżnie, o dopuszczalnej
masie całkowitej 27 000 kg i o rozstawie osi 3900 mm.
Źródłem napędu są dwa silniki elektryczne z magnesami trwałymi o łącznej mocy maksymalnej 370
kW (moc ciągła 260 kW) i momencie obrotowym
850 Nm. Z silnikami zblokowano skrzynię biegów
o 2 przełożeniach, połączoną wałem napędowym ze
standardowym mostem tylnym. Wybór biegu następuje automatycznie, zapewniając podobny moment
napędowy na kołach, jak w przypadku odpowiednika
z silnikiem wysokoprężnym. Zastosowane rozwiązanie
konstrukcyjne skrzyni biegów oznacza ciągłość przekazywanego momentu napędowego podczas zmiany
przełożenia, gdyż jeden z silników stale pozostaje
połączony z wałkiem wejściowym, a drugi przełącza
się z 1. na 2. przełożenie.
Energia elektryczna zgromadzona jest w 3 lub 4
trakcyjnych akumulatorach litowo-jonowych (producent Samsung) o pojemności 200 kWh lub 265
kWh. Akumulatory są sprawdzonym rozwiązaniem,
ponieważ wcześniej były stosowane w elektrycznych
autobusach Volvo. W zależności od pojemności akumulatory trakcyjne ważą 520 kg lub 560 kg. Szacunkowy zasięg wynosi około 100 km przy cyklu pracy
śmieciarki, a jeśli będzie to pojazd z zabudową typu
furgon, zasięg wydłuża się do ponad 150 km (w zależności od warunków jazdy). Osiągi są optymalizowane
przez zarządzanie stanem cieplnym baterii (chłodzenie lub podgrzewanie), aby utrzymać je w założonym
zakresie temperatury. Ładowarka pokładowa pozwala
na ładowanie akumulatorów prądem przemiennym
400 V AC o mocy do 22 kW; czas ładowania 4 baterii
o pojemności 49 kWh każda to około 8 godzin, lub
prądem stałym 600 V DC o mocy do 150 kW – w tym
przypadku czas wymagany do pełnego naładowania
nie przekracza 2 h. Akumulatory można doładowywać nawet w krótkich odstępach czasu – nie ma to
wpływu na ich trwałość i wydajność. 24-woltowe akumulatory konwencjonalne odpowiadają za zasilanie
osprzętu pokładowego, czyli 2 sprężarek powietrza
(bezobsługowe, z wirnikiem ślimakowym), hydraulicznej pompy układu skrętu osi wleczonej, pompy
cieczy chłodzącej odpowiadającej za chłodzenie/
grzanie akumulatorów trakcyjnych, pompy wspomagania elektrohydraulicznego układu kierowniczego,
sprężarki układu klimatyzacji, nagrzewnicy powietrza
i wentylatorów chłodnicy. Niezbędna do pracy śmieciarki przystawka odbiory mocy e-PTO napędzana
jest przez silnik elektryczny i generuje ciągły moment
286 Nm (szczytowy 530 Nm) i 69 kW mocy ciągłej
(99 kW szczytowej) przy nominalnej prędkości 2450
obr/min.
Wnętrze kabiny Renault D Wide Z.E. zaadaptowano
z konwencjonalnego modelu roku 2020. Niemniej
wprowadzono dodatkowe niebieskie elementy

Gorent S.p.A. właśnie odebrała bowiem 26-tonowe D
Wide Z.E. do zbiórki odpadów w stolicy Toskanii. To
pierwszy pojazd elektryczny Renault Trucks używany
we Włoszech.
Jako jeden z pionierów w dziedzinie e-mobilności
francuski koncern wspiera transformację energetyczną w europejskich miastach.

wykończenia, podkreślające wyjątkowy charakter
wariantu elektrycznego. Zmianie uległ też zestaw
wskaźników: pojawiły się na nim informacje o stanie
naładowania (SOC) akumulatorów trakcyjnych, poborze mocy (zużycie mocy – odzysk energii) i wydajności
wynikającej ze stylu jazdy.
Zabudowę komunalną przygotowała firma Terberg
Matec Polska. Tworzy ją skrzynia ładunkowa Terberg
Olympus 21W o pojemności 21 m3 z automatycznym wrzutnikiem OmniDEKA w wersji elektrycznej.
Hydraulika skrzyni i mechanizmu prasowania są napędzane od przystawki elektrycznej e-PTO zasilanej
z baterii trakcyjnych podwozia, natomiast wrzutnik
ma swój silnik elektryczny podłączony do 24-woltowej
instalacji elektrycznej auta.

Elektromobilność miejska we Florencji
dostarczana przez Renault Trucks
Po Paryżu, Lyonie i Barcelonie zbiórka odpadów we
Florencji jest teraz prowadzona przez całkowicie
elektryczną ciężarówkę Renault Trucks. Włoska firma

Florencja chce być zrównoważonym
miastem
Florencja toruje drogę w transformacji energetycznej
i w ciągu ostatnich pięciu lat zmniejszyła zanieczyszczenie powietrza o 20%, przy czym poziom dwutlenku azotu spada zarówno w centrum miasta, jak i na
przedmieściach. Rada miasta, pod przewodnictwem
burmistrza Dario Nardelliego, uczyniła z ochrony środowiska priorytet, wprowadzając linie tramwajowe,
nowe ścieżki rowerowe, systemy wypożyczania samochodów i rowerów oraz setki stacji ładowania aut elektrycznych, taksówek i autobusów. Dlatego naturalne
jest, że stolica Toskanii z entuzjazmem przyjęła swoją
pierwszą elektryczną ciężarówkę do zbiórki odpadów.
Dario Nardella uważa kwestię ochrony środowiska za
najwyższy priorytet, stwierdzając: „Florencja rozpoczęła swoją zieloną rewolucję. Pojawienie się tego
pojazdu Renault Trucks zbiega się z naszą determinacją, aby zwiększyć mobilność elektryczną w centrum
miasta w celu poprawy jakości powietrza i redukcji
zanieczyszczenia hałasem, a docelowo pomocy w zachowaniu naszego dziedzictwa kulturowego”.
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W przypadku odpadów miasto dąży do wdrożenia
planu gospodarowania opartego na ograniczeniu
zużycia i maksymalnym wykorzystaniu materiałów
odpadowych. W dłuższej perspektywie Dario Nardella
wyobraża sobie nawet wprowadzenie elastycznego
i „wrażliwego” systemu, mogącego całkowicie wyeliminować odpady z miasta (245 000 ton rocznie), przez
spożytkowanie ich do produkcji energii potrzebnej do
zasilania transportu publicznego.„Droga, którą dzisiaj
obieramy, jest właściwa. Miasto Florencja pozostaje
zdeterminowane, by iść naprzód w tym kierunku”
– zapewnia burmistrz.

Ciężarówki, które nie emitują
substancji szkodliwych i hałasu
Gorent S.p.A., specjalista w wynajmie pojazdów do
sprzątania miejskiego, to pierwszy włoski klient Renault Trucks, który zakupił w pełni elektryczną ciężarówkę. Ten D Wide Z.E., podczas pracy nieemitujący
zanieczyszczeń powietrza ani hałasu, będzie służył
do zbiórki odpadów z gospodarstw domowych we
Florencji, z największym poszanowaniem jakości życia lokalnych mieszkańców. Będzie też mógł działać
niezależnie od wszelkich ograniczeń ruchu wprowadzonych przez radę miejską.
Furio Fabbri, dyrektor generalny Gorent S.p.A., jest
przekonany o konieczności przejścia na energię elektryczną.„Koncentrujemy nasze wysiłki na zmniejszeniu
emisji CO2 i dokonywaniu praktycznych wyborów, aby
to osiągnąć. Jednym z tych wyborów jest zakup tego
całkowicie elektrycznego pojazdu Renault Trucks”.
Firma postawiła sobie także za zadanie podnoszenie świadomości społecznej oraz promowanie
mobilności elektrycznej i korzyści z niej wynikających.
Pierre Sirolli, dyrektor zarządzający Renault Trucks Italy,
powiedział: „Włoskie firmy i władze miast szykują się
do transformacji energetycznej, a ta współpraca stanowi tego wyraźny sygnał. Zmiany są w toku, a Renault
Trucks jest gotowe sprostać potrzebom firm chcących
we Włoszech przejść transformację energetyczną”.

Renault Trucks prezentuje swoją nową
miejską ciężarówkę D Wide Z.E. LEC:
w pełni elektryczny model z kabiną
z niskim wejściem
Po wprowadzeniu na rynek europejski odmiany D
Wide Z.E. uzupełnia ją teraz o specjalne wydanie
z kabiną z niskim wejściem. Ten całkowicie elektryczny
pojazd wyposażono w nową, niskowejściową kabinę,
zaprojektowaną specjalnie w celu ułatwienia operacji
zbierania odpadów oraz ochrony bezpieczeństwa
operatorów i niechronionych użytkowników dróg.
Dzięki pojazdom o masie całkowitej od 3500 do
26 tysięcy kg Renault Trucks proponuje najszerszą
gamę elektrycznych ciężarówek na rynku. Obecnie
producent rozszerza swoją ofertę, wprowadzając
model D Wide Z.E. LEC z kabiną z niskim wejściem.
Ta niskowejściowa kabina została specjalnie zaprojektowana, aby sprostać wymaganiom sektora zbiórki

odpadów z gospodarstw domowych, gdyż ułatwia
pracę operatorom oraz optymalizuje ich bezpieczeństwo, komfort i ostatecznie wydajność.
Aby umożliwić operatorom łatwy i bezpieczny
dostęp do samochodu, wejście do kabiny jest o 200
mm niższe niż w standardowej ciężarówce dystrybucyjnej i ma pojedynczy, antypoślizgowy stopień
oraz drzwi otwierane pod kątem 90°. To znacznie
zmniejsza zmęczenie załogi spowodowane wsiadaniem i wysiadaniem z kabiny ponad 100 razy na jazdę.
Nisko umieszczona kabina zapewnia też doskonałą
bezpośrednią widoczność dla kierowców, co prowadzi
do optymalnej ochrony niezabezpieczonych użytkowników dróg. Aby zwiększyć widoczność, koncern
zaleca jeszcze dodatkowe okna boczne umieszczone
z tyłu kabiny, dostępne jako opcja.
Przestronna kabina tej w pełni elektrycznej ciężarówki może pomieścić kierowcę i maksymalnie
trzech dodatkowych członków załogi. Jej opcjonalna,
płaska podłoga gwarantuje swobodę ruchu wewnątrz
auta oraz umożliwia wsiadanie i wysiadanie zarówno z lewej, jak i prawej strony. Opracowany w ścisłej
współpracy z wytwórcą zabudów Estepe, D Wide
Z.E. LEC występuje w 3-osiowej wersji 6x2 ze skrętną tylną osią. Można go zamówić w całej Europie.
Ponieważ jest w pełni elektryczny, nie emituje spalin
i został dopuszczony do użytku w obszarach miejskich
z ograniczeniami ruchu.
Browar Feldschlösschen otrzymał klucze
do 20 elektrycznych ciężarówek Renault Trucks
Renault Trucks i Feldschlösschen, spółka zależna grupy
Carlsberg, podejmują konkretne zobowiązanie na
rzecz mobilności neutralnej pod względem emisji

dwutlenku węgla: 25 sierpnia szwajcarski browar
otrzymał klucze do 20 elektrycznych ciężarówek Renault Trucks.
Obaj partnerzy komentują ten historyczny kontrakt.
Thomas Amstutz, prezes Feldschlösschen, powiedział:
„Te 20 elektrycznych ciężarówek Renault Trucks stanowi ważny krok w strategii Feldschlösschen w kierunku
logistyki o zerowej emisji. Jako lider w warzeniu i dystrybucji napojów w Szwajcarii już teraz wytwarzamy
nasze produkty w sposób odpowiedzialny, a dzięki
tym elektrycznym ciężarówkom dostarczamy nasze
napoje w sposób neutralny pod względem śladu
węglowego”.
Bruno Blin, prezes Renault Trucks, kontynuuje:
„Renault Trucks intensywnie inwestuje w przyszłość,
aby sprostać wyzwaniom klimatycznym. Jestem
dumny, że nasi klienci, tacy jak Feldschlösschen,
podążają z nami tą drogą. Razem pracujemy na
rzecz zrównoważonego transportu”.

Produktywność i skuteczność
w walce z globalnym ociepleniem
Te 26-tonowe D Wide Z.E., powstałe
w fabryce koncernu w Blainville-sur-Orne (Normandia), w większości zostały dostarczone do Feldschösschen już kilka miesięcy temu. Z 12 lokalizacji
logistycznych browaru zaopatrują szwajcarskich
klientów Feldschösschen, przebyły dotąd łącznie 66
000 km i przewiozły 9300 ton ładunków. Ogólnie 20
elektrycznych ciężarówek Renault w porównaniu do
dotychczas wykorzystywanych pojazdów z silnikiem
Diesla pozwoli Feldschösschen zredukować rocznie
emisję dwutlenku węgla aż o 240 ton, walcząc tym
samym z globalnym ociepleniem.
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W centrum Amsterdamu
Vrijbloed i Dura Vermeer jeżdżą
w 100% elektryczną ciężarówką
Firma Vrijbloed Transport z Haarlem wprowadziła niedawno do użytku Volvo FE Electric. Jest to
pierwsza w 100% elektryczna ciężarówka z zainstalowanym żurawiem, która została dostarczona
z fabryki. Do tego to pierwsza ciężka elektryczna
ciężarówka zastosowana w sektorze inżynierii
lądowej. Pojazd z zamontowanym żurawiem
i dwustronną wywrotką jest używany przez Dura
Vermeer podczas budowy dróg śródmiejskich
w Amsterdamie i okolicach.
Sander Haagedoorn, kierownik ds. Dróg DuraVermeer Infra Region North
West, wyjaśnia:„Większość elektrycznych ciężarówek poruszających się
obecnie po drogach to przerobione warianty klasyczne. Volvo Trucks jest
pierwszym wytwórcą produkującym elektryczne ciężarówki całkowicie
bezpośrednio z fabrycznej linii. Jest to o wiele bardziej ekologiczne, gdyż
komponenty diesla nie muszą być najpierw wytwarzane, a następnie
usuwane”.

Lżejszy żuraw załadowczy
dla większego zasięgu
Volvo FE Electric 6x2 ma zasilany elektrycznie i stosunkowo lekki żuraw zamontowany za kabiną oraz skrzynię – platformę ładunkową.
To konieczne, aby sektor budownictwa drogowego był bardziej zrównoważony, ponieważ ładunek (często piasek i kamienie) należy do
dość ciężkich. Dlatego żuraw nieraz obsługuje nie tylko chwytaki do
zabierania cięższych elementów, ale i pojemniki koszowe do przemieszczania materiałów sypkich czy gruzu. Aby wprawić ciężarówkę
w ruch, zastosowano dwa silniki elektryczne o mocy 400 kW i momencie
obrotowym 850 Nm. Akumulatory litowo-jonowe wyróżnia pojemność
264 kWh. Energia hamowania jest wykorzystywana do ładowania
akumulatorów, co sprawia, że model ten okazuje się idealny do częstego
zatrzymywania się i ruszania.
Mathijs Vrijbloed, koordynator ds. zrównoważonego rozwoju oraz
ds. innowacji i komunikacji w Vrijbloed Transport B.V., wskazuje:
„Ograniczona pojemność i zasięg akumulatorów są obecnie nadal ważnymi wąskimi gardłami dla wielu firm (budowlanych)
w przejściu na elektryczne ciężarówki. Aby móc pracować dłużej
i dłużej przy tej samej pojemności akumulatora, we współpracy z Dura Vermeer, LVS Trucks, Volvo Trucks Nederland, HIAB
iVossebelt opracowaliśmy specjalny pojazd o lżejszej konstrukcji. Co wię-

cej, ten lżejszy żuraw załadunkowy nie zużywa energii podczas postoju,
w przeciwieństwie do konwencjonalnego wariantu. Otwarte połączenie między oprogramowaniem żurawia załadowczego a ciężarówką
zapewnia także, że żuraw załadowczy wysyła sygnał, gdy akumulator
jest prawie rozładowany. Zapobiega to przestojom i dodatkowo optymalizuje zużycie”.

Całkowicie bezemisyjny
w centrum miasta
Od czerwca 2019 roku DuraVermeer przez cztery lata będzie realizować dwa
rodzaje projektów (Drobne Roboty Drogowe i Nawierzchnie Elementowe)
w ramach Umowy oWspółpracy (SOK) z miastem Amsterdam. Kontrakty
te zostały przyznane DuraVermeer na zasadzie zrównoważonego rozwoju
i współpracy.Tym samym w 100% elektryczna ciężarówka dobrze wpisuje
się w misję zrównoważonego rozwoju zarówno DuraVermeer, jak iVrijbloed.
Jedną z ambicji zrównoważonego rozwoju DuraVermeer jest mianowicie
„Emisja na poziomie 0”. Oznacza to między innymi, że od 2025 roku sektor
budowlany chce pracować w centrum miasta całkowicie bezemisyjnie.
Dlatego od początku tego roku we wszystkich projektach będzie używany
sprzęt elektryczny, o ile będzie dostępny.
Sander Haagedoorn podsumowuje:„Dzięki tej ciężarówce dążymy do
czystego centrum miasta. To wielki krok w zrównoważonej współpracy
z gminą Amsterdam”.

GAMA POJAZDÓW
ELEKTRYCZNYCH VOLVO TRUCKS
Modele pojazdów elektrycznych Volvo:
FH Electric – do transportu krajowego.
FM Electric – wszechstronny typ do transportu ciężkiego, lokalnego
i dystrybucji regionalnej.
FMX Electric – dla czystszych i cichszych przewozów budowlanych.
FE Electric – do dystrybucji regionalnej i miejskiej oraz zbiórki odpadów.
FL Electric – do dystrybucji regionalnej i miejskiej.
Program obejmuje również wersję VNR Electric przeznaczoną na rynek
północnoamerykański.

Dane techniczne
Volvo FH Electric
Zasięg: do 300 km
Ciągła moc: 490 kW
Maksymalny moment obrotowy: 2400 Nm
Pojemność akumulatora: do 540 kWh
Maksymalna masa zestawu (DMC): do 44 ton (dla Holandii do 50 ton)

Dane techniczne
Volvo FE Electric
Zasięg: do 200 km
Ciągła moc: 330 kW
Maksymalny moment obrotowy: do 850 Nm
Pojemność baterii :do 264 kWh
Maksymalna masa zestawu (DMC): 27 ton

Circulus-Berkel robi krok
w kierunku zerowej emisji
dzięki dystrybucyjnej ciężarówce
Volvo FL Electric
Overijssel/Gelderse Circulus-Berkel, podmiot zajmujący się gospodarką odpadami
i przestrzenią publiczną, złożył zamówienie
na podwozie pod zabudowę Volvo FL
Electric 4 × 2. Pozostaje to zgodne z ambicją
tej firmy usługowej, aby flota jej pojazdów
była bardziej zrównoważona. Dostawa jest
realizowana we współpracy z Harbers Trucks.
FL Electric w barwach Circulus-Berkel to ciężarówka furgonowa,
służąca do dostarczania kontenerów. Oscar Faber, kierownik floty,
wyjaśnia:„Istnieje wiele powodów, dla których warto wybrać ciężarówkę elektryczną. W zeszłym roku podpisaliśmy porozumienie
z harmonogramem przejścia na bezemisyjną zbiórkę odpadów.
W nadchodzących latach chcemy stopniowo uczynić całą naszą
flotę bardziej zrównoważoną”.
Różne miasta, w których działa Circulus-Berkel, wprowadzą zakaz
wjazdu dla pojazdów zanieczyszczających. Faber kontynuuje:
„Najpóźniej do 2025 roku w swoich centrach Apeldoorn, Deventer i Zutphen utworzą strefy wolne od emisji. W tych strefach
mile widziane są tylko czyste pojazdy. Biorąc pod uwagę fakt, że
ciężarówka współpracująca z nami w dystrybucji będzie eksploatowana co najmniej 10 lat, ważne jest, aby w odpowiednim czasie
przewidzieć ten rozwój”.
Faber wskazuje: „Pomyśl o dostawie nowych kontenerów, wymianie zepsutych kontenerów u osób prywatnych oraz o odbiorze
i dostawie kontenerów na kółkach podczas imprez. Elektryczna
ciężarówka dostarczona z fabrykiVolvo FL Electric ma dopuszczalną
masę całkowitą 16 ton. Fakt, że Volvo produkuje ten pojazd na
własnej linii i dostarcza go z fabryki, odgrywa ważną rolę przy
wyborzeVolvo FL Electric.Wierzymy w wiedzę i jakośćVolvoTrucks”.
FL Electric dla Circulus-Berkel zaopatrzono w cztery zestawy
akumulatorów litowo-jonowych o pojemności 50 kW każdy,
co powinno przełożyć się na zasięg do 200 kilometrów. Faber:
„Zaczynamy od jednej ciężarówki, aby zobaczyć, co jest możliwe
i jak możemy zmaksymalizować potencjał, aby z pojazdu uzyskać
jak najwięcej kilometrów. Wykorzystujemy doświadczenia, które
zdobywamy z tą ciężarówką, aby uczynić całą naszą flotę bardziej
zrównoważoną”.
Circulus-Berkel powstał w 2014 roku z połączenia Circulus B.V.
w Apeldoorn i Berkel Milieu N.V. w Zutphen. Obecnie zapewnia
zarządzanie odpadami i zadania w przestrzeni publicznej dla
dziewięciu gmin: Apeldoorn, Bronckhorst, Brummen, Deventer,
Doesburg, Epe, Lochem, Voorst i Zutphen.

Dane techniczne
Volvo FL Electric
Zasięg: do 300 km
Ciągła moc: 165 kW
Maksymalny moment obrotowy do 425 Nm
Pojemność baterii :do 396 kWh
Maksymalna masa pojazdu (DMC): 16,7 tony
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Volvo Trucks dodaje
unikatowe dźwięki do swoich
elektrycznych ciężarówek
Aby poprawić bezpieczeństwo, dla swoich modeli ciężarówek z napędem elektrycznym Volvo
Trucks opracowało akustyczny system ostrzegawczy z unikatowymi dźwiękami.
Zaprojektowany przezVolvo alarm zwiększy bezpieczeństwo, uświadamiając pieszych, rowerzystów i innych użytkowników dróg o zbliżających
się ciężarówkach, które w przeciwnym razie byłyby prawie bezgłośne.
Jednocześnie dźwięki mają być przyjemne i dyskretne, zarówno dla
kierowcy, jak i innych osób znajdujących się w pobliżu. Dźwięki te są
zaprojektowane tak, aby nie przenikały przez ściany, by umożliwić cichą
dostawę w nocy i przyczynić się do lepszych warunków pracy.
Od 1 lipca 2021 roku wszystkie nowe pojazdy elektryczne w UE będą
musiały emitować określony poziom hałasu podczas jazdy z prędkością
poniżej 20 km/h.Wymagany poziom dźwięku zależy od prędkości i rośnie
wraz z jej wzrostem. Przy maksymalnej prędkości 20 km/h powinien
wynosić co najmniej 56 decybeli. W USA obowiązują podobne przepisy
dotyczące pojazdów poruszających się z prędkością 30 km/h lub wolniej.
Jeśli środek transportu jest zbyt cichy, należy dodać zewnętrzny akustyczny
system ostrzegania przez pojazd (AVAS).
Aby sprostać nowym wymaganiom, a zarazem zachować korzyści płynące
z niższych poziomów hałasu emitowanych przez pojazdy elektryczne, dla

Volvo Trucks i DFDS współpracują
w celu utrzymywania łańcucha
dostaw opartego na pojazdach
elektrycznych
Volvo Trucks i DFDS, największa firma logistyczna i wysyłkowa w Europie Północnej,
łączą siły w celu elektryfikacji przewozów pojazdami ciężarowymi. W pierwszym etapie
współpracy DFDS będzie użytkować w pełni
elektryczną ciężarówkę, dostarczając części
do fabryki Volvo Trucks w Göteborgu. Inicjatywa stanowi ważny krok w procesie tworzenia
wolnego od paliw kopalnych łańcucha dostaw
dla Grupy Volvo.
DFDS będzie jedną z pierwszych firm obsługujących Volvo FM Electric
w ruchu komercyjnym. Ciężarówka posłuży do realizacji dostaw
do fabryki Volvo Trucks w Göteborgu.
Roger Alm, Prezes Volvo Trucks, mówi: „Jestem niezwykle zadowolony i dumny ze współpracy z DFDS w tej drodze do bardziej
zrównoważonego transportu. Grupa Volvo postawiła sobie za cel
stworzenie łańcucha dostaw wolnego od paliw kopalnych i jest to
kluczowy etap w jego realizacji”.
Niedawno szwedzki koncern ogłosił rozpoczęcie sprzedaży trzech
nowych, w pełni elektrycznych ciężarówek o dużej ładowności.
Jedną z nich jest typ FM Electric, zaś DFDS będzie jednym z jego
pierwszych użytkowników na potrzeby transportu komercyjnego. Po zakończeniu okresu letniego pojazd ten zacznie kursować
z dostawami do fabryki Volvo Trucks w Goeteborgu, w Szwecji.
Początkowo będzie pokonywać dystans 120 kilometrów dziennie.

swoich modeli elektrycznychVolvoTrucks opracowało unikatowy zestaw
wysokiej jakości dźwięków.
Anna Wrige Berling, dyrektor ds. bezpieczeństwa ruchu i produktów
w Volvo Trucks, wyjaśnia:„Naprawdę cieszymy się z tego nowego prawodawstwa. Od dzieciństwa nauczyliśmy się polegać nie tylko na tym,
co widzimy, ale także na tym, co słyszymy w ruchu ulicznym - czasami
tak bardzo, że nawet nie patrzymy, zanim przejdziemy przez ulicę! Dzięki
naszemu nowemu systemowi ostrzegania chcemy sprawić, by piesi
i rowerzyści zauważyli, kiedy znajdują się blisko naszych elektrycznych
ciężarówek”.
Opracowany przez ekspertów ds. akustyki
Szeroki zakres dźwięków jest wynikiem dokładnych badań i testów
przeprowadzonych przez własnych ekspertów ds. akustykiVolvo Group.
AnnaWrige Berling mówi :„Jesteśmy szczególnie dumni z tego, że opracowaliśmy wysokiej jakości dźwięki premium, które są wystarczająco
słyszalne, aby ostrzegać osoby znajdujące się w pobliżu ciężarówki,
a równocześnie przyjemne dla kierowcy i innych użytkowników dróg”.
Należy zauważyć, że wersje elektryczne wciąż będą znacznie cichsze niż
konwencjonalne odpowiedniki.„Dźwięki nie przenikają przez ściany. Nasze
elektryczne ciężarówki nadal będą zapewniać ciche dostawy w nocy
i przyczynią się do lepszych warunków pracy kierowców oraz cichszego
i czystszego środowiska ”- mówi Berling.
Cztery różne dźwięki
Opracowany przezVolvo akustyczny system ostrzegawczy dla pojazdów
elektrycznych to w rzeczywistości nie tylko jeden, ale cztery różne dźwięki,

Niklas Andersson, wiceprezes i dyrektor działu logistyki DFDS,
stwierdza: „Ten realizowany na pełną skalę projekt w sposób namacalny pokazuje, jak poważnie DFDS podchodzi do swojej roli
w transformacji ku elektromobilności i większemu zrównoważeniu
transportu”.
Grupa Volvo jest jednym z największych na świecie producentów
ciężarówek i innych pojazdów użytkowych, a przez to także dużym
nabywcą usług transportu. Jej cel polega na dążeniu do zbudowania
łańcucha dostaw wolnego od paliw kopalnych. Roger Alm wyjaśnia:
„Naszym wspólnym celem jest wzajemna wymiana doświadczeń
i dogłębne zrozumienie kluczowych zagadnień, takich jak m.in.
pojemność akumulatorów i ich ładowanie, planowanie tras czy
odczucia kierowców. Przechodzenie na napęd elektryczny to coś
znacznie więcej, niż tylko kwestia samochodu ciężarowego – to
kompleksowe rozwiązanie”.
Wydajne stacje ładowania
Aby zabezpieczyć przyszłość swojej inwestycji, DFDS postanowiła
zbudować w swojej bazie w Göteborgu najbardziej wydajne spośród dostępnych na rynku stacje ładowania akumulatorów, o mocy
350 kW. Niklas Andersson kontynuuje: „Jesteśmy na początku naszej drogi ku elektromobilności i zdajemy sobie sprawę, że wydajne ładowanie akumulatorów jest ważne. Wiedza zdobyta razem
z Volvo przyda się, gdy przyjdzie pora na przyspieszenie. Dzięki
niej będziemy w stanie ocenić wymaganą pojemność akumulatorów, zależnie od pokonywanej trasy i specyfiki realizowanych
przewozów”.
Najbardziej kompletna
gama pojazdów w branży
Od chwili rozpoczęcia sprzedaży trzech nowych modeli elektrycznych – FH, FM i FMX – Volvo Trucks dysponuje imponującą gamą

informujące osoby znajdujące się w pobliżu o tym, co robi ciężarówka:
jedzie do przodu, jedzie na biegu jałowym, cofa się itp. W zależności
od prędkości auta dźwięki będą miały różną intensywność i zmienną
częstotliwość podczas przyspieszania i zwalniania.
Zwiększenie roli i znaczenia
transportu elektrycznego
Wraz z ogłoszonym niedawno rozpoczęciem sprzedaży trzech nowych
modeli elektrycznych o dużej ładowności – FH, FM i FMX – Volvo Trucks
dysponuje imponującą gamą sześciu elektrycznych ciężarówek o średniej i dużej ładowności. Jest to obecnie najbardziej kompletna gama
komercyjnych odmian elektrycznych w branży.„Elektryczne ciężarówki
będą coraz bardziej powszechne w ruchu ulicznym, a dodając akustyczny
system ostrzegawczy do naszych pojazdów elektrycznych, możemy
połączyć naszą ekscytującą podróż w kierunku zerowej emisji z naszymi
ambicjami zerowej liczby wypadków”- stwierdza Anna Wrige Berling.

aż sześciu elektrycznych wariantów o średniej i dużej ładowności.
To obecnie najbardziej kompletna oferta tego typu pojazdów na
rynku. Roger Alm podsumowuje „Wraz z wprowadzeniem do
oferty tych nowych, w pełni elektrycznych pojazdów, o większej
ładowności i z wydajniejszymi układami napędowymi, uważamy,
że to odpowiedni czas na szybki postęp w elektryfikacji cięższego
transportu drogowego”.
Fakty dotyczące
gamy pojazdów elektrycznych
Volvo Trucks
Produkcja nowych elektrycznych Volvo FH, FM i FMX z przeznaczeniem na rynek europejski rozpocznie się w drugiej połowie 2022
roku. Tym samym modele te dołączą do miejskich Volvo FL Electric
i Volvo FE Electric, z myślą o tym samym rynku produkowanych
seryjnie od 2019 roku. W grudniu 2020 roku w Ameryce Północnej
rozpoczęto zaś sprzedaż modelu Volvo VNR Electric.

ciężarówki i autobusy 09-10/2021

020-026 Volvo składka (paginy!)+ [RS].indd 21

20.09.2021 16:57:51

[ 22 ] VOLVO
Volvo Trucks stawia na elektryfikację transportu na różnych dystansach

Manhattan Beer Distributors
zamawia pięć Volvo VNR Electric
do dystrybucji napojów
w Nowym Jorku

Manhattan Beer Distributors, główny dystrybutor piwa i napojów z siedzibą w Nowym
Jorku, złożył zamówienie na pięć ciężarówek
Volvo VNR Electric Class 8 — pierwsze bezemisyjne, akumulatorowe ciężarówki, które
zostaną wdrożone we flocie Manhattan Beer
Distributors obejmującej ponad 400 samochodów dostawczych.
Manhattan Beer Distributors złożył zamówienie na pięć ciężarówek Volvo VNR Electric Class 8 — pierwszych bezemisyjnych
ciężarówek z napędem akumulatorowym, które zostaną wdrożone we flocie firmy liczącej ponad 400 pojazdów użytkowych.
Zaprojektowany z myślą o przemieszczaniu ładunków na poziomach lokalnym i regionalnym, Volvo VNR Electric ogranicza
emisję w przewozach bezemisyjnych, zapewniając zerową emisję
CO2, czystsze powietrze oraz ograniczony poziom hałasu.
Pięć ciężarówek Volvo VNR Electric zakupionych przez Manhattan
Beer Distributors to pierwsza komercyjna sprzedaż tego modelu
poza Kalifornią. Peter Voorhoeve, prezes Volvo Trucks North
America, stwierdził:„Jako odważny pierwszy inicjator i lider we
wprowadzaniu do Nowego Jorku elektrycznych samochodów
ciężarowych klasy 8, Manhattan Beer Distributors demonstruje
branży, że zrównoważony rozwój środowiskowy i ekonomiczny
może iść w parze. To ekscytujący kamień milowy dla obu naszych
organizacji i jesteśmy zaszczyceni, że kontynuują współpracę
z Volvo Trucks w celu zmniejszenia śladu węglowego”.
Manhattan Beer Distributors jest jednym z największych dystrybutorów napojów w Stanach Zjednoczonych i największym
dostawcą piwa w rejonie Nowego Jorku, obsługującym prawie
25 000 klientów z pięciu zakładów operacyjnych zlokalizowanych w metropolii Nowego Jorku i jej okolicach. Od ponad
20 lat Manhattan Beer Distributors odgrywa wiodącą rolę
w zrównoważonym transporcie, kierując się celem zmniejszenia
swojego negatywnego wpływu na środowisko.
Simon Bergson, prezes Manhattan Beer Distributors, ocenił:
„Manhattan Beer Distributors szczyci się wdrażaniem zrównoważonych praktyk we wszystkich naszych działaniach
i inwestowaniem w przyszłość, gdyż jest to słuszne. Od 13 lat,
będąc klientem Volvo Trucks, wiemy, że od VNR Electric możemy
oczekiwać takiego samego poziomu bezpieczeństwa, wydajności,
niezawodności i uznania kierowcy, jakiego zawsze doświadczaliśmy w przypadku naszych produktów Volvo”.

Internetowy podręcznik kierowcy:
teraz poznaj cyfrowo nowy samochód
ciężarowy Volvo
Volvo Trucks wprowadza internetowy podręcznik kierowcy. Dzięki temu prowadzący
mogą zdobywać wiedzę o swojej ciężarówce
w dowolnych miejscu i czasie. Ponieważ instrukcja
jest dostępna online, kierowcy nie muszą czekać
na dostawę ciężarówki, gdyż jeszcze przed tą
dostawą mogą się wiele dowiedzieć o wszelkiego
rodzaju funkcjach. Po dostawie i podczas użytkowania jako odniesienie służy instrukcja kierowcy.
Możliwość łatwego dostarczania aktualnych informacji była głównym powodem digitalizacji przezVolvoTrucks podręcznika. Internetowa instrukcja
kierowcy stanowi dodatek do analogowej instrukcji kierowcy, którą można
znaleźć w każdej ciężarówce. Raymond Wittenberg, który w Volvo Trucks
Netherland odpowiada za wdrożenie internetowego podręcznika kierowcy,
odpowiada :„Postanowiliśmy również zdigitalizować ten podręcznik. Daje to
tę korzyść, że możemy dodawać informacje o najnowszych aktualizacjach,
a kierowcy mają dostęp do podręcznika kierowcy w swoim własnym
języku w dowolnym czasie i miejscu za pomocą telefonu, laptopa lub
ekranu w ciężarówce”.

Volvo FH Electric
dla Rebro Transport

Po niedawnym wyborze zrównoważonego
(bio-)LNG, Rebro Transport dokonuje teraz
dalszego przejścia na alternatywne układy
napędowe. Firma wkrótce wprowadzi do eksploatacji Volvo FE Electric, a niedawno podpisała zamówienie na podwozie Volvo FH Electric
6x2. Ta ciężarówka będzie używana z trzema
nadwoziami wymiennymi na stałej trasie między trzema lokalizacjami w Holandii.
Zrównoważony rozwój pełni ważną rolę dla RebroTransport. Roy Rens,
współwłaściciel podmiotu, wyjaśnia:„Jesteśmy przekonani, że zrównoważona przedsiębiorczość stanowi klucz do zapewnienia Państwu prawa
do istnienia jako firma. Dotyczy to wszystkich możliwych aspektów: od
sposobu, w jaki traktujesz personel w celu zwiększania zaangażowania
i zrównoważonego zatrudnienia, po konkretne, widoczne środki, takie
jak panele słoneczne w naszej siedzibie w Rucphen”.
W ostatnich latach Rebro poczyniło ogromne postępy w zakresie zwiększania zrównoważonego charakteru swojej floty pojazdów. Na wiosnę
2019 roku firma zakontraktowała dwa pierwszeVolvo FH LNG, zaś teraz
ma na stanie piętnaście ciężarówek LNG. Natomiast w pełni elektryczne
Volvo FE Electric wkrótce zostanie dostarczone przez BluekensTruck and
Bus. Oznacza to, że do 2022 roku 25% floty aut Rebro będzie zasilane
paliwami alternatywnymi.
Inwestuj i rozwijaj się
Roy Rens wyjaśnia:„Te alternatywy stanowią inwestycję, ale zauważamy, że rozwinęliśmy się, prowadząc działalność w sposób zrównoważony
i dokonując zrównoważonych wyborów. Klienci doceniają nasze dążenie do zrównoważonego rozwoju i są entuzjastycznie nastawieni
do podejmowanych przez nas kroków. Czujemy, że nasze ambicje
w zakresie zrównoważonego rozwoju z pewnością otworzyły drzwi
i doprowadziły do dyskusji z nowymi klientami”.

Cyfrowa instrukcja kierowcy
specyficzna dla podwozia
Aby informacje były jasne, po wprowadzeniu numeru podwozia można
dokonać wyboru pomiędzy wariantem limitowanym („szybki start”)
a rozszerzonym („pełna trasa”). Aby łatwo znaleźć informacje, wersja online
ma funkcję wyszukiwania.
Dostawa bardziej efektywna i wydajna
Podręcznik kierowcy jest dostępny już przed dostawą auta i jako taki stanowi wsparcie podczas jego dostawy.„Jeśli kierowcy mają pewien wgląd
w funkcje swojej nowej ciężarówki przed jej dostawą, sprawia to, że dostawa
staje się bardziej efektywna i wydajna. Nie wszystko jest nowe i niejasności
można wyjaśnić bardziej szczegółowo. Okazuje się to bardzo skuteczne”
– mówi Raymond Wittenberg.
Oprócz wersji papierowej podręcznik kierowcy występuje jako aplikacja internetowa, jako aplikacja na systemy Android i IOS, do pobrania w formacie
PDF oraz do wglądu jako aplikacja w samym samochodzie.

Obecnie – wskutek eksploatacji ciężarówek zasilanych LNG – Rebro
Transportu udało osiągnąć się redukcję emisji CO2 na poziomie około
441 ton. Niemniej spółka widzi LNG jako tymczasowe rozwiązanie, ale
takie dające już konkretnie i znaczące redukcje emisji CO2, które mogą
być realizowane„tu i teraz”. Roy Rens wyjaśnia:„Chociaż LNG jest nadal
paliwem kopalnym, lecz stanowi najlepszy sposób na natychmiastowe ograniczenie emisji CO2. Jeśli później przejdziemy na Bio-LNG
w całości lub w części przez domieszkę, doprowadzi to do ogromnego
ograniczenia emisji CO2”.
Elektryczne Volvo FH
Elektryczne Volvo FH to 3-osiowe podwozie 6x2 pod nadwozia wymienne box, dostarczane przez dealera Volvo Trucks – Bluekens Truck
en Bus. Ciężarówka będzie używana przez Rebro z trzema nadwoziami
wymiennymi na stałej trasie między trzema lokalizacjami w Holandii.
Roy Rens podsumowuje:„Wybierając ustaloną trasę, wiemy, na czym
stoimy pod względem zasięgu. Ponadto zawsze zapewniamy możliwość
ładowania. Z niecierpliwością czekamy na przejście na środki transportu
całkowicie neutralne pod względem emisji CO2”.
O REBRO TRANSPORT
Rebro Transport zostało założone w 2007 roku i działa w całej Europie
jako dostawca usług logistycznych, ale w szczególności zajmuje się
transportem ładunków między Holandią a Niemcami.Większość wykonywanych operacji stanowią przewozy zamawianych online ładunków
e-commerce: od paczek pocztowych i książek po kompletne kuchnie.
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Volvo Trucks ujawnia rozwiązania
techniczne zastosowane
w nowych elektrycznych
samochodach ciężarowych
o dużej ładowności

elektryczny zespół napędowy, zapewniający bezprecedensowe,
znakomite właściwości jezdne – dzięki 490 kW/666 KM łącznej
mocy silników elektrycznych i nawet 28 000 Nm siły napędowej
dostarczanej przez skrzynię biegów.
Jonas Odermalm wyjaśnia: „Ponieważ ruszanie z miejsca zawsze
następuje na najwyższym możliwym biegu, ograniczona zostaje
liczba zmian biegów, co z kolei przekłada się na wysoką sprawność
i oszczędności energii. Oczywiście, niższe biegi pozostają cały czas
dostępne do wykorzystania na stromych podjazdach i ruszania
z miejsca w warunkach wymagających zwiększonej siły napędowej
lub kontroli nad pojazdem”. Dodatkowo oferowane są trzy wykonania przystawek odbioru mocy o różnej wydajności: przystawka
elektryczna (40 kW), przystawka elektromechaniczna (70 kW) oraz
przystawka napędzana od skrzyni biegów (150 kW).

Akumulatory nowej generacji
o dużej gęstości energii
Dzięki wprowadzonym niedawno na rynek
elektrycznym wersjom FH, FM i FMX, Volvo
Trucks jest w pełni przygotowanie do wsparcia szybkiego przechodzenia na bardziej
zrównoważony transport oraz intensywnej
elektryfikacji transportu drogowego. Zastosowana w tych autach przełomowa technologia,
bazująca na współdzielonych platformach,
predestynuje te pojazdy do szerokiej gamy
zastosowań przemieszczeniowych, tym samym ułatwiając wielu firmom przewozowym
wejście w proces elektryfikacji.
Technologia oparta na wspólnych platformach sprawia, że nowe
elektryczne ciężarówki Volvo o dużej ładowności nadają się do
szerokiej gamy zadań przewozowych. Od chwili rozpoczęcia sprzedaży trzech nowych takich odmian – FH, FM i FMX – szwedzki
koncern ma swojej ofercie łącznie aż sześć elektrycznych modeli
samochodów. W pierwszej kolejności, w drugiej połowie 2022 roku,
ruszy produkcja ciągników siodłowych, do których na początku
2023 roku dołączą podwozia.
Nowe warianty dla transportu regionalnego i budowlanego charakteryzują się dopuszczalną masą całkowitą zestawu (DMCZ)
do 44 000 kg i są dostępne w dwóch różnych wysokościach podwozia, rozstawach osi od 3800 do 6700 mm oraz jako wykonania
dwu-, trzy- i czteroosiowe.
Jonas Odermalm, wiceprezes ds. zarządzania produktem w obszarze elektromobilności w Volvo Trucks, podkreśla: „Bazujące na tej
samej, wysoce efektywnej platformie, stosowanej w odpowiednikach zasilanych olejem napędowych bądź gazem, nasze nowe
elektryczne samochody ciężarowe zapewniają dużą elastyczność
użytkową i zdolność do spełnienia bardzo szerokiego zakresu potrzeb transportowych”.

Trzy silniki elektryczne w połączeniu
ze skrzynią biegów I-Shift tworzą
unikatowy zespół napędowy
Trzy silniki elektryczne współpracują ze sprawdzoną skrzynią
biegów Volvo I-Shift, w której zaimplementowano wyjątkową,
nową strategię zmiany przełożeń, zoptymalizowaną pod kątem
napędu elektrycznego. Wspólnie podzespoły te tworzą wydajny

Akumulatory trakcyjne o dużej gęstości energii są zbudowane
z ogniw litowo-jonowych najnowszej generacji i będą produkowane
w fabryce Volvo. Elektryczna ciężarówka wyposażona w sześć
zestawów akumulatorów cechuje się pojemnością nominalną
540 kWh, zapewniająca zasięg do 300 km. Niemniej rzeczywisty
zasięg zależy od wielu czynników, takich jak przykładowo prędkość
jazdy, wykorzystanie tempomatu, specyfikacja pojazdu, wielkość i
rodzaj ładunku, topografia drogi, doświadczenie kierowcy, obsługa
techniczna i warunki atmosferyczne.

Zróżnicowane,
szybkie ładowanie akumulatorów
W pojazdach dostępne są dwie metody ładowania akumulatorów.
Pierwsza to ładowanie prądem zmiennym (AC) do 43 kW, idealne
do nocnego uzupełniania energii. Drugi sposób to zaś znacznie
szybsze ładowanie prądem stałym (DC) do 250 kW, szczególnie
przydatne podczas pracy na dwie zmiany lub w przypadku potrzeby
doładowywania akumulatorów, przykładowo w czasie przerwy
obiadowej w celu zwiększenia zasięgu pojazdu. Ładowarka 250
kW DC umożliwia naładowanie akumulatorów do 80% ich pojemności nominalnej w czasie krótszym niż 90 minut. Przy czym czas
ładowania akumulatorów może być różny, zależnie od temperatury
otoczenia, rodzaju wyposażenia do ładowania, specyfikacji pojazdu,
aktualnej temperatury, stanu i stopnia rozładowania akumulatorów.

Płynne przejście
na elektromobilność
Oprócz samych pojazdów elektrycznych, Volvo Trucks oferuje
kompletny ekosystem, obejmujący usługi serwisowe, obsługę
techniczną i rozwiązania finansowe przygotowane specjalnie
z myślą o wsparciu przewoźników w szybszym i łatwiejszym ich
przechodzeniu na zelektryfikowany transport.
Jonas Odermalm konkluduje:„Ważne, by wdrażanie elektrycznych
samochodów ciężarowych w firmach transportowych mogło się
odbywać w sposób stopniowy i jak najmniej uciążliwy. Jeszcze
przez wiele lat firmy te będą użytkowały pojazdy o różnorodnych
układach napędowych, więc istotna jest możliwość nieprzerwanego
korzystania z systemów takich jak np. Dynafleet, a także z tego
samego dostawcy usług serwisowych w odniesieniu do wszystkich
posiadanych samochodów ciężarowych Volvo. Układ napędowy
może być inny, lecz cała reszta jest bardzo podobna. Dzięki temu
przejście na pojazdy elektryczne będzie łatwe i naturalne”.

Największe jak dotąd
zamówienie na elektryczne
ciężarówki w Ameryce Północnej
Firma magazynowo-dystrybucyjna Performance Team – A Maersk Company złożyła
zamówienie na 16 ciężarówek Volvo VNR
Electric Class 8. Transakcja ta jak dotąd jest
największym komercyjnym zamówieniem w
Ameryce Północnej na model z zerową emisją spalin. Po oddaniu do użytku wszystkie
16 pojazdów będzie codziennie przewoziło
regionalne ładunki do klientów w południowej Kalifornii.
Zaprojektowany z myślą o lokalnej i regionalnej dystrybucji
ładunków VNR Electric poprawia jakość życia mieszkańców na
terenach, na których operuje, dzięki niskoemisyjnemu i cichemu
przewozowi po miejskich ulicach i drogach. Znaczna redukcja
hałasu i wibracji tworzy również najlepsze w swojej klasie, czyste
i komfortowe środowisko pracy dla kierowców. Peter Voorhoeve,
prezes Volvo Trucks North America, powiedział:„Zmiana w kierunku elektryfikacji to ekscytujący czas w przestrzeni pojazdów użytkowych i Performance Team – A Maersk Company jest liderem
w swoim największym zamówieniu na jedyny akumulatorowo-elektryczny wariant klasy 8 w skalowalnej produkcji seryjnej.
Poprzez swoje zobowiązanie do wdrożenia do końca 2021 roku
16 Volvo VNR Electrics Performance Team – A Maersk Company
wykazał silne zaangażowanie w zrównoważony rozwój środowiska, a to kolejny wielki krok naprzód w zmniejszaniu ogólnego
śladu węglowego branży transportowej”.
Przejęcie nowych VNR Electric stanowi część strategii Maersk
dotyczącej zarządzania społecznego w zakresie środowiska (ESG)
i mającej na celu dekarbonizację logistyki. Performance Team
– A Maersk Company otrzymał dotację okręgu na południowym
wybrzeżu Kalifornii co do zarządzania jakością powietrza w
kierunku redukcji emisji w sektorze transportu poprzez zastąpienie ciężarówek z silnikiem diesla ciężarówkami elektrycznymi
i stworzenie nowej, przyszłej infrastruktury ładowania.
Jason Walker, wiceprezes wykonawczy ds. operacyjnych Performance Team – A Maersk Company, stwierdził: „Widzimy
30-procentowy wzrost w naszej działalności magazynowej
i dystrybucyjnej. Klienci poszukują samochodów ciężarowych
o większej mocy, aby sprostać wymaganiom dostaw o dużej
objętości. To nowe zamówienie na samochody ciężarowe Volvo VNR Electric zapewni nam doświadczenie z pierwszej ręki
w zakresie ich osiągów w transporcie ładunków regionalnych
i korzyści dla środowiska. Nasze spostrzeżenia pomogą określić
kolejne kroki w modernizacji naszej floty i infrastruktury elektrycznej niezbędnej do przyszłych operacji”.
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Cicha i czysta zbiórka odpadów
domowych w Rotterdamie

Niedawno władze Rotterdamu wdrożyły do
eksploatacji pierwsze w pełni elektryczne Volvo
FE Electric z elektryczną zabudową do zbiórki
odpadów. Ciężarówka ta służy do bezemisyjnej
i cichej zbiórki odpadów z gospodarstw domowych w centrum Rotterdamu.
Główną motywacją do przyznaniaVolvoTrucks zwycięstwa w przetargu
publicznym był fakt, że FE Electric jest produkowane fabrycznie, dzięki
czemu wszystkie części są optymalnie do siebie dopasowane i da się
osiągnąć wydajną i zrównoważoną całość.
Kontrakt na dostawę cichej i czystej ciężarówki elektrycznej został przyznanyVolvoTrucks w 2020 roku w drodze przetargu publicznego. Oprócz
zrównoważonego charakteru tego pojazdu oraz zapewnianych przez
niego komfortu kierowcy, dobrego pola widzenia i niskiego wejścia, o tym
wyborze ostatecznie zdecydowała integralna konstrukcja opracowana
przez wytwórcę OEM.
Paul van Emmerik, kierownik ds. zrównoważonej opieki nad flotą
w gminie Rotterdam Stadsbeheer, wyjaśnia:„Ponieważ ta elektryczna
ciężarówka jest produkowana fabrycznie, wszystkie części są do siebie
optymalnie dopasowane. Co więcej, nie ma potrzeby, aby najpierw
wytwarzać komponenty, które są później usuwane, aby zrobić miejsce dla rozwiązań elektrycznych. Nie trzeba dodawać, że ten proces
produkcyjny jest nie tylko bardziej wydajny, ale także znacznie bardziej
zrównoważony”.
Poprawa jakości powietrza i środowiska pracy
Rotterdam wyznaczył sobie stanowcze cele w zakresie poprawy jakości
powietrza. Gmina chce znacząco ograniczyć emisję dwutlenku węgla,
sadzy i dwutlenku azotu w powietrzu. Paul van Emmerik kontynuuje:„Zamiar polega na tym, aby do 2030 roku cała zbiórka odpadów
z gospodarstw domowych odbywała się wyłącznie za pomocą pojazdów
bezemisyjnych. Używając tych 100% elektrycznych ciężarówek, jesteśmy
coraz bliżej osiągnięcia naszego celu: miasta z czystym powietrzem”.
Pozytywny impuls do wielkoseryjnej produkcji
Niedawno pięć elektrycznych ciężarówek zostało zamówionych wVolvo
Trucks w ramach drugiego przetargu władz miejskich Rotterdamu.
Podobnie jak w przypadku obecnej ciężarówki, zamówienie dotyczy
FE Electric 6x2 z elektrycznym nadwoziem do zbiórki odpadów. Przez
zakup elektrycznych ciężarówek gmina Rotterdam ma nadzieję dać
pozytywny impuls do produkcji pojazdów elektrycznych.
Fakty
FE Electric 6x2 cechują dopuszczalna masa całkowita 27 000 kg i zabudowa w formie w pełni elektrycznej śmieciarki. Samochód ma cztery
akumulatory litowo-jonowe o pojemności 66 kWh każdy. Akumulatory
ładują się również podczas hamowania, co sprawia, że auto doskonale
nadaje się do zbierania odpadów z gospodarstw domowych, gdy często
trzeba się zatrzymywać. Ładowanie odbywa się za pomocą nocnego
ładowania 22 kW AC lub szybkiego ładowania DC do 150 kW. Wykorzystywane są dobrze znane połączenia CCS/Combo2.

Do realizacji projektów
infrastrukturalnych
w Amsterdamie H. van Wijk
Transport wprowadza
do eksploatacji Volvo FE Electric

H. van Wijk Transport wykorzystał Volvo FE
Electric 6x2 z zabudową wywrotką i żurawiem
zamontowanym za kabiną. W pełni napędzana
elektrycznie ciężarówka służy do transportu
elementów nawierzchni i surowców do wykonywania projektów infrastrukturalnych
w Amsterdamie. Główny powód, dla którego
H. van Wijk Transport wybrał właśnie FE Electric,
stanowił fakt, że Volvo Trucks produkuje i dostarcza ten model ciężarówki prosto z własnej
fabryki. Ciężarówka została przekazana przez
dealera koncernu – Volvo Group Truck Center
Aalsmeer.
Jest to pierwsza ciężarówka elektryczna H. van Wijk Transport
z Aalsmeer. Właściciel Harry van Wijk mówi: „Od pięciu lat jesteśmy
w pełni zaangażowani w zrównoważony rozwój. Uważamy, że klienci
coraz częściej pytają w przetargach, co jako firma robisz w zakresie
zrównoważonego rozwoju. Widzimy również, że miasta dążą do
zaostrzenia przepisów. Na przykład od 2025 roku po obwodnicy
Amsterdamu będą mogły jeździć wyłącznie pojazdy bezemisyjne.
Ponieważ odbywa się tam duża część naszej pracy, ważne jest, aby
jako firma przewidywać to na czas”.
Serwis i wsparcie
Konieczna wymiana ciężarówki była powodem, dla którego van Wijk
postawił teraz na wersję elektryczną. Poszukiwania odpowiedniego
auta doprowadziły go do FE Electric. „To nasz pierwszy samochód
ciężarowy Volvo. Głównym powodem wyboru tej marki jest fakt,
że Volvo Trucks to pierwszy wytwórca, który dostarczył fabryczny
elektryczny samochód ciężarowy. Mamy zaufanie do tego rozwiązania, a dzięki współpracy z producentem OEM mamy stały punkt
kontaktu i zapewniamy optymalną obsługę oraz wsparcie”– mówi
Harry van Wijk.

Zasięg
Volvo FE Electric o dopuszczalnej masie całkowitej 27 000 kg wyposażono
w wywrotkę i zainstalowany za kabiną, napędzany elektrycznie dziewiętnastotonometrowy żuraw HIAB. Pojazd będzie wykorzystywany
głównie w imieniu siostrzanej firmy H. van Wijk Infra, specjalizującej
się w projektach inżynieryjnych.
Van Wijk:„Ta ciężarówka jest w całości używana w Amsterdamie do
transportu, między innymi, materiałów chodnikowych i surowców,
takich jak piasek. Ciężarówka oferuje taką samą ładowność jak nasze
ciężarówki z silnikiem Diesla, ale jest całkowicie bezemisyjna. Stawiamy
ciężarówkę na podwórku w Amsterdamie, aby nie pokonywać zbędnych
kilometrów do naszej lokalizacji w Aalsmeer. Dziennie w Amsterdamie
przejeżdżamy średnio od 100 do 120 kilometrów, a zasięg Volvo FE
Electric zasadniczo wystarcza na cały dzień roboczy. Ważne jest dla
nas znalezienie równowagi między zasięgiem a rozmieszczeniem
na miejscu, gdyż żuraw do ładowania samochodu wykorzystuje też
pojemność akumulatora”.
Idealny do stop-and-go
Układ napędowy FE Electric składa się z dwóch silników elektrycznych
i dwubiegowej skrzyni przekładniowej. Moment służący do napędzania pojazdu generuje silnik elektryczny o mocy 400 kW i momencie
obrotowym 850 Nm. Energia powstająca podczas hamowania jest
spożytkowywana do ładowania akumulatorów, dzięki czemu auto
doskonale nadaje się do częstego zatrzymywania się i ruszania.
Przygotowanie na przyszłość
Wybór FE Electric pozostaje zgodny z wizją podmiotu w zakresie
zrównoważonego rozwoju. Van Wijk:„Lubimy być liderem w kwestii
zrównoważonego rozwoju. Mamy już pojazdy użytkowe z napędem
elektrycznym, koparki, mini żurawie i narzędzia, a teraz także ciężarówkę. Daje nam to możliwość gruntownego przygotowania się
na przyszłość i sprawdzenia, jaka opcja jest najlepsza dla naszej
pracy”.
Van Wijk wspomina dobrą znajomość z Volvo Group Truck Center
i Volvo Trucks Netherlands. „Zostaliśmy obszernie poinformowani
przez specjalistę Volvo Trucks ds. e-mobilności o wszystkich tajnikach jazdy elektrycznej. Przyjrzeliśmy się również innej ciężarówce
elektrycznej Volvo, która była w budowie, co dało nam dobry obraz.
Będziemy pracować z tą ciężarówką z wielką pewnością”– zapewnia.
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Volvo Penta rozpoczyna
produkcję elektrycznego układu
napędowego do pierwszego
seryjnego, elektrycznego
pojazdu strażackiego
AB Volvo Volvo Penta rozpoczęło produkcję
szytych na miarę elektrycznych układów napędowych dla pionierskiego samochodu strażackiego o nazwie „Rewolucyjna technologia”
(RT). Pochodzi on od austriackiego Rosenbauera – wiodącego na świecie wytwórcy sprzętu pożarniczego.
Giorgio Paris, prezes Volvo Penta Industrial, mówi:„Ogłosiliśmy nasze
partnerstwo z Rosenbauerem w 2019 roku i od koncepcji do rozpoczęcia
produkcji przeszliśmy w rekordowym czasie.To kamień milowy na naszej
drodze do elektryfikacji. Obecnie widzimy rosnące zapotrzebowanie na
rozwiązania elektryczne na rynku i staramy się sprostać temu zapotrzebowaniu i oczekiwaniom przyszłości”.
Wykorzystując sprawdzoną technologięVolvoTrucks iVolvo Buses,Volvo
Penta i jej klient Rosenbauer wprowadzili pierwszy na świecie elektryczny
pojazd strażacki z całkowicie nową architekturą. Ten projekt stanowi
prawdziwy przykład ewolucyjnego podejścia Volvo Penta zorientowanego na klienta.

60 ciężarówek Volvo LNG
dla Cargo Service Europe (CSE)
Cargo Service Europe (CSE) z Oss podpisało niedawno zamówienie na 60 nowych
ciężarówek Volvo FH LNG. Zamówienie
to obejmuje 20 ciągników FH 4x2 LNG
oraz 40 podwozi FH 6x2 LNG z osią wleczoną. Wszystkie te auta mają silniki
o mocy 460 KM i są używane do przewozu
pustych puszek do producentów napojów bezalkoholowych i piwa. Ponadto
służą do uczynienia obecnej floty CSE
bardziej zrównoważoną ekologicznie.
Fakt, że dzięki (bio-) LNG można osiągnąć
znaczną redukcję emisji CO2, stanowił
powód przejścia CSE na ciężarówki LNG.
Wizją Martijna Vosa, dyrektora CSE, jest stworzenie neutralnego pod względem emisji CO2 łańcucha logistycznego
w celu dostarczania pustych puszek m.in. do wytwórców
napojów bezalkoholowych i piwa.

Adaptacja i rozwój
Model RT przeniósł elektryczne układy napędoweVolvo Penta na nowy
poziom. W przeciwieństwie do innych pojazdów elektrycznych Volvo Group, które mogą mieć dwa, a czasem trzy silniki elektryczne, RT
wymagało czterech do wykonania swojej pracy. Co więcej, wszystkie
cztery muszą być w stanie działać jednocześnie – dwa do napędu, jeden
do przedłużacza zasięgu, aby zapewnić dodatkową moc akumulatora,
a jeden do elektrycznego odbioru mocy, jeśli strażacy chcą na przykład
włączyć autopompę. Aby to osiągnąć, inżynierowieVolvo Penta przygowowali system, całkowicie nowatorski pod względem technologiiVolvo
Group. Ze względu na wymagane kompaktowe wymiary miejskiego
auta strażackiego, Volvo Penta stworzyło nową jednostkę aktywnego
chłodzenia (ACU). Ten komponent został opracowany we współpracy
z Rosenbauerem. Nowy ACU korzysta z systemu 600 V – zamiast konwencjonalnego 24V – ta dodatkowa moc pozwalaVolvo Penta nie tylko
chłodzić akumulatory, ale także zapewniać wydajność chłodzenia pojazdu
Rosenbauer.To jeden ze sposobów, w jakiVolvo Penta zoptymalizowała
projekt i dostosowała cały elektryczny układ napędowy do konkretnego
pojazdu, biorąc pod uwagę dokładne zastosowanie, użytkowanie, klimat
oraz środowisko, w którym będzie działać.
Trzy egzemplarze testowe RT Rosenbauera – napędzane przez elektryczne układy napędowe Volvo Penta – zostały już z powodzeniem
dostarczone do Berlina, Amsterdamu i Dubaju. Jak dotąd załogi były
zdumione pojemnością akumulatora RT i wieloma innymi zaletami
braku dużego silnika wysokoprężnego, takimi jak zwiększenie przestrzeni

w kabinie załogi i więcej schowków w skrytkach bocznych.Teraz pierwsze
elektryczne układy napędowe weszły do etapu produkcji w fabryceVolvo
Penta Vara w Szwecji. Tutaj powstaje ACU, a system jest wyposażany
– załadowany oprogramowaniem i pakowany razem – aby instalacja
była jak najprostsza dla klienta.
Giorgio Paris kontynuuje: „W kwestii rozwoju nowych technologii,
takich jak elektromobilność, postrzegamy naszych klientów jako nasz
największy atut. Przez wiele lat rozwinęliśmy silne relacje robocze
z naszymi klientami, co jest kluczowe w transformacji w kierunku bardziej
zrównoważonych i nowych rozwiązań technologicznych. Dzięki ścisłej
współpracy nad różnymi aplikacjami i w różnych sektorach możemy
przedstawić rozwiązania – w podejściu stopniowym – które są niezawodne, bezpieczne i tworzą wartość, aby zapewnić naszym klientom
platformę elektromobilności”.

Vos stwierdza: „Aby zrealizować naszą wizję zrównoważonego rozwoju, rozpoczęliśmy dialog z naszymi klientami.
Kluczowe dla tego było to, jak możemy wspólnie kształtować
zrównoważony rozwój i którzy dostawcy mają najlepsze
uzasadnienie biznesowe. Tak więc trafiliśmy do Volvo Trucks
Netherlands, dealera Volvo BAS Truck Center i dostawców
energii”.
Przejście na Bio-LNG
CSE postrzega LNG jako paliwo przejściowe do neutralnego
pod względem emisji CO2 bio-LNG. „Fakt, że przy użyciu
Bio-LNG nasz transport może być w 100% neutralny pod
względem emisji CO2, naprawdę do nas przemawia. Bio-LNG
nie jest jeszcze optymalnie dostępne, ale po konsultacjach
z dostawcami LNG jesteśmy przekonani, że w nadchodzą-

cych latach udział Bio-LNG znacznie wzrośnie” – mówi
Martijn Vos.
Cargo Service Europe (CSE) z siedzibą w Oss zostało założone w 2010 roku i szybko stało się ważnym graczem
w segmencie ładunków całopojazdowych oraz dużych
wolumenów. Specjalizuje się w transporcie i magazynowaniu pustych puszek, w czym CSE odgrywa wiodącą
rolę w krajach Beneluksu.
Martijn Vos podsumowuje: „Cechuje nas szerokie spektrum
działalności. Przewozimy od rolki aluminium, z której
produkowane są puszki, po puszkę dostarczaną do klienta.
Przyjmujemy również puste palety. Opracowaliśmy różne
inteligentne rozwiązania dla nasze go transportu i magazynowania, pozwalające nam zorganizować łańcuch w efektywny
i zrównoważony sposób. Nowe ciężarówki Volvo na LNG
doskonale wpisują się w ten zrównoważony charakter
działalności naszej firmy”.
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Giganci segmentu pojazdów
użytkowych inwestują
w europejską sieć ładowania
elektrycznych ciężarówek
Daimler Truck, TRATON GROUP i Volvo Group planują pionierską europejską sieć stacji ładowania o wysokiej wydajności
dla ciężarówek o dużej ładowności. Trzej wiodący producenci
pojazdów użytkowych – Daimler Truck, TRATON GROUP i Volvo
Group – podpisali niewiążącą umowę na instalację i obsługę
w całej Europie wysokowydajnej publicznej sieci ładowania
akumulatorów elektrycznych dalekobieżnych ciężarówek klasy
tonażowej ciężkiej oraz autokarów. Wspólny cel polega na zainicjowaniu i przyspieszeniu budowy infrastruktury ładowania,
aby zwiększyć zaufanie klientów i wspierać transformację UE
w kierunku transportu neutralnego dla klimatu.
Umowa kładzie podwaliny pod przyszłą spółkę joint venture (JV), w równym
stopniu należącą do trzech stron, która planuje rozpocząć działalność
w 2022 roku. Uczestnicy zamierzają wspólnie zainwestować 500 milionów
euro, aby w ciągu pięciu lat od założenia JV zainstalować i obsługiwać
co najmniej 1700 wysokowydajnych urządzeń do ładowania zielonej
energii, usytuowanych w pobliżu autostrad oraz w punktach logistycznych i
docelowych. Liczba punktów ładowania ma z czasem znacznie się zwiększyć
wskutek poszukiwania dodatkowych partnerów oraz finansowania ze

Do transportu wahadłowego
Nedcargo wdraża czystszą
ciężarówkę Volvo na LNG
Do transportu wahadłowego między Utrechtem
a własnym magazynem w Tiel dostawca usług logistycznych Nedcargo zamówił nową ciężarówkę Volvo FH LNG.
12 lipca dyrektor ds. transportu i dystrybucji Nedcargo, Geert
van Eijk, przekazał kluczyki do nowej ciężarówki kierowcom,
którzy będą obsługiwać usługę transportu wahadłowego.
Volvo FH LNG pracuje na skroplonym gazie ziemnym (LNG).
To paliwo jest znacznie czystsze niż olej napędowy. Nowy
pojazd emituje o 20% mniej CO2 niż odpowiednik z silnikiem
Diesla Euro 6. Nedcargo inwestuje w nowe auto o połowę
więcej niż w porównywalny model z jednostką wysokoprężną.
Te dodatkowe koszty są kompensowane niższymi kosztami
paliwa. Aby w pełni to wykorzystać, ciężarówka LNG musi
pokonać rocznie wiele kilometrów. Dlatego Nedcargo korzysta
z niej w przewozach wahadłowych między Utrechtem a Tiel.
Bio-LNG lub biogaz
Van Eijk wyjaśnia: „Siedem razy dziennie jeździmy w górę
i w dół między Tiel a Utrechtem, aby odbierać i przechowy-

środków publicznych. Przyszłe JV ma działać jako niezależny podmiot
– z własną tożsamością korporacyjną i z siedzibą w Amsterdamie
w Holandii. Przyszłe przedsiębiorstwo joint venture będzie mogło bazować
na szerokim doświadczeniu i wiedzy swoich założycieli w dziedzinie ciężkich
pojazdów ciężarowych.
Przyszłe JV będzie funkcjonować jako katalizator i czynnik umożliwiający realizację unijnego Zielonego Ładu na rzecz wdrożenia do 2050 roku
transportu ładunków neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla
– zarówno poprzez zapewnienie niezbędnej infrastruktury, jak i ukierunkowanie na zieloną energię w punktach ładowania. Wspólne działanie
Volvo Group, DaimlerTruck iTRATON GROUP stanowi odpowiedź na pilną
potrzebę wprowadzenia wysokowydajnej sieci ładowania, aby wesprzeć
operatorów ciężarówek w przechodzeniu na rozwiązania transportowe neutralne pod względem emisji CO2, głównie w przypadku ciężkich ładunków
dalekobieżnych.Wysokowydajna infrastruktura ładowania umożliwiająca
transport długodystansowy to opłacalny sposób na znaczne, szybkie
do zrealizowania ograniczenia emisji.
Martin Daum, dyrektor generalny Daimler Truck, stwierdził :„Wspólnym
celem europejskich wytwórców ciężarówek jest osiągnięcie do 2050
roku neutralności klimatycznej. Jednak ważne pozostaje, aby budowa
odpowiedniej infrastruktury szła w parze z wprowadzeniem na drogi
ciężarówek neutralnych pod względem emisji CO2. Dlatego wraz zTRATON
GROUP i Volvo Group jesteśmy bardzo podekscytowani podjęciem tego
pionierskiego kroku w celu ustanowienia wysokowydajnej sieci ładowania
w całej Europie”.

wać produkty w Tiel. Łącznie 185 000 kilometrów rocznie.
Dzięki ciężarówce LNG w ciągu roku emitujemy o 30 000 kg
mniej CO2. A od 2022 roku ciężarówka może w Tiel tankować
Bio-LNG (płynny biogaz z materiału organicznego). Redukuje
to również duże ilości emisji. Całkowita redukcja emisji CO2
wyniesie wtedy około 50 procent”.
Dyrektor sprzedaży Roeland Ruygt z Volvo Trucks jest zadowolony, że Nedcargo wybrało Volvo. „Dbałość o środowisko
to jedna z naszych podstawowych wartości. Naszym celem
jest tworzenie ciężarówek i usług mających mniejszy wpływ
na środowisko. Przykład stanowi Volvo FH LNG. Od lat 70.
zredukowaliśmy emisję zanieczyszczeń powietrza z nowych
samochodów ciężarowych Volvo o 90% i obniżyliśmy zużycie
paliwa o 40%. Ale wiemy, że możemy zrobić jeszcze więcej.
Będziemy nad tym dalej pracować”.
Zrównoważona logistyka
i względy emocjonalne
Van Eijk mówi: „Jazda na LNG wpisuje się w naszą strategię, aby logistyka była bardziej zrównoważona. Robimy to
uruchamiając czystsze ciężarówki, korzystając z zestawów
LHV oraz szkoląc i ucząc naszych kierowców. Ponadto w przypadku dystrybucji miejskiej współpracujemy z partnerami,
którzy jeżdżą taborem elektrycznym”.
Wybór Volvo częściowo wynikał ze względów biznesowych,
częściowo emocjonalnych. „Ten samochód ciężarowy oferuje
dobrą cenę za kilometr, a Volvo oferuje dobry serwis. Ciężarówki mają ładny wygląd, pasujący do Nedcargo. Kierowcy
lubią nimi jeździć. I jeżdżą też dobrze” – mówi van Eijk,
który z jednym z kierowców odbył jazdę z Tiel do Utrechtu
i z powrotem.

Simon Loos stawia
na redukcję emisji CO2
dzięki Volvo na LNG
Dostawca usług logistycznych Simon Loos
zacznie korzystać z 22 ciągników siodłowych Volvo FH 420 zasilanych LNG. W dniu
2 czerwca dealer Volvo – LVS Trucks dostarczył pierwszy, kompletny taki pojazd
w barwach Simona Loosa. Ciężarówki te
będą wykorzystywane głównie do dystrybucji w ramach krajowej sieci z lokalizacji
w Nieuwegein/Geldermalsen. Wybór LNG
umożliwia Simonowi Loosowi znaczną redukcję emisji CO2.
Marcel Pater, kierownik floty, wyjaśnia:„Jako firma rodzinna
uważamy, że troska o kolejne pokolenia po nas jest bardzo ważna.
Postrzegamy LNG jako paliwo przejściowe do neutralnego pod
względem CO2 bio-LNG. Z pewnością, stosując pojazdy LHV
na LNG, zmniejszamy emisje CO2 tak bardzo, jak to możliwe.
W końcu możemy transportować więcej przy użyciu mniejszej
liczby ciężarówek i mniejszej emisji CO2, szczególnie gdy wkrótce
będziemy mogli rozpocząć tankowanie bio-LNG”.
Zakup gwarantuje, że po raz pierwszy od dłuższego czasu w
barwach Simona Loosa na holenderskich drogach będzie można
zobaczyć Volvo. Ostatni raz firma kupiła bowiem auta tej marki
około 50 lat temu. JedynymVolvo w obecnej flocie Simona Loosa
był odrestaurowany oldtimer F88, zajmujący należne mu miejsce
w muzeum.
Ze względu na różnorodność oferty, solidny wygląd i pozytywne
doświadczenia kierowców, Volvo było logicznym wyborem dla
poszerzenia floty łączących się dostawców usług logistycznych.
Ciągniki są w pełni zaprojektowane w stylu Simona Loosa, ze
zmodyfikowanymi logo z przodu i rozpoznawalną czerwono-żółto-białą kolorystyką.
O firmie Simon Loos
Simon Loos na co dzień zajmuje się logistyką wielu atrakcyjnych firm i marek z branży spożywczej i gastronomicznej.
W ciągu ponad 80 lat istnienia organizacja wyrosła na czołowego
dostawcę usług logistycznych w zakresie transportu, magazynowania, i doradztwa. W 2021 roku firma połączyła się z Peter
AppelTransport, tworząc organizację zatrudniającą ponad 3000
pracowników, mającą 1400 pojazdów – 650 ciężarówek i 750
naczep – oraz rozmieszczoną w przeszło 60 lokalizacjach w całej
Holandii. Nowa organizacja będzie kontynuowała działanie pod
nazwą Simon Loos.
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eActros: ciężarówka na miarę nowej epoki

30 czerwca w trakcie wirtualnej konferencji prasowej Mercedes-Benz Trucks oficjalnie pokazał w pełni
elektryczną ciężarówkę eActros w kompletacji do produkcji seryjnej, która ma się rozpocząć jesienią tego roku.
Tym samym niemiecki koncern jest pierwszym liczącym się graczem – członkiem tzw. wielkiej siódemki
– który rozpoczyna małoseryjne wytwarzanie wariantów tego rodzaju.
TEKST: JAROSŁAW BRACH, ZDJĘCIA: MERCEDES-BENZ

E

lektryfikacja drogowego transportu towarowego zdecydowanie przyspiesza. Rozumie się
przez nią zastępowanie tradycyjnych układów
napędowych z silnikiem spalinowym przez układy
zelektryfikowane, tzn. hybrydowe – spalinowo-elektryczne oraz docelowo w pełni elektryczne. Stoją za
tym głównie względy ekologiczne oraz poprawnościowo-polityczne. Niemniej, jeśli głębiej przyjrzy się
temu zjawisku, na tę chwilę elektryfikacja ta wcale
nie zalicza się do w pełni ekologicznych oraz z całą
pewnością naturalnie opłacalnych ekonomicznie.
Dlatego trzeba tu wydzielić dwa pojęcia bazowe,
lepiej pozwalające zrozumieć złożoność tej tematyki
– są nimi ekologizacja i proekologizacja elektryfikacji
transportu.
O samej ekologizacji elektryfikacji można mówić
już wtedy, gdy w ogóle zastosuje się zelektryfikowany a najlepiej w pełni elektryczny układ napędowy.
W takim układzie ekologizację zawsze się wykaże,
szczególnie stosując tzw. podejście from tank to wheel,
czyli od zbiornika do koła. Mierzy się w nim ilość emisji
substancji szkodliwych przez sam pojazd. Ponieważ
modele w pełni elektryczne nie emitują w ogóle do
atmosfery ze swojego układu napędowego substancji szkodliwych, z całą pewnością zgodnie z tym
kryterium mogą uchodzić za w pełni ekologiczne.
Zagadnienie zaczyna się jednak zdecydowanie komplikować, gdy rozszerzy się tę analizę na całą sferę
wytwarzania i dostaw energii elektrycznej – tzn. to,

z czego ona powstaje oraz jak bywa dystrybuowana.
Taką rozbudową analizę prowadzi się w strategii tzw.
obiegu zamkniętego – from the wheel to the wheel
(od koła do koła). I tu już ta ekologiczność elektryfikacji transportu może się prezentować zgoła odmiennie. Jeśli ta produkcja energii odbywa się w oparciu
o kopaliny w postaci szczególnie węgla kamiennego
i brunatnego, wtedy mowa o tzw. czarnej lub brudnej
energii, jeśli w oparciu o gaz ziemny – wytwarzający mniej substancji szkodliwych w trakcie spalania
– o energii szarej. Tym samym, w zależności od ilości
i typu zanieczyszczeń emitowanych przez elektrownie,
w takim przypadku da się jedynie mówić o ekologizacji
transportu – sam transport elektryczny jest mianowicie
ekologicznie czysty, natomiast nie jest ekologicznie
czysta energia elektryczna wykorzystywana do jego
zasilania. W tym modelu następuje więc tylko oddzielenie miejsca kreacji zanieczyszczeń od miejsca
wykonywania usługi przewozowej – zamiast samochodów, zazwyczaj w mieście, powietrze zanieczyszczają
elektrownie, przeważnie usytuowane poza miastami.
O proekologizacji transportu można zaś mówić,
gdy do jego zasilania służy energia czysta ekologicznie, czyli energia, w trakcie produkcji której nie
dochodzi do emisji do atmosfery żadnych substancji
szkodliwych. Na obecnym etapie za taką energię
uważać należy energię pochodzącą:
* ze źródeł odnawialnych w postaci wiatru, wody
i słońca – elektrowni wodnych, wiatrowych oraz paneli

słonecznych;
* z elektrowni atomowych.
Jednocześnie do tej kategorii można zaliczyć elektrownie zasilane biogazem powstającym w oczyszczalniach ścieków, na wysypiskach czy przy przerobie
odpadków organicznych.
W rezultacie transport zasilany energią czarną
lub szarą trzeba kategoryzować jako ekologiczny,
a energią czystą jako proekologiczny. W sytuacji miksu
energetycznego, tzn. zasilania energią pochodzącą
z różnych źródeł, kwestia kategoryzacji zależy od przyjętego kryterium klasyfikacyjnego. Da się tu przyjąć,
że zgodnie z kryterium:
* ortodoksyjnym – za czystą energią energię uznaje
się energię w 100% czystą ekologicznie, w ciągu rozpatrywanego okresu, przykładowo roku, z jedynie dopuszczeniem do 10-, maksymalnie 15-procentowego
udziału energii czarnej, a najlepiej ekologicznie szarej;
* melanżyzacyjno-shybrydyzowanym – dopuszcza się do 30-procentowego udziału energii czarnej,
a przynajmniej szarej.
W tematyce ekonomicznej z kolei kluczową rolę
odgrywa tzw. naturalny parytet opłacalności – tzn. gdy
koszty użytkowania – TCO – i jego koszty mobilności
– TOM – taboru w pełni ekologicznego zrównają się
z analogicznymi kosztami taboru tradycyjnego – ze
spalinowym układem napędowym ewentualnie gdy
rentowność operacji wykonywanych przy pomocy taboru w pełni elektrycznego – przy zadanych kosztach
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oraz przy tych zadanych kosztach zdolność do kreacji
przychodów – TOE – będą na tym samym poziomie
co w przypadku odmian klasycznych. Powyższe ściśle
wiąże się z tzw. naturalną opłacalnością ekonomiczną
eksploatacji. Występuje ona, gdy odbiorca wybiera
użytkowanie modeli zelektryfikowanych/w pełni
elektrycznych naturalnie – tzn. na podstawie własnej
analizy może się to okazać dla niego opłacalne – rentowne – w naturalny sposób, czyli bez wsparcia takiej
decyzji zakupowej żadnymi ulgami, dotacjami czy
innymi miękkimi bądź wręcz twardymi składowymi
wsparcia popytu. Obecnie, niestety, o taką naturalną
opłacalność niezwykle trudno. W trakcie czerwcowej
konferencji przedstawiciele Mercedesa powiedzieli,
że małoseryjny eActros będzie 3-krotnie droższy niż
wydanie standardowe z jednostką wysokoprężną.
W związku z tym od strony czysto ekonomicznej właściwie wdrażana elektryfikacja drogowego transportu
towarowego wymaga zrozumienia kilku ważnych
kwestii.
Po pierwsze, nie powinno się elektryfikować przewozów ładunków jedynie poprzez prostą zamianę
zwykłej śmieciarki czy auta dystrybucyjnego na w pełni elektryczny ekwiwalent. Taka zamiana nie okaże się
bowiem opłacalna zarówno dzisiaj, jak i w najbliższych
latach. Konieczna jest w takim razie kompletna zmiana
samej filozofii wdrażania i późniejszej eksploatacji,
ukierunkowana na praktyczne spożytkowanie faktu,
że pojazdy elektryczne praktycznie nie emitują substancji szkodliwych i wibracji oraz prawie nie emitują
hałasu. Powyższe oznacza, że mogą one:
* wykonywać dostawy czy inne prace, jak zbiórka
odpadów, wieczorem, nocą czy w godzinach wczesnoporannych;
* wjeżdżać do wnętrz budynków w celu realizacji
zadań;
* mieć swoje bazy nawet w centrach miast lub
w ich pobliżu.
Powyższe wydatnie przyczyni się do:
* redukcji kosztów – gdyż jazdy nocne mogą się
odbywać szybciej niż w ciągu dnia, szczególnie jeśli
porównania dokonuje się z jazdami realizowanymi
w godzinach szczytu;
* zwiększania przychodów, gdyż tabor elektryczny
może jeździć praktycznie przez cały dzień, a stopień
jego wykorzystania da się dodatkowo podnieść stosując system nadwozi wymiennych.
Dodatkowo atrakcyjność eksploatacyjną samochodów zelektryfikowanych, w tym elektrycznych,
może podnieść zgoda na ich:
* poruszanie się po wydzielonych pasach ruchu,
jak buspasy;
* wjazd do stref ograniczonego ruchu czy w ogóle
zakazu ruchu. Głównie to dotyczy ścisłych centrów
miast oraz przyległych ulic.
W przypadku zakazu wjazdu specjaliści Mercedesa
wprost stwierdzają, że powodują już one klasyczny
zero-jedynkowy wybór między wersjami klasycznymi
i elektrycznymi – danych prac w danych miejscu i/

lub czasie nie da się mianowicie wykonać autami
z jednostkami zasilanymi olejem napędowym albo
benzyną. W rzeczywistości zagadnienie zalicza się do
nieco bardziej złożonych – przy obecnych różnicach
z jednej strony w kosztach nabycia modeli elektrycznych i zwykłych, z drugiej kosztach robocizny, może
się okazać, że nawet wydłużenie trasy i czasu dostawy,
oznaczające mniej dostaw w trakcie danej jednostki
czasu bądź dłuższe dostawy danej partii ładunku, i tak
w ogólnym rozrachunku spowoduje, że eksploatacja
typów tradycyjnych wciąż okaże się opłacalna. Taka
sytuacja wystąpi, gdy:
* dystans do przebycia nie jest długi – przykładowo
dodatkowe 200-300 m, a sama droga jest dość łatwa:
płaska i po dobrze utrzymanym chodniku;
* straty czasu na jedną większą dostawę wynoszą
maksymalnie kilka minut;
* masa pojedynczej przesyłki nie zalicza się do
znacznych ewentualnie na ostatnich metrach tę przesyłkę dość łatwo da się przemieścić znormalizowanymi
wózkami dostawczymi;
* godzina pracy żywej nie należy do relatywnie
drogich.
Po drugie, wciąż nie zostały rozwiązane kluczowe
wady akumulatorów, takie jak: wysoka cena, żywotność motoryzacyjna do ośmiu lat, wysoka masa,
niska gęstość energii, problemy z utylizacją i recyklingiem, brak koncepcji na trzecie życie przy próbach
znalezienia sensownych wyjść na drugie życie czy
wreszcie długi czas ładowania i straty energii temu
towarzyszące (grzanie się akumulatorów i wobec
tego konieczność ich chłodzenia).
Po trzecie – bezwzględnie trzeba zrozumieć, że
wprowadza się do pracy nie sam zelektryfikowany
środek przewozu, a kompletne, zintegrowane, holistyczne i eklektyczne rozwiązanie transportowe,
oprócz tego środka zawierające stale poszerzany
i pogłębiany zespół usług dodatkowych i wspoma-

gających, tworzących tzw. megaprodukt. Zjawisko to
powoduje zatem wzrost znaczenia serwicyzacji, co
oznacza, że wartość usług skojarzonych przekracza
wartość samego produktu podstawowego, a usługi te
mocno rzutują na sam sposób, skuteczność i efektywność spożytkowania tego produktu podstawowego.
Niemniej – po czwarte – pojazdy elektryczne mają
być mniej kłopotliwe w eksploatacji i mniej awaryjne
oraz nie są zbytnio czułe na masę przewożonego
ładunku. Elementy te będą więc redukować TCO
i jednocześnie powiększać TOE (przykładowo wzrost
dyspozycyjności i dostępności wskutek skrócenia
czasu koniecznego na przeglądy i naprawy), co przyczyni się do podniesienia atrakcyjności i opłacalności
użytkowania. Przy czym – jak podkreślają specjaliści
z Mercedesa – na tym etapie trudno jest precyzyjnie podawać TCO wersji w pełni elektrycznych, gdyż
w zasadniczym stopniu zależy ono od cen energii.
A te – jak wiadomo – są kształtowane nie tylko przez
same koszty wytworzenia i dystrybucji, ale i w znacznym stopniu przez następstwa polityki klimatycznej
oraz w jej ramach opodatkowania emisyjnych metod produkcji prądu. W związku z tym TCO taboru
elektrycznego w państwach z czystą i tanią energia
kształtować się będzie na poziomie zdecydowanie
niższym niż w krajach z energią brudną i drogą. Chyba
że w takich krajach sami odbiorcy postawią na tańszą
i czystą energię z własnej fotowoltaiki. Powyższe oczywiście zdecydowanie wpłynie na szybkość i głębokość
procesu elektryfikacji transportu.
Tym samym to ceny energii, przez swój znaczący
wpływ na wartość TCO, będą kształtować rzeczywistą konkurencyjność odmian w pełni elektrycznych
i ich naturalną opłacalność w stosunku do odmian
tradycyjnych. Jeśli ceny energii będą niższe, redukując
TCO, elektryfikacja będzie mogła zachodzić szybciej
i na większą skalę.
Opierając się na tych rozważaniach bazowych,
warto przyjrzeć się dokładniej strategii Mercedes-Benz Trucks w sferze elektryfikacji i na tej podstawie
przyjrzeć się bliżej paraseryjnemu premierowemu
eActrosowi.
Generalnie do 2039 roku niemiecki koncern zamierza całkowicie przestawić swoje europejskie portfolio
ciężarówek na wykonania z napędem elektrycznym.
Należący do tej kategorii eActros wyznacza wzorce dla
transportu towarowego o neutralnym bilansie emisji
CO2. Tym bardziej że branża logistyczna stoi w obliczu
ogromnych wyzwań; z jednej strony przepisy dotyczące ochrony środowiska stają się coraz bardziej
wymagające, z drugiej strony na całym świecie rośnie
wolumen transportowy. Wolumen ten wymaga maksymalnie ekologicznego i efektywnego przewozu.
Dlatego, w obliczu swojej społecznej odpowiedzialności za ochronę klimatu, podmiot czyni znaczący krok
w kierunku osiągnięcia założeń określonych w paryskim porozumieniu klimatycznym, intensywnie dążąc
do realizacji celu, jakim jest neutralny bilans emisji
CO2 w transporcie towarowym. Powyższe odbywa się
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przez zastosowanie napędu akumulatorowego oraz
wodorowych ogniw paliwowych. W ten sposób przedsiębiorstwo w pełni włącza się w realizację uzgodnień
Porozumienia Paryskiego w sprawie ochrony klimatu,
a więc także w dekarbonizację swojej branży. Szczególnie, że eActros jest już „Charged &R eady” oraz
stanowi integralny element biznesowego ekosystemu.
W rozwoju modelu seryjnego wykorzystano wnioski wypływające z eksploatacji „innowacyjnej floty
eActrosów” oraz intensywnego dialogu z klientami.
eActros, jako pierwsza produkowana seryjnie w pełni elektryczna ciężarówka Mercedesa, stanowi istotny
krok w kierunku osiągnięcia lokalnej neutralności CO2
w drogowym transporcie towarowym. Planowane są
kolejne kroki w segmencie transportu dalekobieżnego – na rok 2022 przewidziano rozpoczęcie seryjnej
produkcji typowo miejskiego niskopodłogowego
wariantu eEconic, w 2024 roku ma się pojawić eActros
LongHaul z akumulatorowym napędem elektrycznym, a na drugą połowę obecnej dekady zaplanowano wprowadzenie ciężarówki GenH2 Truck z napędem
na wodorowe ogniwa paliwowe.

Odpowiedź na zaburzenia
w branży transportowej
eActros, zaprojektowany specjalnie do eksploatacji w ciężkim transporcie dystrybucyjnym, jest
symbolem zrównoważonego rozwoju, a chroniąc
zasoby naturalne, zarazem wzmacnia wizerunek firmy transportowej i zwiększa atrakcyjność zawodu
kierowcy ciężarówki. Jednocześnie umożliwia „przemyślenie na nowo” kwestii regionalnego i lokalnego
transportu dystrybucyjnego, gdyż jednocześnie
z wprowadzeniem elektrycznej ciężarówki wiąże
się szereg korzyści dla klientów. Są wśród nich np.
możliwość realizacji dostaw w godzinach nocnych
czy swoboda wjazdu do centrów miast, w których
obowiązuje zakaz ruchu pojazdów z silnikiem wysokoprężnym.
Do tego Mercedes-Benz Trucks oferuje operatorom flot zintegrowane, kompletne rozwiązanie. Nie
ulega bowiem wątpliwości, że nabycie samochodu
z napędem elektrycznym musi się opłacać przewoźnikom w ich codziennej działalności. Przedsiębiorcy
transportowi stawiają też wiele innych pytań, takich
jak: Na jakich trasach można eksploatować pojazdy
elektryczne? Jak przedstawia się kwestia infrastruktury
ładowania? Jakie przedsięwzięcia i inwestycje budowlane mogą być konieczne w bazie operacyjnej? Poza
tym, decydując o zakupie elektrycznej ciężarówki,
zazwyczaj rozpatrują następujące, bardzo istotne kryteria wyboru, takie jak: zasięg, przyrost mocy, szybkie
ładowanie akumulatorów, praktyczna użyteczność,
szeroki zakres zastosowań przez całą dobę oraz niski
poziom hałasu i lokalna bezemisyjność CO2. Co więcej,
cichy napęd umożliwia realizację dostaw w nocy,
co odciąża ruch drogowy w godzinach szczytu.
Tym ważniejsze staje się więc, aby nie tylko sprzedać klientowi sama elektryczną ciężarówkę, ale też

Najważniejsze wprowadzone
komponenty związane z elektryfikacją
układu napędowego
towarzyszyć mu na drodze do elektryfikacji jego floty.
Elektromobilność to w końcu coś więcej, niż tylko
wprowadzenie nowych napędów. Właśnie dlatego
Mercedes-Benz Trucks, pod hasłem„Charged & Ready”,
zintegrował Actrosa w zorientowanym na potrzeby
przedsiębiorstw ekosystemie, obejmującym także
ofertę doradczą (eConsulting), rozwiązania cyfrowe
w obszarze elektromobilności oraz optymalizację
całkowitych kosztów posiadania (TCO). Ten zintegrowany system eActrosa stanowi kompleksową ofertę,
w ramach której koncern staje się dla swoich klientów
niezawodnym partnerem w zakresie zrównoważonej
mobilności przyszłości.

Udana eksploatacja u klientów
w ramach „innowacyjnej
floty eActrosów”
W 2016 roku na Międzynarodowych Targach Pojazdów Użytkowych IAA w Hanowerze zaprezentowano
wydanie koncepcyjne klasy tonażowej ciężkiej, przeznaczone do transportu dystrybucyjnego na obszarach miejskich. Niedługo potem, bo już w 2018 roku
prototypowe egzemplarze eActrosa zostały poddane
praktycznym testom u różnych klientów w Niemczech
i innych krajach europejskich. Deklarowanym celem
projektu „innowacyjnej floty eActrosów” było doprowadzenie począwszy od 2021 roku do produkcji
seryjnej i dojrzałości rynkowej tego elektrycznego
wariantu do ciężkiego transportu dystrybucyjnego.
W związku z tym określono m.in. zapotrzebowanie
tego auta na energię w ramach różnych scenariuszy
eksploatacji oraz ekonomiczność samego prototypu.
Rozwój i testy prototypów z „floty innowacyjnej”
w różnym stopniu zostały dofinansowane w ramach
projektu „Concept ELV²” przez niemieckie Federalne
Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego (BMU) oraz Federalne
Ministerstwo Gospodarki i Energii (BMWi).
Główny wniosek, wypływający z ponaddwuletniej
eksploatacji pilotażowej, polegał na tym, że osiągi pro-

totypu okazały się bardzo satysfakcjonujące. Kierowcy
chwalili jego dobry moment obrotowy, dostępny
w całym zakresie prędkości. Informowali jeszcze, że
podczas jazdy samochód jest cichy oraz prowadzi się
go przyjemnie i spokojnie. W rozwoju modelu seryjnego w pełni wykorzystano te wnioski wypływające
z eksploatacji„floty innowacyjnej” oraz intensywnego
dialogu z klientami. W porównaniu z prototypem
kompletację seryjną jeszcze jednak znacznie udoskonalono pod kątem takich istotnych właściwości, jak
zasięg, osiągi napędu i bezpieczeństwo. Wszystko to
pozostaje zgodnie z zasadą ścisłej współpracy z klientami –„customer co-creation”. W pierwszej kolejności
seryjny model będzie dostępny w Niemczech, Austrii,
Szwajcarii, Hiszpanii, Francji, Holandii, Belgii, Wielkiej
Brytanii, Danii, Norwegii, Szwecji oraz we Włoszech,
czyli w państwach bogatych, z czystą i relatywnie tanią
energią elektryczną oraz społeczeństwami świadomymi ekologicznie i gotowymi realnie płacić za ochronę
przyrody. Dopiero następnie dołączą kolejne rynki.
W premierowym wydaniu zaawansowana technika
sprzyjająca zrównoważonej wydajności. eActros jest
dostępny jako typ dwu- lub trzyosiowy o dopuszczalnej masie całkowitej odpowiednio 19 000 lub 27 000
kg. Ponadto znaczna moc zapewnia inne wrażenia
z jazdy. Równocześnie, w celu maksymalnej unifikacji
komponentowej, konstrukcję wydania elektrycznego
– poza układem napędowym – w maksymalnym stopniu oparto na podzespołach klasycznego Actrosa. De
facto takie same są m.in. rama podwozia, zawieszenie
i kabina, gdyż w jej przypadku Mercedes nie pokusił
się nawet na zmianę części paneli, jak przykładowo
przedniej atrapy, by wizualnie chociaż nieco odróżnić
„elektryka” od „klasyka” – odmianę elektryczną od
tradycyjnej. Niemniej powyższe pozytywnie wpływa
na koszty produkcji oraz późniejszego użytkowania,
co w tej sytuacji – ze względu na wskazane elementy
wydatkowe – odgrywa niebagatelne znaczenie.
W sferze zelektryfikowanego układu napędowego
Mercedes-Benz Trucks stawia w eActrosie na globalną
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architekturę platformową – ePowertrain. Technicznym
sercem auta jest jednostka napędowa – sztywna oś
elektryczna z dwoma zintegrowanymi silnikami elektrycznymi i dwustopniową skrzynią biegów. W porównaniu z systemami z silnikiem umieszczonym
centralnie taka konstrukcja oferuje wiele korzyści.
Nie występuje wał napędowy, a mniejsze gabaryty
kompaktowej całości umożliwiają na przykład uzyskanie dodatkowej przestrzeni do montażu akumulatorów o większej pojemności, co pozytywnie wpływa
na zasięg samochodu. W porównaniu z silnikiem
umieszczonym centralnie, ponieważ następuje niemal bezpośrednie przenoszenie siły napędowej na
oś elektryczną, ta koncepcja oferuje także korzyści
w obszarze wydajności.
Kompaktowa tylna oś elektryczna elektrycznego
układu napędowego zawiera dwa silniki, umieszczone
pośrodku tej osi, generujące sumaryczną moc ciągłą
330 kW oraz moc maksymalną 400 kW. Bezzwłoczna
dostępność momentu obrotowego z silników elektrycznych połączonych z dwustopniową skrzynią
biegów przekłada się na bardzo dobre przyspieszenie oraz wysokie komfort i dynamikę jazdy, które
w porównaniu z konwencjonalnym odpowiednikiem
napędzanym silnikiem wysokoprężnym umożliwiają
bardziej relaksujące i mniej stresujące prowadzenie.
Przy pełnym obciążeniu silnika jazda staje się też
przyjemniejsza dzięki obniżeniu hałasu wewnątrz
kabiny o 10 dB, co w przybliżeniu odpowiada zredukowaniu odczuwalnego poziomu hałasu aż o połowę.
Kolejną różnicą w stosunku do ciężarówek z silnikiem
wysokoprężnym jest znacznie niższy poziom drgań.
W kwestii techniki akumulatorowej, to do magazynowania energii – zależnie od wariantu eActrosa – służą trzy lub cztery pakiety akumulatorowe,
każdy o pojemności energetycznej około 105 kWh,
co daje łączną pojemność akumulatorów 315 lub
420 kWh. Są one umieszczone pod ramą pojazdu
w wysuwanych komorach. Maksymalna pojemność
akumulatorów na poziomie 420 kWh oznacza zasięg samochodu dochodzący do 400 kilometrów.
W tym kontekście połączenie dużych pakietów akumulatorowych z silnikami elektrycznymi o wysokiej
mocy ma pozytywny efekt dodatkowy – znaczny
potencjał rekuperacji. Podczas każdego hamowania
silnik elektryczny może bowiem przekształcać energię
kinetyczną na elektryczną. Odzyskana w ten sposób
energia trafia z powrotem do akumulatorów, jest tam
magazynowana i może być wykorzystana do wydłużania zasięgu. W zależności od sytuacji kierowca może
wybierać spośród pięciu różnych stopni hamowania.
Przy czym pakiety akumulatorowe zasilają energią nie
tylko napęd, ale i cały pojazd. Elektrycznie zasilane są
przykładowo jeszcze podzespoły, takie jak sprężarka
powietrza układu hamulcowego, sprężarka klimatyzacji
kabiny oraz ewentualna zabudowa chłodnicza. W razie
potrzeby pakiety akumulatorowe można wymieniać.
O stanie naładowania akumulatorów, pozostałym
zasięgu oraz aktualnym i średnim zużyciu energii
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w kWh na 100 kilometrów stale informuje – standardowo montowany w eActrosie – wskaźnik interaktywnego kokpitu multimedialnego (Multimedia
Cockpit Interactive).
Następny wyróżnik stanowi przemyślany system
ładowania pojazdu i łączenia komponentów. Standard ładowania zastosowany w aucie to Combined
Charging System CCS. eActrosa można ładować
prądem o mocy do 160 kW – po podłączeniu do
zwykłego terminalu szybkiego ładowania prądem
stałym o natężeniu 400 A ładowanie jego trzech pakietów akumulatorowych z poziomu 20 do poziomu 80
procent zajmuje nieco ponad godzinę. Do ładowania
wymagana jest wtyczka typu CCS Combo-2, a stacja
ładująca musi także obsługiwać ładowanie prądem
stałym (DC). Natomiast instalację elektryczną niskiego
napięcia z dwoma konwencjonalnymi akumulatorami
12 V ładuje się z akumulatorów wysokiego napięcia za pomocą przetwornika DC/DC. Dzięki temu
w przypadku awarii lub wyłączenia sieci wysokiego
napięcia możliwe staje się utrzymanie wszystkich
istotnych funkcji ciężarówki, takich jak oświetlenie,
kierunkowskazy, układy hamulcowy i zawieszenia
pneumatycznego oraz systemy w kabinie kierowcy.
Przy tym liczne komponenty wysokiego i niskiego
napięcia zostały połączone w kompaktowej komorze
przedniej (front box), w dawnej przestrzeni montażowej silnika spalinowego. Znalazły się w niej m.in. wymiennik ciepła, pompy wodne, obwody elektryczne
kabiny, przetwornik DC/DC, zawory i oba akumulatory niskonapięciowe. Zebrane w komorze przedniej
komponenty są łatwo dostępne w razie konieczności
przeprowadzenia naprawy bądź wykonania czynności
serwisowych. Poza tym niewielka gabarytowo komora
przednia umożliwia lepsze rozłożenie masy na osie.
Ponieważ sprzedaż wariantu elektrycznego to
dostawa nie tylko samego środka przewozu, ale
i immanentnie z nim zintegrowanych usług skojarzonych, bardzo ważną funkcję pełni tzw. ekosystem
dla biznesu. Dlatego dla eActrosa Mercedes-Benz
Trucks proponuje kompleksowy eConsulting oraz
inteligentne rozwiązania cyfrowe. Oferta doradcza
econsultingowego firmowego zespołu obejmuje
tematy związane z analizą tras, dostępnych subwencji,
wsparciem operacyjnej integracji floty oraz optymalizacją całkowitych kosztów posiadania. Do tego,
na życzenie klientów, Siemens Smart Infrastructure,
ENGIE i EVBox Group zabezpieczają swoje partnerskie
wsparcie w analizie baz operacyjnych i tworzeniu
odpowiedniej infrastruktury, w tym inteligentnych
rozwiązań w zakresie ładowania, wraz ze sprzętem
i oprogramowaniem. Co więcej, rozwiązania cyfrowe
i aplikacje przyczyniają się do jeszcze efektywniejszej
eksploatacji we flocie, a umowa serwisowa Mercedes-Benz Complete wraz z Mercedes-Benz Uptime zapewnia kompleksową ochronę.
Generalnie w najbliższych latach klienci użytkujący
ciężarówki, jak nigdy dotąd, staną przed koniecznością
wyboru dla siebie maksymalnie zoptymalizowanej

techniki napędowej – w zależności od branży, segmentu i konkretnego zastosowania. Perspektywicznie
kluczową rolę odegra tu elektromobilność. W związku
z tym zadeklarowany cel koncernu polega na sprostaniu związanym z tym wyzwaniom, wykraczającym
poza same pojazdy, za pomocą dopasowanych do
potrzeb odbiorców ofert i poprzez wsparcie przedsiębiorstw transportowych w przechodzeniu na
elektromobilność. Powyższe ma uczynić korzystanie
z elektrycznego taboru jak najbardziej ekonomicznym.
W tym celu pod szyldem eConsultingu podmiot
przygotował cały ekosystem, składający się na zintegrowany system eActrosa i obejmujący doradztwo
oraz gamę rozwiązań infrastrukturalnych. Punktem
wyjścia tej oferty jest określenie realistycznego
i przekonującego dla danego użytkownika profilu
zastosowań elektrycznych ciężarówek na podstawie dotychczasowych tras przejazdów. Ponadto
eConsulting zawiera kompleksowe doradztwo
w zakresie ekonomicznej eksploatacji aut i optymalizacji całkowitych kosztów posiadania, wsparcie
w integracji elektrycznych ciężarówek we flocie,
a nawet analizę możliwych dotacji publicznych na
infrastrukturę i tabor.
Na życzenie Mercedes-Benz Trucks wspiera też
klientów we wszystkich kwestiach związanych
z procesami planowania, przygotowania i realizacji
dostosowanej do ich potrzeb infrastruktury ładowania wraz z przyłączeniem do sieci. Specjalnie w tym
celu zawarł strategiczne partnerstwo z Siemens
Smart Infrastructure, ENGIE i EVBox Group. Jeśli klient
zdecyduje się skorzystać z ich usług, wymienieni
partnerzy wezmą udział w analizie jego baz operacyjnych i budowie odpowiedniej infrastruktury
bądź zapewnieniu zaopatrzenia w energię. Zajmą się
również konserwacją i serwisowaniem infrastruktury
ładowania. We wszystkich fazach procesu Siemens

Ładowanie technicznie nie należy do
trudnych, ale jest czasochłonne i niezbyt
wydajne, szczególnie przy szybkim
ładowaniu
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Smart Infrastructure, ENGIE i EVBox Group ściśle
współpracują z Mercedes-Benz Trucks.
Pierwszy i najważniejszy krok w kierunku wejścia
do świata elektromobilności zasadniczo stanowi stworzenie możliwości ładowania pojazdów w bazach
klientów. Pozwala to na indywidualne dostosowanie
infrastruktury ładowania do potrzeb i procesów danego operatora. Ładowanie w bazie jest przede wszystkim możliwe w przypadku eksploatacji ciężarówek
elektrycznych w przestrzeni miejskiej, gdy poruszają
się one po wyznaczonych trasach i można je ładować
w nocy lub podczas regularnych przestojów. Wtedy
w większości przypadków dotychczasowe procedury
operacyjne wcale lub prawie wcale nie ulegają zmianie. Poza tym eliminuje się czasochłonne rozliczanie
i uwierzytelnianie uprawnionych pojazdów.
Oprócz tego, aby umożliwić klientom pełne wykorzystanie atutów eActrosa, koncern udostępnia
inteligentne funkcje cyfrowe – szereg rozwiązań cyfrowych i aplikacji – dla uzyskania jeszcze większej
efektywności. Standardowo instalowany w aucie
Multimedia Cockpit Interactive na bieżąco informuje kierowcę o poziomie naładowania akumulatorów,
pozostałym zasięgu oraz aktualnym i średnim zużyciu
energii. Za pośrednictwem portalu Fleetboard managerowie flot mogą korzystać z cyfrowych opracowań do efektywnego zarządzania swoją flotą. Są
to m.in. zindywidualizowany Charge Management
System, przykładowo umożliwiający tworzenie profili ładowania, oraz Logbook – dziennik zawierający
szczegółowe dane na temat czasów jazdy, postoju
i ładowania. Kolejne narzędzie, Mapping-Tool, w czasie
rzeczywistym pokazuje aktualną lokalizację danego
samochodu oraz informuje czy jest on w ruchu, stoi,
czy może trwa jego ładowanie, oraz jaki jest poziom
naładowania akumulatora.
Dla eActrosa dostępna jest także cyfrowa tarcza

ochronna w postaci umowy serwisowej Mercedes-Benz Complete z pakietem kompleksowej opieki
oraz modułu Uptime. Ten bogaty pakiet świadczeń
obejmuje wiele składowych, od koordynacji terminów
wizyt w warsztacie po kontrolę księgową. W jego skład
wchodzą m.in. prace warsztatowe związane z serwisowaniem i naprawą całego auta oraz jego układu
napędowego, łącznie z wymianą zużytych części..
Dzięki temu klienci mają zapewnioną kompleksową
ochronę, a pojazd pozostaje gotowy do działania
zgodnie z planem.
Jeden z elementów wspomnianej Umowy Serwisowej stanowi zawsze intensywne wsparcie klienta w ramach Mercedes-Benz Uptime, gdyż dla operatorów
flot w ich codziennej pracy kluczową rolę odgrywa
możliwość odpowiednio wczesnego rozpoznawania
i usuwania ewentualnych usterek. Inteligentny system
rejestruje wszystkie istotne dane samochodu – od
ciśnienia w oponach, przez silnik, a teraz też stan
akumulatora. W tym kontekście system Mercedes-Benz Uptime został już rozszerzony o ponad 100 reguł
specyficznych dla odmian elektrycznych, w tym np.
stały monitoring procesów ładowania czy przebiegów
napięcia w odniesieniu do akumulatora wysokiego
napięcia. Dodatkowo informacje te są dostępne na
nowym chmurowym portalu dla klientów. Dzięki
sieciowemu połączeniu pojazdu, usługi Mercedes-Benz i firmy transportowej można łatwiej planować
wizyty w warsztacie i zapobiegać nieprzewidzianym
przestojom, spowodowanym na przykład awariami
unieruchamiającymi pojazd na drodze.
Jednocześnie jednym z priorytetów pozostaje wysokie bezpieczeństwo kierowcy i wszystkich innych
uczestników ruchu drogowego. Już w najnowszej
generacji Actrosa z konwencjonalnym silnikiem wysokoprężnym zademonstrowano, jak wysoki poziom
bezpieczeństwa jest dziś możliwy w komunikacji

drogowej i za pomocą jakich środków producent
realizuje swoją wizję bezwypadkowej jazdy. W przypadku eActrosa podmiot skoncentrował się nie tylko
na bezpieczeństwie czynnym, lecz i na wyzwaniach
związanych z pojazdami elektrycznymi i systemami
wysokiego napięcia (HV). Dlatego w modelu tym
liczne systemy asystujące i mechanizmy przekładają się na wysoki poziom bezpieczeństwa. M.in.
w przypadku zderzenia bocznego akumulatory
chronią specjalne elementy zderzeniowe z profilem
aluminiowym chronią akumulatory, a umieszczone
w nich czujniki mogą spowodować automatyczne odłączenie akumulatorów wysokiego napięcia.
Przy tym istnieje możliwość automatycznego lub
manualnego odłączania instalacji wysokiego napięcia.
Generalnie akumulatory eActrosa oraz przewody
wysokiego napięcia i inne komponenty instalacji
wysokiego napięcia, są zasadniczo tak skonstruowane i zabezpieczone, aby w razie wypadku spełniały
wysokie standardy bezpieczeństwa Mercedes-Benz
Trucks oraz wymogi ustawowe i regulacyjne. Zintegrowany w elektrycznej ciężarówce Battery Temperature Warning System stale monitoruje temperaturę
akumulatorów wysokiego napięcia. Jeśli jest ona
za wysoka, system alarmowy emituje w kabinie
kierowcy sygnał ostrzegawczy. Alarm działa także
przy wyłączonym pojeździe. Konstrukcyjną ochronę
akumulatorów w przypadku zderzenia bocznego
stanowią specjalne elementy zderzeniowe przymocowane do ramy podwozia. Aluminiowy profil
tych elementów umożliwia maksymalną absorpcję
energii. W nim też są zintegrowane czujniki, potrafiące rozpoznać kolizję. Gdy do niej dojdzie, nastąpi
automatyczne odłączenie akumulatora wysokiego
napięcia od reszty pojazdu. Pod fotelami znajdują
się zaś dodatkowe punkty odłączania, umożliwia-
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jące służbom ratowniczym dezaktywację instalacji
wysokiego napięcia.
Odłączenie wysokiego napięcia gwarantuje, że
w ciągu kilku sekund w instalacji wysokiego napięcia
poza akumulatorem nie wystąpi napięcie resztkowe,
mogące spowodować obrażenia. W razie rozpoznania
niebezpieczeństwa. oprócz mechanizmu automatycznego odłączania, w każdej chwili kierowca uruchomić
umieszczony w kabinie wyłącznik wysokiego napięcia.
Po odłączeniu instalacji wysokiego napięcia przestają
działać napęd i funkcja zwalniacza. Jeśli włączona
jest instalacja niskiego napięcia (24 V), nadal działają
hamulec podstawowy, oświetlenie wraz ze światłami
awaryjnymi oraz układ kierowniczy.
Jak wszystkie pojazdy elektryczne, także eActros
jeździ zazwyczaj bardzo cicho. W niektórych przypadkach może to prowadzić do niebezpiecznych
sytuacji, np. gdy piesi lub rowerzyści zbyt późno
spostrzegą elektryczną ciężarówkę. W związku z tym,
aby uniknąć takich niebezpieczeństw, ciężarówka
seryjnie otrzymuje dźwiękowy system ostrzegawczy AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System). Dzięki
emisji tych dźwięków ostrzegawczych staje się więc
lepiej słyszalna dla m.in. pieszych i rowerzystów.
System ten składa się z dwóch głośników – jednego umieszczonego z przodu, drugiego z tyłu,
połączonych ze sobą i z pojazdem. W zależności
od warunków jazdy, system emituje dźwięki dla
jazdy do przodu lub do tyłu. Dźwięk emitowany
przy jeździe do przodu „symuluje” cichy szum wentylatora, z kolei przy jeździe do tyłu odtwarzany jest
przerywany dźwięk dwutonowy.
System AVAS z nawiązką spełnia kryteria poziomu hałasu określone w regulaminie EKG ONZ
nr 138.01, o co najmniej 10 dB przy jeździe do
przodu i o co najmniej 15 dB przy jeździe do tyłu.
W ten sposób zapewnia dobrą akustyczną „dostrzegalność eActrosa”. Nie przekracza jednak prawnie
dopuszczalnego poziomu maksymalnego, a subiektywnie ani kierowca, ani przechodnie nie doznają

dyskomfortu.
Wprowadzono jeszcze inną funkcję bezpieczeństwa, wykraczającą poza wymagania regulaminu
EKG ONZ nr 138.01: gdy tylko kierowca zmieni położenie dźwigni selekcyjnej na „D” i zwolni hamulec
postojowy, odtwarzany jest dźwięk jazdy do przodu,
co poprawia akustyczną percepcję pojazdu. Natomiast gdy kierowca przełączy na „R”, odtwarzany
jest dźwięk cofania.
Do tego, by podnieść bezpieczeństwo w trakcie
manewrów skrętu w prawo i w ruchu wzdłużnym, samochód standardowo dostaje asystenta martwego
pola S1R i asystenta hamowania awaryjnego Active
Brake Assist piątej generacji. Lepsza dostrzegalność
wariantu elektrycznego odgrywa bowiem szczególnie istotną rolę przy wykonywaniu manewru skrętu
w prawo. Wypadki zdarzające się w tej sytuacji są jedną z najgorszych rzeczy, jaka może wystąpić w ruchu
miejskim, głównie dla poruszających się pozbawionych dodatkowej ochrony, jak rowerzyści czy piesi.
Niemniej skutki takich zdarzeń negatywnie wpływają i na samych kierowców ciężarówek. Aby zatem
takich kolizji unikać, a przynajmniej łagodzić ich
następstwa, eActrosa bazowo wyposaża się w asystenta martwego pola S1R. Interwencja systemu
w postaci wielostopniowego procesu ostrzegania
kierowcy ciężarówki zachodzi, jeśli istnieje ryzyko,
że podczas wykonywania skrętu w prawo kierowca ten nie zauważy nieoczekiwanego rowerzysty
czy pieszego znajdującego się w „martwym polu”.
Swoje ostrzeżenia wizualne asystent martwego
pola przekazuje na wyświetlaczu MirrorCam, także
w eActrosie montowanym zamiast konwencjonalnych lusterek głównych i szerokokątnych.
Sercem asystenta martwego pola są dwa czujniki radarowe bliskiego zasięgu zlokalizowane na
ramie po stronie pasażera, przed tylną osią pojazdu.
System ten zaprojektowano tak, aby obejmował
całą długość zestawu ciężarowego plus dwa metry
z przodu i maksymalnie metr z tyłu oraz obszar

po prawej stronie pojazdu na odległość 3,75 m.
Asystent martwego pola S1R nie ingeruje jednak
aktywnie w układ hamulcowy. To kierowca, korzystający z ostrzeżeń systemu, pozostaje odpowiedzialny za wyhamowanie auta w odpowiednim
czasie.
Ponadto od lat znaczący odsetek wypadków
drogowych z udziałem ciężarówek klasy tonażowej ciężkiej stanowią kolizje w ruchu wzdłużnym,
czyli wypadki polegające na uderzeniu przez nie
w pojazd jadący z przodu bądź stojący. Do tych
zdarzeń dochodzi zazwyczaj w wyniku rozproszenia
uwagi kierowcy, niewystarczającego odstępu czy
nieodpowiedniej prędkości. Dzięki montowanemu
standardowo w eActrosie systemowi Active Brake
Assist (ABA) piątej generacji z funkcją rozpoznawania
pieszych takich wypadków da się zasadniczo uniknąć. ABA 5 działa w oparciu o kombinację systemu
czujników radarowych i kamer. Gdy system ten rozpozna niebezpieczeństwo kolizji z poprzedzającym
pojazdem, nieruchomą przeszkodą albo z osobą
przecinającą tor jazdy – nadchodzącą z przeciwka,
poruszającą się na pasie bądź zatrzymującą się nagle
ze strachu – najpierw ostrzega o tym kierowcę wizualnie i dźwiękowo. Jeśli kierowca odpowiednio
nie zareaguje, w drugim kroku system inicjuje częściowe hamowanie z opóźnieniem trzech metrów
na sekundę – odpowiada to mniej więcej połowie
maksymalnej mocy hamowania. Jeżeli pomimo to
niebezpieczeństwo kolizji nie minie, to przy prędkości do 50 km/h system ABA 5 automatycznie wykona pełne hamowanie w celu uniknięcia zderzenia
z poruszającą się osobą. Po zatrzymaniu samochodu
automatycznie zostaje załączony nowy elektroniczny
hamulec postojowy.
Cel wszystkich układów asystujących Mercedes-Benz Trucks zawsze polega na optymalnym wspomaganiu kierowcy w prowadzaniu, ale w granicach
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działania tych systemów, niemniej to na kierowcy
zawsze spoczywa pełna odpowiedzialność za bezpieczne prowadzenie ciężarówki.
Dla produkcji eActrosa firma wdraża ekologiczną i elastyczną organizację wytwarzania. Seryjny
eActros będzie powstawał w Wörth, a jego włączanie
w proces montażu ciężarówek z napędem konwencjonalnym odbywa się w sposób maksymalnie elastyczny. Ogólnie produkcja eActrosa zostanie w pełni
zintegrowana z siecią wytwórczą układów napędowych i aut Mercedes-Benz Trucks. Sieć ta zawiera
m.in. obróbkę i montaż głównych komponentów
napędu elektrycznego w zakładach w Gaggenau
(komponenty do osi elektrycznej), Kassel (montaż
i testowanie osi elektrycznej) i Mannheim (montaż
pakietów akumulatorowych wysokiego napięcia)
oraz składanie pojazdów w zakładzie w Wörth.
Kluczowy punkt produkcji seryjnej eActrosa stanowi hala w budynku 75 zakładu w Wörth. W ostatnich miesiącach prowadzono w niej intensywne
przygotowania do wdrożenia nowych procesów
wytwórczych. Obejmowały one m.in. przygotowanie
nowej linii montażowej, na której przede wszystkim
będzie się odbywał montaż komponentów instalacji
wysokiego napięcia (HV) – np. pakietów akumulatorowych zmontowanych w „Centrum kompetencyjnym ds. bezemisyjnej mobilności” (KEM) w zakładach
w Mannheim – oraz uruchomienie pojazdu. Następnie w hali montażowej modele elektryczne będą
ponownie elastycznie włączane w regularny proces
produkcji wersji z napędem konwencjonalnym, aż
do wykończenia i kontroli końcowej. Zasadniczo
budowa różnych typów ma być jak najbardziej zintegrowana, a podstawowa konstrukcja montowana
na wspólnej linii – niezależnie od tego, czy instaluje
się tradycyjny silnik spalinowy, czy elektryczny układ
napędowy. Przykładem może być elektryczna oś pojazdu, pochodząca z fabryki Mercedes-Benz w Kassel.

Tam są robione osie elektryczne wraz z kompletnym
elektrycznym układem napędowym, składającym się
z silnika elektrycznego i przełączalnych elementów
przekładni. Przeprowadza się też kontrolę końcową
tych osi, ze szczególnym uwzględnieniem testów
funkcjonalnych, bezpieczeństwa wysokonapięciowego i charakterystyki akustycznej. Ponieważ
oś elektryczna ma zasadniczo taką samą budowę
podstawową, jak odpowiednie osie z typoszeregu
konwencjonalnego, może być wstępnie montowana
na istniejącej już linii montażowej osi do pojazdów
z klasycznych rodzin. Koncern wykorzystuje więc
dostępną infrastrukturę montażową, jednocześnie
zwiększając elastyczność w zakresie liczby jednostek dla poszczególnych typoszeregów. W ten
sposób możne aktywnie realizować transformację
z wyrobów konwencjonalnych na elektryczne.
W zakładzie w Wörth Mercedes-Benz Trucks
stworzył specjalną strukturę organizacyjną HV. Do
tego zatrudnieni przy montażu eActrosa specjaliści
HV przeszli specjalistyczne szkolenia w ramach
zakładowego systemu kształcenia i doskonalenia
zawodowego – m.in. w ramach różnych modułów
nauczania zdobyli specjalne umiejętności w zakresie
obsługi komponentów instalacji wysokiego napięcia
oraz elektrycznych ciężarówek.

Wypowiedzi przedstawicieli zarządu
i wybranych klientów/kierowców
Karin Rådström, członek zarządu Daimler Truck AG,
odpowiedzialna za Mercedes-Benz Trucks: „Musimy
uznać, że transport jest częścią problemu zmian klimatycznych. Jednocześnie możemy być, i będziemy,
częścią ich rozwiązania. Rozpoczynamy od naszego
eActrosa. Skonstruowaliśmy tę ciężarówkę w ścisłej
współpracy z naszymi klientami, dzięki czemu w ramach testów po drogach publicznych pokonała ona
ponad pół miliona kilometrów. eActros i powiązane

z nim usługi są dla Mercedes-Benz Trucks i naszych
klientów ogromnym krokiem na drodze do osiągnięcia neutralności emisji CO2 w drogowym transporcie
towarowym”.
Andreas von Wallfeld, szef sprzedaży i marketingu Mercedes-Benz Trucks: „Dzięki zasięgowi do
400 kilometrów5, dopuszczalnej masie całkowitej
zestawu do 40 ton oraz zastosowaniu dwóch mocnych silników elektrycznych o maksymalnej mocy
400 kW, eActros jest doskonale przygotowany do
codziennej eksploatacji u naszych klientów. Wraz
z samą ciężarówką także nasze usługi cyfrowe i nowe
zespoły econsultingowe pomagają klientom w jak
najłatwiejszym i bezproblemowym przejściu na
elektromobilność – np. w kwestiach związanych
z infrastrukturą ładowania, integracją floty czy planowaniem tras przejazdów”.
Prof. Uwe Baake, szef działu rozwoju Mercedes-Benz Trucks: „Wyposażenie standardowe eActrosa
obejmuje sprawdzone kluczowe innowacje, takie jak
system MirrorCam i Multimedia Cockpit Interactive,
oraz nasze systemy bezpieczeństwa – asystenta
hamowania awaryjnego z funkcją rozpoznawania
pieszych i asystenta martwego pola. Co więcej, nasi
klienci nie tracą nic pod względem wrażeń z jazdy.
Wysoki komfort jazdy eActrosa to między innymi
zasługa jego dobrego przyspieszenia i niskiego poziomu hałasu. Dzięki zastosowaniu kompaktowej
osi elektrycznej z dwoma silnikami, osiągamy moc
maksymalną do 400 kW”.
Rainer Schmitt, dyrektor zarządzający w firmie
Logistik Schmitt GmbH, Bietigheim: „Czuję się trochę
tak, jakbym należał do pokolenia przejściowego; dorastałem z zapachem oleju napędowego w naszym
warsztacie, a teraz zgłębiamy temat elektromobilności. Oczywiście napawa nas dumą fakt, że możemy
brać w tym udział. Pojazd jest w eksploatacji przez
całą dobę i idealnie integruje się z flotą”.
Wim Roks, menedżer floty w firmie Simon Loos bv,
Wognum: „Pierwsze doświadczenia z eActrosem są
niezwykle pozytywne. Ludzie w mieście spontanicznie oglądają się za nim, podnoszą kciuki w górę. Wraz
z samochodem, Mercedes-Benz dostarczył również
know-how i usługi, zapewniające kompatybilność
infrastruktury ładowania i pojazdu”.
Torsten Schuhmann, kierowca w firmie EDEKA:
„Jazda eActrosem to spełnienie marzeń. Dynamika silników elektrycznych jest doskonała, a sam
pojazd niezwykle cichy. Mercedes-Benz stworzył
pełnowartościową ciężarówkę elektryczną. Jazda nią
to czysta przyjemność”.
Guillaume Fortanier, kierowca w firmie Simon
Loos bv, Zaandam: „W pierwszej chwili myślisz: silnik
nie pracuje. Inni kierowcy ciężarówek i samochodów osobowych są zdumieni, że potrafi tak szybko
poruszać się w ruchu drogowym. Mam na myśli to,
że rusza równie szybko, jak normalne auto. Jestem
bardzo dumny, że mogę jeździ tym wspaniałym
pojazdem”.
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Scania mocno inwestuje w nowe, bardziej
proekologiczne technologie transportowe

Gazyfikacja, a szczególnie elektryfikacja transportu drogowego to nie tylko odpowiednie pojazdy wraz z niezbędną
towarzyszącą im infrastrukturą do tankowania/ładowania. To także proponowanie przez samych wytwórców
takich pojazdów zespołu powiązanych/skojarzonych usług i produktów, wśród których znajdują się nawet
własne akumulatory.
TEKST: JAROSŁAW BRACH, ZDJĘCIA: SCANIA

Scania nadal inwestuje w rozbudowę
Northvolt i recykling baterii
Współpraca Scanii z Northvolt polega na opracowywaniu i komercjalizacji technologii ogniw akumulatorowych do pojazdów ciężkich. Zaczęło
się w 2018 roku, a teraz Northvolt finalizuje kolejne podwyższenie kapitału
o 2,75 mld dolarów USA. Środki te posłużą do prac nad zwiększaniem
pojemności ogniw baterii i poprawą recyklingu. Scania ponownie znalazła
się wśród inwestorów.
Zapotrzebowanie na pojemność ogniw baterii wzrasta, gdy coraz więcej
klientów przechodzi na produkty zelektryfikowane.W odpowiedzi Northvolt
rozbudowuje swoją szwedzką fabrykę z mocy 40 GWh do 60 GWh. Jest to
możliwe dzięki prywatnej emisji akcji o wartości 2,75 mld USD dokonanej
zarówno przez nowych udziałowców, jak i obecnych właścicieli. Peter
Carlsson, współzałożyciel i dyrektor generalny Northvolt, stwierdził :„Scania
od samego początku była silnym sponsorem i kluczowym partnerem dla
Northvolt. Cieszymy się, że nasze partnerstwo rozwija się jeszcze bardziej
i nie możemy się doczekać, aby dostarczyć im najbardziej ekologiczne
ogniwa akumulatorowe na świecie”.

Baterie z recyklingu
Nadchodzi ogromny wzrost europejskiego łańcucha wartości w zakresie
produkcji baterii – począwszy od przetwarzania surowców, po produkcję
ogniw i systemów baterii oraz budowę infrastruktury recyklingu. Dlatego
plan Northvolt obejmuje również egzekwowanie możliwości recyklingu, aby

do 2030 roku 50 procent wszystkich surowców pochodziło z akumulatorów
poddanych procesowi recyklingu. Jest to bardzo ważne dla Scanii, biorąc pod
uwagę wysoki popyt na akumulatory wywołany elektryfikacją ciężkiego
transportu komercyjnego. Jak dotąd podaż jest ograniczona, a podaż baterii
produkowanych w sposób zrównoważony okazuje się jeszcze bardziej limitowana. AndersWilliamsson, dyrektor ds. operacji przemysłowych w Scanii,
mówi :„Elektryfikacja sama w sobie nie będzie zrównoważoną opcją, jeśli
nie uwzględni się ekologicznej energii elektrycznej, zrównoważonych baterii
i recyklingu. Nadal widzimy, że nasze ambicje są w pełni zgodne z ambicjami
Northvolt w kwestii zarówno produkcji najbardziej ekologicznej baterii na
świecie, jak i najwyższych ambicji w zakresie recyklingu”.

Dagab

Scania publikuje ocenę cyklu życia
pojazdów elektrycznych na baterie
Jako pierwszy gracz w branży ciężkich pojazdów użytkowych Scania
publikuje ocenę cyklu życia (LCA – life cycle assessment) pojazdów dystrybucyjnych. Na tej podstawie stwierdza, że wpływ na środowisko pojazdów
elektrycznych zasilanych akumulatorem jest znacznie niższy niż pojazdów
z silnikiem spalinowym.
Ocena cyklu życia to metoda ISO 14040/44, służąca do obliczania
wpływu produktów na środowisko, obejmująca cały cykl życia od„kołyski
do grobu”– tzn. od fazy zaopatrzenia i wytworzenia aż do fazy utylizacji,
czyli począwszy od wydobycia i rafinacji surowców, a skończywszy na
odzyskaniu, w tym przypadku, pojazdów.
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Andreas Follér, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Scanii, mówi:
„Ponieważ sektor ciężkich pojazdów użytkowych w stale rosnącym stopniu
przekształca się w kierunku coraz większego udziału pojazdów elektrycznych
na baterie, musimy zadać sobie pytanie: czy pojazdy elektryczne na baterie
są naprawdę dobre dla środowiska, gdy patrzymy na pełny cykl życia?
Generowany wpływ nie pochodzi z emisji z rury wydechowej, więc branża
musi przemyśleć, co rozumiemy przez wpływ na środowisko. Dzięki temu
badaniu mamy jasne odpowiedzi”.
Produkcja pojazdu elektrycznego na baterie pociąga za sobą większy
wpływ na środowisko, głównie ze względu na energochłonną produkcję
ogniw akumulatorowych. Pomimo zwiększonego obciążenia produkcyjnego, całkowity wpływ cyklu życia na zmiany klimatyczne okazuje się
jednak znacznie lepszy w przypadku pojazdów elektrycznych z zasilaniem
akumulatorowym, dzięki o wiele niższemu wpływowi emisji dwutlenku
węgla w fazie użytkowania.
W przypadku ciężarówek eksploatowanych w Uii Europejskiej dochodzi
do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w cyklu życia o 38% (EU mix 2016)
do 63% (prognozowana EU mix 2030). Jeśli przejdzie się na zieloną energię
elektryczną, da się osiągnąć redukcję emisji dwutlenku węgla w cyklu życia
o 86%. Elektryczny pojazd akumulatorowy może mieć mniejszy wpływ
na klimat niż pojazd z silnikiem spalinowym już w ciągu roku lub dwóch
lat eksploatacji. Obejmuje to wszystkie zbadane i ujęte w raporcie miksy
energii elektrycznej.
Ogniwa akumulatorowe odpowiadają za nieco ponad 40% emisji dwutlenku węgla pochodzących z produkcji pojazdów elektrycznych na baterie.
Niemniej istnieje duży potencjał w zakresie poprawy poziomów emisji
z produkcji pojazdów elektrycznych na baterie, gdyż sektor akumulatorów
stale się dekarbonizuje, a wykorzystanie zielonej energii elektrycznej cały
czas wzrasta. Follér dodaje:„Spodziewamy się, że w ciągu tej dekady w przypadku pojazdów z napędem elektrycznym całkowity koszt eksploatacji
większości naszych klientów będzie dodatni, a do 2030 roku połowa naszych
sprzedanych pojazdów może mieć elektryczny układ napędowy. Wyścig
w kierunku zerowej emisji będzie polegał na dekarbonizacji procesów
i materiałów potrzebnych do montażu przyszłych ciężarówek i autobusów”.
Partnerstwa są kluczem do uzyskania redukcji emisji dwutlenku węgla
potrzebnej do osiągnięcia celów naukowych, do których zobowiązała się
Scania. Przykład stanowi tu partnerstwo z Northvolt, ukierunkowane
na produkcję najbardziej ekologicznej baterii na świecie. Stal jest kolejnym ważnym elementem redukcji śladu węglowego przez ciężarówki,
ze względu na duże uzależnienie od paliw kopalnych w fazie produkcji.
Partnerstwo z H2 Green Steel ma na celu rozwiązanie tego problemu
i ustawia Scanię na trajektorii dla ciężarówki o zerowej emisji, którą firma
zamierza wprowadzić w 2030 roku.
Ogólnie w kilku branżach tworzą się silne partnerstwa, w których
uczestniczą nie tylko transport i nabywcy usług transportowych, ale także

Zelektryfikowana droga

Poczta Norweska
dostawcy baterii i energii. Partnerstwo jawi się mianowicie jako jedna
z sił napędzających przejście na zrównoważony transport. Dlatego jedną
z najważniejszych części pracy nad poprawą klimatu jest właśnie współpraca
z innymi. Nawet z konkurentami, z którymi codziennie walczy się na rynku,
trzeba być w stanie uzgodnić, co jest dobre dla długoterminowych wspólnych celów dotyczących tego, co jest dobre dla planety i ludzi. Powyższe
sprowadza się do tego, że grupa ludzi dogaduje się, aby wypracować, jak
współdziałać, aby branża transportowa była bardziej efektywna. Zobowiązując się do spójnej ścieżki do zerowej emisji netto – trzeba więc stworzyć
nowe normy przywództwa korporacyjnego. Tym samym obecna kultura
odpowiedzialności w biznesie musi obejmować nie tylko liczby i wyniki,
ale też ludzi i planetę.

Ocena cyklu życia firmy Scania
Ocena cyklu życia to metoda ISO 14040/44 służąca do obliczania
wpływu produktów lub usług na środowisko w całym ich cyklu życia:
w tym przypadku produkcji, użytkowania, konserwacji i odzyskiwania
pojazdu i baterii. Analiza LCA w Scanii służy do oceny wpływu danego
produktu na środowisko i ustalania wewnętrznych celów projektowych
w rozwoju tego produktu.
Jednostka funkcjonalna zastosowana w tym badaniu to 500 000 km
przejechanych w reprezentatywnym cyklu dystrybucji przy średniej masie
ładunku 6,1 tony i została wybrana dla odzwierciedlenia i reprezentowania
pełnego okresu eksploatacji pojazdów.

Dostawy dla wiodącego
szwedzkiego sprzedawcy żywności
realizowane całkowicie elektryczne
Transport żywności w regionie Sztokholmu stanie się o wiele bardziej
przyjazny dla środowiska dzięki wiadomości, że firma logistyczna wiodącego szwedzkiego detalisty spożywczego – Axfood – zobowiązała się
do elektryfikacji swoich ciężarówek Scania w celu korzystania z nich przy
realizacji dostaw miejskich.
Dagab, dział zakupów i logistyki firmy Axfood, uruchomił pierwszą
seryjnie produkowaną, całkowicie elektryczną ciężarówkę Scanii do wykonywania przy jej pomocy codziennych dostaw żywności do sklepów
w Sztokholmie i okolicach. Do tego podmiot kupił nową hybrydową
ciężarówkę elektryczną typu plug-in.
Elektryczne ciężarówki będą codziennie jeździć z magazynu Dagab
w Jordbro, na południowych przedmieściach Sztokholmu, do sklepów
spożywczych w mieście. Rozszerzony asortyment pojazdów ciężarowych
w połączeniu ze zoptymalizowaną strategią ładowania oznacza, że Dagab
będzie w stanie dostarczać swoje ładunki bez poświęcania dostępności
i wydajności, a jednocześnie znacząco zmniejszy ogólny wpływ Dagab
i Axfood na środowisko.

Posten Norge testuje
w pełni elektryczną ciężarówkę
Na trasie między Oslo a Tromsø, na odcinku o długości 1600 kilometrów, norweska poczta obecnie testuje swoją nową, w pełni elektryczną
ciężarówkę dystrybucyjną firmy Scania.

Przy pojemności akumulatora do 300 kWh i szacowanym zasięgu
około 250 km są to – jak dotąd – największe wyzwanie dla ciężarówki
oraz najdłuższa trasa, jaką kiedykolwiek pokonała w pełni elektryczna
ciężarówka. Trasa ta zalicza się do wymagających, gdyż prowadzi przez
kręte drogi oraz omija kilka gór.

Dokładnie przetestowany
Do tej pory pojazd pokonał drogi we wschodniej Norwegii na trasie
o długości ponad 250 km. KennethTjønndal Pettersen, kierownik prasowy
Posten Norge, mówi :„Chcielibyśmy wiedzieć, czy ciężarówka spełni obietnicę Scanii dotyczącą zasięgu, zużycia energii i sposobu pracy w planowanych
punktach ładowania. Interesują nas również rzeczywiste koszty eksploatacji”.

Wymagający klimat
Gdy ciężarówka dotrze do Tromsø, będzie to nowe miejsce jej pracy.
Tromsø leży daleko na północy Norwegii, a klimat jest subarktyczny. Sezon
zimowy przynosi dużo śniegu, a zaspy śnieżne często mają ponad dwa metry
wysokości. Temperatury od -10 do -20 stopni Celsjusza nie są rzadkością.
Najcieplejszym miesiącem jest lipiec, kiedy średnie temperatury sięgają
nieco poniżej 13 stopni C. Auto naprawdę musi więc udowodnić, że stanowi
dobrą opcję użytkową nawet w takich zimowych warunkach. John Lauvstad,
dyrektor ds. marketingu, komunikacji i zrównoważonego rozwoju w Norsk
Scania, dodaje :„Nowe produkty są stale rozwijane, testowane i dostosowywane do rynku. Doświadczenia z jazd ciężarówką Posten Norge dostarczą
nam cennych informacji, które mogą przyczynić się do tego, że więcej
osób wybierze rozwiązania w zakresie transportu zelektryfikowanego”.

Scania uczestniczy w pionierskim
brytyjskim studium wykonalności
elektrycznej drogi – e-road
Scania weźmie udział w dużym studium wykonalności eksploatacji
długodystansowych zelektryfikowanych ciężarówek wykorzystujących
dynamiczne ładowanie zapewniane przez linie napowietrzne na drogach
elektrycznych.
Będzie to pierwsze tego typu badanie, które odbędzie się w Wielkiej
Brytanii, a jego cel polega na zademonstrowaniu gotowości tej technologii
do wprowadzenia na tamtejszy rynek krajowy. Scania angażuje się w badania w ramach konsorcjum, którego innymi członkami są Siemens Mobility,
Costain, The Center for Sustainable Road Freight (Cambridge University
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i Heriot-Watt University), ARUP, Milne Research, SPL Powerlines, CI Planning,
BOX ENERGI i Possible. Badanie to jest finansowane z części 20 milionów
funtów, które w ramach niedawno ogłoszonego Planu Dekarbonizacji
Transportu (TDP – Transport Decarbonisation Plan) rząd brytyjski odłożył
na próby bezemisyjnego transportu drogowego. DepartamentTransportu
przyznał finansowanie konsorcjum za pośrednictwem Innovate UK, będącego częścią brytyjskiego działu badań i innowacji – pozaresortowego organu
publicznego finansowanego z dotacji rządu Wielkiej Brytanii.
Konsorcjum zaproponowało elektryczny system drogowy wykorzystujący technologię Siemens Mobility„eHighway”, jako najszybszy, najmniej
emisyjny i najbardziej opłacalny sposób na dekarbonizację brytyjskiego
transportu drogowego i utrzymanie czystszego powietrza. Dziewięciomiesięczne badanie rozpoczęło się w sierpniu 2021 roku i ma być zwiastunem
programu, ukierunkowanego na sprawdzenie do lat 30. XXI wieku głównych
dróg w Wielkiej Brytanii pod kątem ich obsługi przez linie napowietrzne.
Podobnie jak w przypadku podobnych przedsięwzięć w Niemczech,
Szwecji i Włoszech, te e-autostrady umożliwiają specjalnie przystosowanym ciężarówkom podłączanie do przewodów - linii napowietrznych i poruszanie się przy użyciu energii elektrycznej, analogicznie jak
w odniesieniu do systemów szynowych i trolejbusowych. Samochody
Scanii są wyposażone w akumulator, który ładuje się podczas jazdy, dzięki
czemu mogą się odłączyć w dowolnym momencie czy wyprzedzić pojazd
poprzedzający oraz od początku do końca z zerową emisją są w stanie
dotrzeć do miejsca docelowego .
James Armstrong, dyrektor zarządzający Scania (United Kingdom)
Limited, mówi:„Elektryfikacja transportu drogowego jest kluczem do
osiągnięcia przez Wielką Brytanię zerowej emisji netto. Współpracujemy
z naszymi partnerami w celu opracowania i udoskonalenia zelektryfikowanych technologii drogowych i wykazaliśmy, że są one dla naszych
klientów nie tylko realną, ale także atrakcyjną, opłacalną alternatywą dla
pojazdów opartych na paliwach kopalnych. To partnerstwo ma na celu
połączenie doskonałości technicznej z wizjonerską ambicją, dzięki czemu
osiągniemy praktyczny i niedrogi system dróg elektrycznych dla branż
transportu towarowego i logistycznej”.

Absolutnie świetna decyzja
dla czystszego, cichszego transportu
Każdego dnia z fabryki w południowej Szwecji firma Absolut
wysyła do klientów na całym świecie około 600 000 butelek swojej
słynnej na rynku międzynarodowym wódki Absolut. Teraz jej transporty do pobliskiego portu będą realizowały elektryczne hybrydowe ciężarówki Scania P 320, zmniejszając emisje i hałas w małym
rodzinnym mieście gorzelni.
Miasto Åhus w południowej Szwecji liczy zaledwie 10 000 mieszkańców, ale jest domem znanej globalnie marki Absolut Vodka. Absolut
Company codziennie ekspediuje do odbiorców na całym globie około
600 tys. butelek, a ulice tego małego nadmorskiego miasteczka są
zatłoczone, gdyż kilka ciężarówek należących do przedsiębiorstwa
transportowego Åhus Åkeri nieustannie kursuje między fabryką a lokalnym portem. Dla mieszkańców Åhus to oznacza nie tylko strasznie
dużo butelek, ale i dużo hałasu oraz emisji dwutlenku węgla, ponieważ
do tej pory trzy ciężarówki należące do przewoźnika Åhus Åkeri jeździły
na biodiesel. Jednak Absolut Company jest zobowiązany do produkcji
do 2030 roku wódki całkowicie neutralnej dla klimatu. Dlatego dotąd
obniżył swoje bezpośrednie emisje związane z wytwarzaniem o 98
procent, a teraz wraz ze swoimi partnerami i dostawcami koncentruje
się na rozwiązaniach przyjaznych dla klimatu.W tym kontekście wspólna
inwestycja z Åhus Åkeri oznacza, że przewoźnik swoją flotę przestawia
na hybrydowo-elektryczne ciężarówki Scania.

Zmniejszenie emisji o 90 procent
Inwestycja transportowa obejmuje trzy nowe hybrydowo-elektryczne
2-osiowe ciągniki siodłowe Scania P 320, będące najnowszym hybrydowo-elektrycznym modelem koncernu. P 320 napędza kombinacja odnawialnego paliwa i energii elektrycznej, w porównaniu z pojazdami zasilanymi
olejem napędowym redukując emisje o ponad 90 procent.W ciągu ostatnich trzech lat Åhus Åkeri testował już jedną z hybrydowych ciężarówek
elektrycznych i stwierdził przy tym, że jest ona znacznie mniej głośna niż
odpowiedniki z silnikiem Diesla. Dla mieszkańców Åhus poziom hałasu
generowanego przez ciężarówki został obniżony z 81 decybeli w przypadku
poprzedniej wersji do 65 decybeli w przypadku odmian hybrydowych.
Jessica Björkquist, starszy menedżer produktu ds. zrównoważonych
rozwiązań w Scania Sweden, mówi :„Nasze hybrydowe ciężarówki umożliwiają jazdę bez wysokiego poziomu hałasu i spalin w środku centrów
miast, w których mieszkają i pracują ludzie. Konwertują również energię
generowaną podczas hamowania, co redukuje zużycie paliwa o około 25
procent. Jest to dobre dla środowiska i oszczędności paliwa przez przewoźnika, ale być może przede wszystkim okazuje się dobre dla Åhus, które jest
teraz jeszcze przyjemniejszym miejscem”.
Dla Åhus Åkeri inwestycja ta stanowi naturalną kontynuację bliskiej,
długoterminowej relacji, jaką nawiązał z Absolut. Andreas Jönsson, dyrektor
generalny Åhus Åkeri, ocenia:„Nasza współpraca z The Absolut Company
to coś więcej niż tylko relacja biznesowa. Codziennie uczymy się od siebie
nawzajem i cały czas pomagamy sobie nawzajem stawać się coraz lepszymi.
Surowe wymagania dotyczące zrównoważonego transportu oznaczają, że
już ograniczyliśmy emisję dwutlenku węgla o 90 procent.Teraz zmniejszamy
też zużycie paliwa i sprawiamy, że transport ten staje się znacznie mniej
hałaśliwy zarówno dla mieszkańców Åhus, jak i naszych kierowców”.

HAVI wykorzysta w badaniach
nową ciężarówkę hybrydową
typu plug-in firmy Scania
Scania dostarczyła niedawno do HAVI ciężarówkę hybrydową typu
plug-in (PHEV). Ciężarówka ta będzie obsługiwać regularne operacje
HAVI w Sztokholmie i na jego przedmieściach, ale jednocześnie będzie
poddawana próbom w kilku różnych projektach badawczych. Oznacza to, że
będzie eksplotowana przez większość godzin, zarówno w nocy, jak i w dzień.
HAVI realizuje dostawy nocne w Sztokholmie od 2019 roku, co skutkuje
niższą emisją dwutlenku węgla, tlenków azotu i cząstek stałych. Jes to coś, co
pokazuje potencjał niezwykłej wydajności transportu i korzyści społecznych
wynikających z dostaw poza godzinami szczytu.
Nowa ciężarówka stanowi ulepszoną wersją dotychczas używanych.
Tym razem ma hybrydową jednostkę chłodzącą, która może być zasilana
energią elektryczną. Ma też własny system oraz własną baterię, aby zachować ciszę. Dostawy są jeszcze cichsze dzięki zastosowaniu do budowy
windy załadowczej i podłogi materiałów przekładających się na dalszą
redukcję hałasu. Z perspektywy środowiska pracy kierowcy HAVI po raz
pierwszy wypróbowało zaś kabinę z niskim wejściem.
Camilla Eklöf, Nordic Quality & Sustainability Manager w HAVI, mówi:
„Zostanie to ocenione przez naszych kierowców. Tym razem zasięg jest
znacznie dłuższy, do 60 km. Nauczymy się z tego i wykorzystamy nasze
odkrycia do optymalizacji elektryfikacji w mieście, a nawet dalej od centrum”.

Projekt badawczy HITS
HITS to dostawy poza godzinami szczytu posunięte o krok dalej.„Dla
HAVI jest to świetny sposób na kontynuację testów, które przeprowadziliśmy wcześniej” – mówi Eklöf. Ich klienci są również bardziej elastyczni
i ciekawi korzyści płynących z elektryczności. HITS składa się z kilku części,
m.in. obejmuje dostawy nocne i poza godzinami szczytu. W kolejnym

Absolut
kroku rozważane są dostawy w miejscach, w których nikogo nie ma, jak
przykładowo w restauracjach bezzałogowych.
Oprócz HITS, ciężarówka bierze udział w projekcie dotyczącym inteligentnych stref ruchu miejskiego, na bazie których Sztokholm tworzy
platformę IoT - aby na Hornsgatan, jednej z najbardziej ruchliwych ulic
stolicy - wypróbować dynamiczny geofencing, z czujnikami mówiącym
kierowcom, by jeździli wolniej. Scania jest zaangażowana w to przedsięwzięcie, zaczynające się jesienią 2021 roku.

O HAVI
HAVI to globalna, prywatna firma skoncentrowana na innowacjach,
optymalizacji i zarządzaniu łańcuchami dostaw wiodących marek. Założona w 1974 roku zatrudnia ponad 10 000 osób i obsługuje klientów
w przeszło 100 krajach.

Fakty
HITS – Hållbara & Integrerade urbanaTransportSystem (Zrównoważony
i Zintegrowany SystemTransportu Miejskiego), to współpraca mająca na celu
opracowanie wydajnych rozwiązań transportowych, co skutkuje czystszymi
i bezpieczniejszymi miastami. Jego gospodarzem jest Scania, finansuje go
Vinnova i a koordynuje platforma CLOSER. Głównym celem HITS są obszary
związane z transportem w miastach, gdzie dzisiejsze rozwiązanie okazują
się być problematyczne. HITS pracuje nad umożliwieniem udostępniania
danych transportowych, ale chce też dostosować kwestie polityczne z myślą
o rozwoju nowych usług transportowych i samochodowych.
Inteligentne Strefy Ruchu Miejskiego – część przyszłego, elastycznego
miasta, w którym pojazdy poruszają się w oparciu o kondycję/warunki ludzi.
W oparciu o geofencing ma być potężnym narzędziem umożliwiającym
dotarcie do cichszych, bezpieczniejszych i zdrowszych środowisk. Projekt
prowadzony przez Szwedzką AdministracjęTransportu i CLOSER finansują
Vinnova oraz partnerzy.

„Sygnał zazieleniania”
– Van der Linden wyposaża
nową Scanię w panele słoneczne
Van der Linden z Hillegom niedawno zdecydował się na specjalne,
3-osiowe podwozie Scania G370 6x2 z przyczepą. Na dachu zabudowy
tej ciężarówki zainstalowano panele słoneczne, które będą zasilać system
elektryczny. Prąd ten nie musi już więc być generowany przez alternator,
dzięki czemu silnik nie musi pracować tak ciężko. Pozwala to zaoszczędzić
około 5-7% paliwa, a tym samym również ograniczyć emisję CO2. Zrównoważony rozwój stanowi tutaj główny punkt wyjścia i jeśli zależy to od
dyrektora oraz udziałowca podmiotu – Fransa Zoetmuldera – na tym się
nie skończy.„Nieustannie szukam możliwości zmniejszenia naszego śladu
węglowego i wysłania sygnału do zazieleniania. Bezspornie ze zdrowym
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generacji rodu) i Frans Zoetmulder uzgodnili, że wszystkie udziały w przedsiębiorstwie zostaną przejęte przez tego ostatniego.

O FIRMIE VAN DER LINDEN
Van der Linden to średniej wielkości dostawca usług logistycznych, który
jeździ dla klientów takich jak Twinpack i Vegro. Na nadwoziach pojazdów
jest więc dużo rysowanych materiałów, z reklamą tych klientów na boku.
Odkąd Frans Zoetmulder objął swoje stanowisko w 2019 roku, podmiot
rozrósł się z 20 do 33 pojazdów.

Havi
uzasadnieniem biznesowym, gdyż oczywiście mamy firmę do prowadzenia”– mówi Zoetmulder.

W Van der Linden
jeżdżą ciężarówki różnych marek
Od czasu powołania Zoetmuldera na dyrektora, uwaga skupia się teraz
bardziej na ciężarówkach, które są gotowe na przyszłość. Jego podejście tutaj
jest wyraźnie koncepcją„całkowitego kosztu posiadania”.„Kosztowniejsza
inwestycja niekoniecznie oznacza wyższe koszty operacyjne. Chcę, aby nasze
ciężarówki mogły jeździć na HVO, jeśli chcą tego nasi klienci, a to żaden
problem w przypadku silników Scanii najnowszej generacji. Dodatkową
zaletę stanowi to, że rozwój produktu jest obecnie bardzo szybki. Każdy
nowy pojazd jest lepszy i dużo bardziej ekonomiczny niż identyczny pojazd
sprzed kilku lat. Patrzyliśmy też na LNG jako paliwo, ale nie przejeżdżamy na
to wystarczająco dużo kilometrów. Po prostu nie mogliśmy jeszcze sprawić,
by ta analiza biznesowa była rozstrzygająca”– mówi Zoetmulder. Zaznacza,
że nadal będzie uważnie śledził te procesy.
Poza tym na nową Scanię została zawarta umowa serwisowa z lokalnym dealerem Scania w Sassenheim. Do tego nie bez znaczenia pozostaje
tu innowacyjny charakter Scanii. Zoetmulder mówi:„Wszystkie nowe
Scanie są standardowo »połączone« i komunikują się z warsztatem.W ten
sposób ludzie mogą oglądać, planować usługę wcześniej i zapobiegać
nieplanowanym przestojom. Odciążamy naszych klientów i tego samego
oczekuję od naszych dostawców”.
Frans Zoetmulder ma za sobą długą karierę w logistyce, która zaprowadziła go do wielu miejsc w branży transportowej. Był m.in. dyrektorem
założycielem ERS Railways w Rotterdamie i odpowiadał za logistykę intermodalną koleją. Obecnie tę szeroką wiedzę i doświadczenie wykorzystuje
w praktyce w firmie rodzinnej, która powstała na początku ubiegłego wieku.
Z biegiem czasu Van der Linden stał się wszechstronnym dostawcą usług
logistycznych.W 2019 roku Ard van der Linden (obecnie przedstawiciel 4.

50 pojazdów Scania LNG
dla Maszoński logistic
Łącznie 50 pojazdów Scania R 410 LNG w zestawach przestrzennych
trafiła do floty firmy Maszoński logistic. Wstępna partia, licząca 15 sztuk,
została wydana na początku czerwca w serwisie Scania w Szczecinie.
To pierwsze ciężarówki wytwórcy z Södertälje we flocie tego podmiotu.
Pozostałe auta zostały wydane do końca lipca i są wykorzystywane do
transportu ładunków na trasie Polska – Niemcy. Zabudowę o łącznej
objętości – dla podwozia i przyczepy – 120 m3 wykonał Wesob.
Paweł Paluch, dyrektor ds. marketingu i komunikacji Scania Polska S.A.,
komentuje:„Pojazdy Scania zasilane gazem to zrównoważone rozwiązanie
transportowe o doskonałej wydajności. Nasze pojazdy są zasilane metanem, oznacza to, że zarówno biogaz, jaki i gaz ziemny (LNG lub CNG), mogą
być wykorzystywane równolegle, zaś samo przejście z jednego paliwa
na drugie jest bardzo proste. Przede wszystkim jednak wykorzystanie
pojazdów Scania LNG pozwala na redukcję zanieczyszczeń pochodnych
procesu spalania ropy tj. dwutlenku azotu oraz cząstek stałych w emitowanych spalinach. Zatem z punktu widzenia codziennej pracy, właściciel
floty LNG zyskuje pojazdy z niezwykle mocnymi i wydajnymi silnikami,
które mają również mniejszy wpływ na środowisko pod względem emisji
i hałasu. Gaz ziemny to paliwo przejściowe, które zbliża nas do transportu
zeroemisyjnego oraz zeroemisyjnej gospodarki energetycznej”.
Robert Świergiel, dyrektor operacyjny Maszoński logistic, skomentował
z kolei :„Rozbudowanie naszej floty o 50 pojazdów Scania zasilanych LNG
to strategiczny krok, dzięki któremu nieustannie się rozwijamy. Stale
zwiększamy nasze inwestycje w zrównoważony rozwój, także w czasach
pandemii. Wybraliśmy rozwiązanie, które jest zarówno przyjazne dla
środowiska, jak i opłacalne z ekonomicznego punktu widzenia. Zawsze
jesteśmy gotowi podejmować wyzwania – głównie takie, które mogą
mieć wpływ na zrównoważony rozwój”.
Ciężarówki zasilane gazem ziemnym cieszą się rosnącym zainteresowaniem wśród polskich przewoźników, też ze względu na rozbudowę sieci
tankowania gazu ziemnego w Europie. Jak wynika z danych NGVA Europe
(ang. European Natural and Bio Gas Vehicles Association – Europejskiego
Stowarzyszenia na rzecz pojazdów zasilanych gazem ziemnym i biogazem)

na terenie Unii Europejskiej działa obecnie 405 stacji tankowania pojazdów
z napędem LNG oraz 4005 stacji tankowania CNG.
W ofercie Scanii znajduje się szeroka gama modeli zasilanych gazem,
obejmująca rozwiązania zarówno do transportu w mieście i regionalnego,
jak i długodystansowego. Silniki gazowe Scanii swoimi maksymalnymi
mocami i momentami obrotowymi dorównują wysokoprężnym odpowiednikom i są dostępne w następujących wydaniach: 280 KM, 340 KM
i 410 KM. Silnik zamontowany w egzemplarzach zamówionych przez
Maszoński logistic to odmiana 6-cylindrowa, gazowa, Euro 6, mniejsza
i lżejsza, 13-litrowa, 410-konna, dzięki czemu pojazd zyskuje dodatkową
przestrzeń i ładowność.

Premiera pierwszego
dalekobieżnego
autobusu biogazowego
We współpracy Scanii, dostawcy usług mobilnych Flixbus i dostawcy
gazu Gasum, pierwszy dalekobieżny autobus na biogaz będzie obsługiwał
trasę Sztokholm – Oslo.
Autokar zasilany ciekłym biogazem (LBG) zmniejszy wpływ na klimat
i przyczyni się do przewozu bez paliw kopalnych między dwiema stolicami
w Skandynawii. Biogaz jest obecnie używany w postaci sprężonej głównie
w autobusach miejskich, autach osobowych i lekkich samochodach dostawczych, ale dotychczas był mniej konkurencyjny dla ciężkich pojazdów
dalekobieżnych. W ostatnich latach opracowano technologię chłodzenia
biogazu do około minus 160 stopni Celsjusza, dzięki czemu staje się on
płynny, a przez to bardziej energetycznie gęsty. Otwiera to możliwość
wykorzystania LBG m.in. do ciężkiego transportu, zarówno drogą lądową,
jak i morską. Dostępność biogazu ulegnie szybkiej poprawie w całej Europie,
szczególnie że UE zdecydowała się udostępnić punkty paliwowe wzdłuż
głównych europejskich sieci drogowych (TEN-T). Johan Ekberg, kierownik
działu obsługi klienta w Scanii, mówi:„Pierwszy autobus dalekobieżny zasilany biogazem to prawdopodobnie najbardziej zrównoważone rozwiązanie
dla autokarów w dzisiejszych czasach”.
Korzyści wynikające z wprowadzenia płynnego biogazu są liczne:
nie zawiera on paliw kopalnych, jest odnawialny, wytwarzany lokalnie
i zmniejsza emisje. Przechodząc na produkowany lokalnie ciekły biogaz jako
paliwo w dalekobieżnych ciężarówkach lub autobusach, operatorzy o ponad
90 procent redukują wpływ na klimat zarówno własny, jak i swoich klientów.
Ogólnie na jakość powietrza pozytywnie wpływa również ograniczona
emisja cząstek stałych i tlenków azotu (NOx), a cichsze pojazdy przynoszą
korzyści zarówno kierowcom, pasażerom, jak i całemu społeczeństwu.
Jonas Strömberg, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Scanii,
ocenia :„Biogaz to nie tylko paliwo o najniższej emisji CO2 – rozwiązuje też
lokalne problemy z odpadami, tworzy lokalne miejsca pracy oraz przywraca
glebie węgiel i składniki odżywcze. To szwajcarski scyzoryk gospodarki
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o obiegu zamkniętym”.
Już dzisiaj 17% gazu w europejskiej sieci gazowej to biogaz, a segment
ten szybko się rozwija, aktywnie przyczyniając się do redukcji emisji CO2.
W szwedzkiej sieci gazowej dla pojazdów udział biogazu wynosi aż 95%.
Jonas Strömberg podsumowuje:„Biogaz będzie jednym z kluczowych
narzędzi dekarbonizacji transportu ciężkiego – głównie w przypadku
operacji na długich dystansach, takich jak międzymiastowe i dalekobieżne.
W 2025 roku połowa europejskiej floty pojazdów gazowych klasy tonażowej
ciężkiej może być zasilana biogazem”.

Dzięki nowym ciężarówkom
Scania Koeltransport Aalsmeer
dba o młody wiek floty
Koeltransport Aalsmeer –Transport Chłodniczy Aalsmeer – wprowadził
ostatnio do eksploatacji piętnaście nowych ciężarówek Scania, z których
cztery są zasilane LNG. Karel Hermsen, menedżer floty, ocenia:„Od lat
jesteśmy zadowolonym klientem Scanii. Zużycie oleju napędowego jest
dobre, mamy dobre relacje z dealerem, a kierowcy lubią jeździć Scanią.
Czego więcej można chcieć jako przewoźnik?”.
Koeltransport Aalsmeer istnieje od ponad dziesięciu lat i specjalizuje
się w chłodzonym transporcie kwiatów i roślin do Niemiec oraz Europy
Wschodniej. Firma działa w dwóch lokalizacjach: Aalsmeer – centrum
holenderskiego kwiaciarstwa – oraz Bemmel, dogodnie zlokalizowanym
w stosunku do niemieckiego zaplecza.
Aby flota, w dużej mierze składająca się z aut Scanii, pozostała młoda,
wszystkie ciągniki są wymieniane w okresie od trzech do czterech lat.
Karel Hermsen ocenia:„Przez taki okres nasza flota pozostaje nowoczesna,
co powoduje niewiele problemów i oznacza zadowolonych kierowców.
I zawsze jeździmy z młodym wyglądem”.

Jednolita flota
Nowe ciężarówki są ciągnikami S450 z wysokim dachem, z wyjątkiem
4 pojazdów na LNG. Niemniej wszystkie one są w pełni wyposażone i identyczne jak pozostałe Scanie, którymi jeździ firma. Hermsen:„Ta konfiguracja
idealnie pasuje do wykonywanej przez nas pracy. Zwykle nie przewozimy
ciężkich ładunków, średnio od dziesięciu do dwunastu ton, a spalanie
450-konnego silnika należy do bardzo dobrych. Zużycie paliwa jest dla
nas ważnym powodem wyboru określonej marki, w końcu to główna
pozycja kosztowa”.

Sprawdzone koncepcje
Ponieważ Koeltransport Aalsmeer dużą wagę przywiązuje do zrównoważonego rozwoju, cztery z piętnastu nowych pojazdów jeżdżą jako
„pilot” zasilany LNG.„Stawiamy na sprawdzone koncepcje, a Scania jest
jednym z liderów w tej dziedzinie. Nie bez znaczenia był ponadto fakt, że
nasz dealer specjalizuje się w konserwacji ciężarówek LNG. Podobnie ważną
rolę odegrała przewaga dzięki Maut. Im więcej kilometrów samochody
pokonują w Niemczech, tym bardziej balans przesuwa się na pozytywną
stronę”– mówi Hermsen.
Kolejne 32 nowe Scanie zostaną dodane do floty pod koniec tego roku
i na początku 2022 roku. Hermsen nie jest jednak jeszcze przekonany, czy
ta seria też będzie zawierać egzemplarze na LNG. „Technologia samochodu
jest dobra, ale nie tego dotyczy kwestia. Infrastruktura tankowania i jej
niezawodność są bowiem nadal niewystarczające, głównie w Niemczech.
Pilot do rozmieszczenia tych samochodów na stałych trasach będzie
musiał wykazać, czy już rozwijamy się w oparciu o pojazdy na LNG. Nie
zapominajmy, że Euro 6 już dzisiaj zalicza się do niezwykle zrównoważonych”– podkreśla.
W kontekście zrównoważonego rozwoju Koeltransport Aalsmeer od

Grupa Jooren

2 lat jeździ także kilkoma zestawami dostawczymi w konfiguracji wózek-naczepa.„Zdecydowaliśmy się wtedy na to ze względu na niemieckie
ustawodawstwo. Aby zachować elastyczność, rozszerzamy ofertę o kilka
lekkich pojazdów ciężarowych z naczepą-przyczepą”– kończy Hermsen.

Widriksson Logistics
bez paliw kopalnych
Po dziesięciu latach za kierownicą ciężarówek dystrybucyjnych w Polsce
i Szwecji Maciek Meszek sprostał wyzwaniom jazdy miejskiej. Ale teraz
pomaga również sprostać jednemu z przyszłych wyzwań miasta i świata,
prowadząc nową Scanię P 280 zasilaną sprężonym biogazem.
Maciek Meszek jeździ dla firmy Widriksson Logistik, której głównymi
obszarami działalności sąWielki Sztokholm – aglomeracja sztokholmska
– i Göteborg. Szwedzki przewoźnik ze swoimi 120 pojazdami przewozi
ładunki dla klientów takich jak Coop, IKEA i Urząd Regionu Sztokholmu.
To bardzo konkurencyjny biznes, ale atutem firmy logistycznej jest
flota całkowicie wolna od paliw kopalnych: każde z jej aut jest zasilane
HVO, energią elektryczną lub biogazem. W swojej bazie w Västberga
na przedmieściach Sztokholmu podmiot ma także własne zbiorniki
HVO i gazu, co oznacza, że może zagwarantować czysty biogaz bez
jakiegokolwiek mieszania gazu ziemnego.
Johan Nyblom, dyrektor generalny Widriksson Logistik, mówi:
„W rozwiązywaniu problemów środowiskowych poszliśmy dalej niż
wielu innych. Dzięki zabezpieczeniu dostaw biogazu z naszego własnego
zbiornika paliwo jest w pełni identyfikowalne. Z całą pewnością możemy
stwierdzić, że jest w całości produkowane z odpadów wytwarzanych
w okręgu sztokholmskim. Mamy przepływ w całym cyklu i pełną
kontrolę nad tym, co znajduje się w zbiornikach naszych pojazdów”.
Maciek Meszek jeździ gazową ciężarówką do codziennego przewozu odpadów zakaźnych i biologicznych z dużych szpitali w regionie
Sztokholmu do spalarni Vattenfall w Uppsali, położonej 70 kilometrów
na północ. Mówi:„Masa ładunku zalicza się do stosunkowo niewielkich,
ale towary są nieporęczne i są to delikatne materiały. Zazwyczaj tankuję
samochód mniej więcej co drugi dzień. Zajmuje to tylko od pięciu do
siedmiu minut i nie trzeba też uzupełniać AdBlue. To, co naprawdę
doceniam, to cichsza praca ciężarówki na gaz w porównaniu z ciężarówką
z silnikiem Diesla”.

Wczesne zobowiązanie
do ochrony środowiska
Widriksson Logistik został założony na początku lat pięćdziesiątych
przez Henry’ego„Putte”Widrikssona, który kierował transportami dla
szwedzkiej gazety„Aftonbladet”, używając amerykańskiej ciężarówki Fargo.

Przewoźnik utrzymywał tego klienta przez ponad 40 lat. Później, gdy należąc
do nowego właścicielaWidriksson Logistik zwiększył swój zakres działania,
szybko przyjął przyjazne dla środowiska operacje transportowe, a pierwszy
pojazd na biogaz wszedł do użytku już w 2006 roku.
Johan Nyblom wyjaśnia:„Właściciele wcześnie zdali sobie sprawę,
że powinni dążyć do zrównoważonego rozwoju. W rzeczywistości wizja
właścicieli była taka, że firma, która została założona w 1953 roku, będzie
nadal istniała w 2053 roku, i zrozumieli, że zrównoważony rozwój będzie
kluczowym czynnikiem. Skupienie się na technologii środowiskowej tylko
przyspieszyło w ostatnich latach, gdyż klienci, konsumenci i społeczeństwo
wymagają, aby firmy transportowe były znacznie bardziej zrównoważone.
Firma zaszła już daleko w swojej ekologicznej podróży, ale nie zadowala się
dojściem do poziomu floty pojazdów całkowicie wolnej od paliw kopalnych.
W rzeczywistości do 2030 roku chce robić pozytywne wrażenie klimatyczne.
Chcemy być w czołówce. Nie zadowalamy się brakiem paliw kopalnych
w naszych przewozach. Chcemy być wzorem do naśladowania, więc kwestia
nie tylko dotyczy ograniczenia naszej bezpośredniej emisji CO2, ale i innych
wpływów na środowisko powodowanych przez opony, mycie pojazdów
i zużycie zasobów na materiały eksploatacyjne”.

Zrównoważona jazda
Johan Nyblom podkreśla, że zrównoważony rozwój obejmuje nie tylko
pojazdy i paliwo, ale jeszcze bezpieczeństwo drogowe i kwestie społeczne.
„Nasze zaangażowanie na rzecz kierowców też stanowi część naszej pracy
na rzecz zrównoważonego rozwoju. Chcemy, aby ludzie, którzy dla nas
jeżdżą, przyjęli nasze wartości. Powyższe odnosi się do zrównoważonej
jazdy i zachowania w ruchu”– zapewnia.

W trakcie zmiany technologicznej
Dla Widriksson Logistik bycie w trakcie technologicznego przejścia
z silników spalinowych na elektryczne nie jest łatwe. Firma inwestuje
w młodą flotę i ta inwestycja musi być starannie zaplanowana i zrealizowana. Przedsiębiorstwo zaczęło wprowadzać do eksploatacji
swoje pierwsze elektryczne samochody dostawcze, ale proces ten
jest utrudniony przez ograniczenia dotyczące masy ładunku, mocy
agregatów chłodniczych i zasięgu, jaki się uzyskuje.
Nyblom dodaje:„Elektryfikacja nadejdzie, ale w dającej się przewidzieć przyszłości pojazdy będą hybrydową kombinacją elektryczności
i paliw odnawialnych. Nieustannie musimy dokonywać rozsądnych
kompromisów. Jesteśmy przekonani, że w nadchodzącym czasie
elektryfikacja będzie szerzej stosowana, ale biogaz i HVO nadal będą
odgrywać kluczową rolę w przyspieszeniu konwersji szwedzkiej floty
pojazdów jako całości. Ważne pozostaje, aby nie utknąć w rozwoju
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technologicznym. Producenci pojazdów dalej muszą oferować szeroką gamę alternatyw, a politycy muszą zapewnić długofalową
perspektywę opodatkowania różnych paliw. Biogaz ma za mało
miejsca na rozwój, gdy wszyscy czekają na elektryfikację. Ważne jest,
aby zachować szeroką gamę rozwiązań. Łatwo sobie wyobrazić, że
przyszłość to tylko elektryfikacja, ale biopaliwa są dobre i należy je
w dalszym ciągu rozwijać. Ponadto następuje stały rozwój technologii
i po stronie paliwowej pojawią się nowe możliwości”.

Czystszy sposób zbierania śmieci
Pierwsza w historii w Szwecji śmieciarka zasilana wodorem jako
paliwem niedawno rozpoczęła pracę na ulicach drugiego największego miasta w tym kraju – Göteborga. Wywóz śmieci właśnie stał
się więc zdecydowanie czystszy.
Ciężarówka, która będzie odbierać materiały pochodzące z recyklingu od przedsiębiorstw miejskich, jest lepsza pod względem jakości
powietrza i emisji hałasu oraz komfortu kierowcy, gdyż jest całkowicie
cicha i emituje tylko czystą wodę, jedyny produkt uboczny technologii
wodorowych ogniw paliwowych. W rzeczywistości napędzanie,
ładowanie i zagęszczanie odpadów odbywają się za pomocą energii
elektrycznej wytwarzanej w ogniwach paliwowych. Wytworzone
ciepło służy następnie do ogrzewania kabiny. Za bazę samochodową wybrano odmianę 3-osiową, z kołami osi ostatniej skręcanymi
przeciwbieżnie. Zbiorniki gazu znajdują się między krótką, dzienną
wydłużoną kabiną a nadwoziem śmieciarki z tylnym odwłokiem. Ten
innowacyjny nowy pojazd stanowi wynik 18 miesięcy prac rozwojowych konsorcjum składającego się ze Scanii, wytwórcy zabudów dla
ciężarówek JOAB, wytwórcy ogniw paliwowych Powercell Sweden
oraz firmy zajmującej się recyklingiem śmieci i odpadów Renova. Ta

Maszoński

ostatnia należy do dziesięciu gmin w zachodniej Szwecji, będących
jej współwłaścicielami. Inicjatywę tę finansowo dotacją wspiera
zaś Szwedzka Agencja Energetyczna. Poza tym w projekt pozostaje
zaangażowany Królewski Instytut Technologiczny (KTH), pracujący
nad gromadzeniem i analizą danych w celu porównania z innymi
alternatywnymi układami napędowymi i paliwami samochodowymi.
Anders Åström, dyrektor generalny Renova, mówi :„Ciężarówka
wodorowa to kolejny krok dla nas i naszych klientów w kierunku
zrównoważonego recyklingu i gospodarowania odpadami”.

Mile widziany dodatek
do walki o czystszy transport
Projekt w Göteborgu stanowi również kolejny dowód na zaangażowanie Scanii w dążenie do przejścia na zrównoważony transport
– w dodatku jednocześnie na kilku różnych frontach technologicznych.
Przy czym Scania postrzega technologię wodorowych ogniw paliwowych jako uzupełnienie pojazdów akumulatorowo-elektrycznych,
a śmieciarka wodorowa w Göteborgu jawi się jako mile widziane
uzupełnienie walki o czystszy transport.
Joar Turesson, Product Marketing Manager w Scania Sweden,
stwierdza:„Pokazuje po raz kolejny, jak ważna jest praca nad zrównoważonym rozwojem, ale także jak ważna jest praca w grupach;
że robimy to razem z partnerami. Teraz z zainteresowaniem będzie
śledzić ten pojazd do samego końca, ponieważ działa on w Göteborgu
i jego okolicach”.

UE potwierdza, że Scania jest liderem
w zakresie efektywności paliwowej
Przez cztery kolejne lata Scania zdobyła prestiżową nagrodę
„Green Truck”. Teraz dane Komisji Europejskiej potwierdzają, że
Scania jest zdecydowanie najlepszym spośród producentów pojazdów ciężkich pod względem redukcji emisji CO2. Ciężarówki,
autobusy i autokary odpowiadają za około jedną czwartą emisji
CO2 z transportu drogowego w UE i za około 6% całkowitych emisji
w UE. Pomimo pewnej poprawy efektywności zużycia paliwa
w ostatnich latach, emisje te wciąż rosną, głównie z powodu rosnącego drogowego ruchu towarowego.

Pierwsze w historii normy emisji
Gazowy autobus
dalekobieżny

Martin van den Bogerd BV

W 2019 roku UE uchwaliła pierwsze w historii ogólnounijne normy
emisji CO2 dla pojazdów ciężarowych i wyznaczyła cele w zakresie
zmniejszenia średniej emisji na lata 2025 i 2030. Zgodnie z nowymi
przepisami wytwórcy muszą redukować emisje CO2 z nowych samochodów ciężarowych o średnio 15% od 2025 roku i 30% od 2030
roku, w porównaniu z poziomami z 2019 roku. Niedawno Komisja
Europejska opublikowała statystyki dotyczące emisji CO2 z nowych
samochodów ciężarowych dla każdego producenta pojazdów ciężkich
zarejestrowanych w Unii od lipca 2019 roku do czerwca 2020 roku.
Wartości te stanowią podstawę limitów w przepisach dotyczących
CO2 i będą podstawą do naliczania opłat drogowych.

„Czysty” lider rynku
W raporcie Scania okazała się najlepsza w swojej klasie pod względem efektywności energetycznej i niskiej emisji CO2 – 4,7% poniżej
limitu CO2 ustalonego przez UE. Tym samym Scania jest jedynym
producentem ciężkich samochodów ciężarowych, znajdującym się
wyraźnie poniżej limitu UE – większość pozostałych znajduje się
bowiem powyżej.
Henrik Wentzel, starszy doradca ds. planowania produktów

w Scania, mówi:„Dane CO2 opublikowane przez UE pokazują, że
istnieje wyraźny lider rynku pod względem zużycia paliwa – Scania.
Liczby te opierające się na certyfikowanych testach komponentów
i ciężarówek oraz odzwierciedlają wyjątkową i długoterminową pracę
Scanii w zakresie aerodynamiki i układu napędowego”.

Prawodawstwo UE a SBT
Scania jest jedynym europejskim producentem pojazdów ciężkich
mającym zatwierdzony cel oparty na nauce (SBT).„Naszą ambicją jest
zmniejszenie wpływu na klimat w krótkiej i średniej perspektywie
czasowej zarówno dla przepisów SBT, jak i UE. Główna różnica polega
na tym, że prawodawstwo UE dotyczące emisji CO2 obejmuje jedynie
emisje typu „od zbiornika do koła” (TtW). Nasze SBT są mierzone
metodą Well-to-Wheel (WtW) – od źródła do koła. Patrząc tylko na
emisje z rury wydechowej, nie ma znaczenia, czy ciężarówka jeździ
na 100% HVO, czy 100% kopalnego oleju napędowego, czy też na
biogaz lub gaz ziemny.

Niderlandzki De Jong
z zestawem Scania LHV w Belgii
De Jong’s Expeditie wprowadził do użytku nową Scanię R450
A6x2/4 z wysokim dachem, która została dopuszczona jako LHV. De
Jong kupił oś prowadzącą, aby móc uczestniczyć w belgijskim pilotażu
na długie, ciężkie eko-zestawy. Pojazd zatem, oprócz wymagań
holenderskich, dostosowano do specyficznych belgijskich wymagań
homologacyjnych, które są nieco inne.
Kjeld de Jong, dyrektor współwłaściciel rodzinnej firmy o tej samej
nazwie, daje wgląd w wymagania administracyjne i projektowe dotyczące przyjaznego dla środowiska transportu za pomocą zestawów
Ecocombi. „Można powiedzieć, że jeśli poważnie myślisz o zmniejszeniu zatorów i emisji, LHV jest jednym z najprostszych sposobów,
aby to skutecznie osiągnąć. Ale europejska jedność w dziedzinie wymagań i aprobat pozostaje jeszcze daleko”– mówi. Chociaż bowiem
i w Belgii, i w Holandii dopuszcza się zestawy o masie maksymalnej
60 000 kg, ale w Holandii oblicza się to inaczej niż w Belgii.„Teraz to
nie jest dla nas takie ważne. Wozimy do Belgii głównie schłodzone
rośliny, a wtedy rzadko przybieramy na masie”– podkreśla de Jong.
Nie zmienia to faktu, że zajęło mu trochę czasu, zanim spełnił
wszystkie wymagania dotyczące wyposażenia zgodnie z życzeniem
władz belgijskich.„Zaczyna się już od tego, że belgijski ustawodawca
zażądał, aby można było odczytać obciążenie każdej z osi z osobna.
Jest to możliwe tylko przy pełnym zawieszeniu pneumatycznym.
Na szczęście nie musisz samodzielnie kupować pomiaru nacisku
na oś w Scanii, ponieważ znajduje się on w standardzie. Ale zwykle
wybralibyśmy przednią oś z resorami piórowymi. Nasz drugi ciągnik
w zestawie LHV również jeździ w ten sposób. Władze belgijskie też
przybędą i naprawdę skontrolują całą kombinację. Przez cały dzień
pracowali u dealera, ale cieszę się, że możemy teraz jeździć LHV przez
granicę. Chociaż widzę, że jest to wciąż trochę pionierskie zarówno dla
belgijskich rządów, jak i dla nas. Chcemy jeździć tym LHV we Flandrii
oraz w Holandii. Podobnie jak w Holandii, tam musimy złożyć wniosek
o trajektorię” – mówi de Jong.
Jednak de Jong nie zniechęca się całą tą dodatkową pracą.„Chcemy przemieścić jak najwięcej objętości przy jak najmniejszej liczbie
kilometrów. Ecocombi okazał się dla nas szczególnie skuteczny.
Oczywiście przy tego rodzaju liczbach trzeba brać udział w gęstych
potokach transportowych. Jesteśmy prawdziwą firmą rodzinną. Mój
brat Kim i ja jesteśmy DGA, a mój drugi brat codziennie jeździ na
ciężarówce. Ale mój ojciec, który ma teraz 74 lata, także od czasu do
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postrzega się go jako rozwiązanie problemu emisji dwutlenku węgla
w transporcie i logistyce.

Od koła do studni

Koeltransport

czasu pomaga przez kilka godzin, jeśli wymaga tego praca. A moja
matka zajmuje się trochę administracją. Poza tym współpracujemy
ze zgranym zespołem kierowców. Od lat za kierownicą mamy też panie.
Od dziesięcioleci nasza praca polega na transporcie warzyw, owoców,
kwiatów i roślin.Większość naszej pracy to transport od hodowcy na aukcję
lub do centrum dystrybucyjnego. Większość czasu jeździmy po Holandii,
ale również w Belgii i okazjonalnie w Niemczech”– opowiada de Jong.
„Większość naszej floty naczep wyposażyliśmy w ostatnią kierowaną
oś. Na ciężarówce musi być jeszcze zamontowana kamera martwego pola
i wystarczająca ilość światła. Dlatego teraz kupujemy standardowe diody
LED.To pomaga i zauważamy, że w rezultacie musimy wymieniać o wiele
mniej lamp. Ale i bardzo trzeźwo podchodzimy do naszego sprzętu. Nakładamy na niego specjalny kolor, nakładamy dodatkową warstwę lakieru
bezbarwnego, aby na długi czas zachował piękny wygląd i spryskujemy felgi
na biało. Niemniej to jest to. Ponieważ zależy nam na wyraźnie rozpoznawalnej flocie bez zbyt wielu ozdobników na samochodach. Utrzymujemy
także realistyczne moce silnika. Na przykład dla naszego nowego LHV
zdecydowaliśmy się na wariant 450 KM. Wystarczy. Ponieważ jedziemy
tylko na płaskim terenie. Najwyższym zboczem, jakie napotykamy, jest
most Van Brienenoord!”– mówi ze śmiechem de Jong.
Ale w ramach tego trzeźwego podejścia De Jong świadomie wybiera
markę premium, taką jak Scania.„Z wyjątkiem jednej ciężarówki, cała
nasza flota składa się ze Scanii. Robimy to ze względu na dobry całkowity
koszt posiadania. Widzimy, że te ciężarówki z każdym nowym modelem
stają się coraz bardziej ekonomiczne. Ponadto liczą się solidna niezawodność i dobry kontakt z dealerem, bo jeździmy pojazdem od 8 do 10 lat.
Innym czynnikiem jest fakt, że zawarliśmy umowę serwisową ze Scania
Waddinxveen na wszystkie nasze pojazdy przez co najmniej pierwsze pięć
do ośmiu lat. Czas pracy jest dla nas najważniejszy, a dobra konserwacja
daje pewność. Dealerzy Scania rozumieją naszą działalność i aktywnie
zastanawiają się nad optymalnym wykorzystaniem naszych pojazdów.
Zawsze możemy na nich liczyć”.

Wybierz teraz akumulator elektryczny,
a dopiero później (zielony) wodór!
Aby osiągnąć europejskie cele redukcji emisji CO2 na lata 2025 i 2030,
Scania pozostaje w pełni zaangażowana w pojazdy z napędem elektrycznym. Dyrektor zarządzający Scania Benelux , Janko van der Baan,
z ufnością oczekuje tego rozwoju.„Obecnie Scania ciężko pracuje nad
elektryfikacją, aby osiągnąć własne cele w zakresie emisji CO2 oraz cele
Unii Europejskiej. W nadchodzącej dekadzie ważną rolę w tym odegrają
rozwiązania elektryczne”– mówi.
Jaką więc rolę w planach Scanii odgrywa wodór? W końcu często

Van der Baan stwierdza:„Kiedy produkcja zielonego wodoru zacznie
się na dobre – co w tej chwili nie ma miejsca – wodór będzie przede
wszystkim istotnym surowcem dla procesów przemysłowych. Myślę, że
to ważny sygnał, gdy dla renomowanej organizacji, takiej jak Natuur en
Milieu, wodór jako paliwo do pojazdów zajmuje jedynie marginalne miejsce
na własnej »drabinie wodorowej«. Pierwszym priorytetem dla wodoru
są procesy przemysłowe. Zdecydowanie największy przyrost emisji CO2
odnotowała Holandia. Uwaga: wtedy mówimy o zielonym wodorze, a nie
o szarym, który mamy obecnie. Jest on po prostu produkowany na bazie
paliw kopalnych. Jeśli mamy zielony wodór dostępny w dużych ilościach
i odpowiednio ustaliliśmy pierwsze priorytety, możemy skoncentrować
naszą wizję wodorową na ciężkich zastosowaniach transportowych. Jednak w ciągu najbliższych dziesięciu do piętnastu lat pojazdy z napędem
akumulatorowym będą stanowić podstawę naszych wysiłków na rzecz
zrównoważonego rozwoju”.
W tej chwili pierwsze produkowane i eksploatowane w Holandii seryjnie
ciężarówki Scania z napędem akumulatorowym pochodzą z fabryki i trafiają
bezpośrednio do wytwórców zabudów w celu wykonania pożądanego
nadwozia. Scania Netherlands odnotowuje duże zainteresowanie wśród
swoich klientów pojazdami elektrycznymi. Oprócz ciężarówek z napędem
akumulatorowym, o maksymalnym zasięgu 250 km, nowa gama pojazdów
elektrycznych firmy obejmuje samochody z napędem hybrydowym typu
plug-in. W trybie w pełni elektrycznym mają one maksymalny zasięg
do 60 km.
W Södertälje w Szwecji, gdzie znajduje się główna siedziba koncernu,
trwają także teraz wytężone prace nad całkowicie przeprojektowanym zakładem wytwórczym, który będzie miał kluczowe znaczenie dla przyszłego
sukcesu Scanii. Dominującą rolę odgrywa tu gama pojazdów elektrycznych
podmiotu. Nowe zakłady produkcyjne powinny osiągnąć pełną wydajność
do 2023 roku.W tym też roku Scania chce rocznie zbudować i wprowadzić
na drogi od 10 000 do 15 000 elektrycznych ciężarówek. Istnieje przy tym
plan generalny, zgodnie z którym szwedzkie fabryki całkowicie przestawiają
się na produkcję pojazdów elektrycznych. Produkcja pojazdów z silnikami
spalinowymi w całości odbywałaby się wówczas w innych fabrykach
w Europie i Ameryce Łacińskiej.
Generalnie do 2030 roku Scania chce, aby co najmniej 50% rocznej
produkcji stanowiły pojazdy elektryczne. Dlatego w Södertälje wznosi
całkowicie nową, neutralną pod względem emisji CO2 fabrykę do montażu
najnowszej generacji akumulatorów, a całkowita wartość tej inwestycji
wynosi około 100 milionów euro. Fabryka ta powinna być w pełni funkcjonalna do 2023 roku.
Wraz z producentem akumulatorów i partnerem strategicznym Northvolt, opracowywany jest pakiet akumulatorów, dzięki któremu 40-tonowa
ciężarówka dalekobieżna może jeździć w pełni elektrycznie przez nawet 4,5
godziny. Następnie w ciągu 45 minut akumulatory te da się naładować
do 80%, co pozytywnie wpływa na sam zasięg. Dzięki tej nowej generacji
akumulatorów napęd elektryczny okazuje się również możliwy do zastosowań cięższych niż tylko typowo miejskie, takie jak zbiórka odpadów
z gospodarstw domowych lub dystrybucja detaliczna.
Warto wskazać, że holenderski rząd chce, aby do 2025 roku na drogach
pojawiło się 5000 elektrycznych ciężarówek. Janko van der Baan:„To ambitny, ale realistyczny cel. W bardzo krótkim okresie należy podjąć szereg
istotnych kroków. Najważniejsze z nich dotyczą wymaganej infrastruktury
ładowania, aby móc ładować te elektryczne ciężarówki. Teraz jej nie ma
lub prawie nie ma”.

Jako część międzybranżowego
CEO Alliance Scania popiera plan UE
do 2030 roku ograniczenia emisji
dwutlenku węgla o 55%
CEO Alliance z 12 liderami biznesu spotkało się niedawno w Paryżu,
aby omówić sposoby dalszego wspierania Zielonego Ładu UE. Grupa jest
przekonana, że walka ze zmianami klimatycznymi będzie wymagała wspólnego wysiłku wszystkich państw członkowskich UE oraz współpracy sektora
publicznego i przemysłu. Silny sygnał dotyczący cen emisji dwutlenku węgla
na poziomie europejskim jest uważany za klucz do osiągnięcia do 2050
roku neutralności pod względem emisji tego gazu oraz ograniczenia do
2030 roku emisji gazów cieplarnianych do 55 procent poziomu z 1990 roku.
Podczas gdy Komisja Europejska przygotowuje się do przedstawienia
swojego pakietu legislacyjnego Fit for 55, European CEO Alliance wydał zalecenia polityczne wspierające postępowe i ambitne dążenie do
osiągnięcia neutralności klimatycznej.Walka ze zmianami klimatycznymi
wymaga silnej współpracy między sektorem publicznym a przemysłem,
ogłosił Sojusz po spotkaniu w dniu 7 lipca w Paryżu. Sojusz z zadowoleniem
przyjąłby przegląd głównych instrumentów regulacyjnych UE, w szczególności subsydiów dla technologii o niskiej emisji CO2. Propozycje prezesów
obejmują wysłanie silnego sygnału w sprawie cen emisji dwutlenku węgla,
przyspieszenie działań na rzecz dekarbonizacji mobilności i transportu,
budynków i systemów energetycznych, przyspieszenie odnowy kluczowych
sektorów przemysłu w UE.
Clément Beaune, sekretarz stanu ds. europejskich w rządzie francuskim, stwierdził:„Bardzo się cieszę, że mogłem dzisiaj wymienić poglądy
z firmami dostarczającymi rozwiązania dotyczące wdrażania Zielonego
Ładu, dekarbonizacji gospodarki, zielonej transformacji oraz efektywności
energetycznej. 55-ty pakiet energetyczno-klimatyczny zawierający środki
mające na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 55 procent
w 2030 roku i osiągnięcie neutralności węglowej w 2050 roku, mobilizacja podmiotów przemysłowych i gospodarczych będzie niezbędna do
wspólnego osiągnięcia naszych celów klimatycznych”.
Christian Levin, dyrektor generalny Scanii, dodał zaś:„Scania jest w pełni
zaangażowana w porozumienie paryskie i cele klimatyczne Komisji Europejskiej.Teraz wyraźnie widzimy drogę do zrównoważonego systemu transportu poprzez biopaliwa i elektryfikację. Zbliżają się inwestycje w infrastrukturę
i jeśli dodamy wymiar ceny węgla oraz zwiększymy opcje ekologiczne, to
sprawimy, że kopalne będą mniej atrakcyjne. Nauka jest jasna i nadszedł
czas na działanie zarówno firm, jak i decydentów politycznych”.
Jako jeden z głównych instrumentów członkowie Sojuszu zaproponowali silny sygnał cenowy dotyczący emisji dwutlenku węgla, aby osiągnąć
cele klimatyczne UE.Węgiel powinien mieć swoją cenę w całej gospodarce. Sojusz wezwał też do dalszego ulepszania unijnego systemu handlu

De Jong
Wodorowa śmieciarka
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uprawnieniami do emisji (dla energetyki i przemysłu ciężkiego) oraz do
wdrożenia sektorowych systemów ograniczania i handlu, które miałyby
zastosowanie do mobilności, transportu i sektora budowlanego. Systemy
sektorowe mogłyby następnie doprowadzić do konwergencji, począwszy
od 2030 roku. Inna propozycja dotyczy europejskiego systemu
opłat za emisję dwutlenku węgla, który obejmowałby środki
służące równoczesnemu osiągnięciu równowagi społecznej i redukcji emisji.
Głównymi wyzwaniami będą dekarbonizacja mobilności, transportu
i budynków. W sektorze transportu i mobilności mobilność elektryczna
aut osobowych, lekkich i ciężarowych okazała się najbardziej wydajną
technologią pod względem zużycia energii oraz redukcji emisji. Aby wspierać
cały ekosystem wokół mobilności elektrycznej, członkowie CEO Alliance
zainicjowali międzysektorowe projekty ukierunkowane na zwiększenie
produkcji akumulatorów oraz przygotowanie w całej Europie infrastruktury
ładowania.
Zwracając uwagę na Falę Renowacji Budynków Komisji Europejskiej,
Sojusz wspiera ambitne cele renowacji (co najmniej 3% rocznie), aby przyspieszyć transformację zasobów budowlanych. Budynki powinny spełniać
wyższe standardy dotyczące efektywności energetycznej, odnawialnych
źródeł energii i zrównoważonych materiałów. Sojusz wzywa także do szybkiego zastąpienia systemów grzewczych opalanych paliwami kopalnymi
przez wprowadzenie elektrycznych pomp ciepła, systemów ciepłowniczych
i rozwiązań cyfrowych. Dyrektorzy generalni zobowiązują się stosować tę
rekomendację do własnych budynków swoich firm.
Europejskie cele klimatyczne wymagają szybkiego rozwoju wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz bezpośredniej elektryfikacji
mobilności, transportu i ogrzewania/klimatyzacji budynków. CEO Alliance
pracuje nad projektem integracji systemów elektroenergetycznych,
w szczególności sieci, w celu stworzenia systemu opartego głównie na
OZE i elastycznych rozwiązaniach.
CEO Alliance for Europe’s Recovery, Reform and Resilience powstało
w 2020 roku w kontekście pandemii COVID-19 i historycznego Europejskiego Zielonego Ładu. Wspólnym celem Sojuszu jest uczynienie
z UE wiodącego regionu na świecie pod względem ochrony klimatu,
przy jednoczesnym odblokowaniu inwestycji, napędzaniu innowacji
w zakresie nowych technologii oraz tworzeniu miejsc pracy, które będą na
przyszłość. Członkowie postrzegają siebie jako„czołg działania”, współpracujący przy ponadsektorowych ogólnoeuropejskich projektach na dużą
skalę: ogólnounijna infrastruktura ładowania dla ciężkich samochodów
ciężarowych, integracja systemów zasilania UE (w szczególności sieci),
cyfrowe śledzenie śladu węglowego, zrównoważone i zdrowe budynki
dla przyszłości pracy i życia, e-busy dla Europy, zielone łańcuchy wartości
produkcji i dystrybucji wodoru oraz szybki rozwój produkcji baterii.
W przygotowaniu są kolejne projekty, w tym projekt dotyczący stali
niskowęglowej.
Dyrektorzy generalni przedstawią swoje pierwsze namacalne wyniki
i omówią wdrożenie z przedstawicielami wysokiego szczebla UE na
szczycie, który ma się odbyć jesienią 2021 roku. Sojusz zrzesza 12 dyrektorów najwyższego szczebla z branży energetycznej, transportowej
i technologicznej: ABB, AkzoNobel, ENEL, E.ON, Ericsson, H2GreenSteel,
Iberdrola, Philips, SAP, Scania, Schneider Electric i Volkswagen. McKinsey &
Company służy zaś jako dostawca wiedzy dla CEO Alliance oraz dostarcza
dodatkowe badania i dane.

Grupa Jooren robi pierwszy krok
w kierunku elektryfikacji floty dzięki
nowemu wieloakumulatorowemu
pojazdowi PHEV firmy Scania

Grupa Jooren z Ouderkerk a/d Amstel wprowadziła niedawno do
użytku pierwsze dwie z trzech nowych hybryd PHEV Scania P320. To
pierwsza ciężarówka z napędem hybrydowym typu plug-in we flocie
tego podmiotu. Grupa Jooren specjalizuje się w dystrybucji detalicznej
i chce pozostawiać jak najmniejszy ślad emisji CO2. Już wcześniej zainwestowała w ciężarówki Scania LNG, a teraz za pomocą pierwszego
PHEV robi pierwszy ważny krok w kierunku elektryfikacji swojej floty.
Wielofunkcyjny akumulatorowy wariant Scania P320 PHEV oferuje
Grupie Jooren to, co najlepsze z obu światów, łącząc 9-litrowy silnik
o mocy 320 KM z silnikiem elektrycznym o mocy 115 kW i trzema
akumulatorami o zainstalowanej pojemności 90 kWh. Na autostradzie
kierowca używa mocny i bardzo oszczędny silnik SCR spełniający normę
Euro 6, wjeżdżając do centrum miasta może zaś przełączyć się na całkowicie elektryczny tryb bezemisyjny. W zależności od obciążenia i lokalnych
warunków, zasięg tego w pełni elektrycznego trybu wynosi kilkadziesiąt
kilometrów. W praktyce wystarcza to na bezemisyjną dostawę niemal
do każdej branży.

Grupa Jooren czyni postępy
w zwiększaniu zrównoważenia
działalności transportowej.
W Scanii firma Jooren znajduje wiarygodnego partnera do kształtowania tego procesu. Dyrektor Jan Jooren stwierdza„Chcemy być liderem
w kwestii zrównoważonego użytkowania naszego sprzętu. Od dłuższego
czasu jeździmy pojazdami na LNG i teraz dzięki tej hybrydowej ciężarówce typu plug-in robimy nowy krok. Z tymi dwoma hybrydowymi
ciężarówkami typu plug-in będziemy jeździć dla Dille & Kamille po
całej Holandii, Belgii, a wkrótce także w Niemczech. Ponieważ większość
oddziałów znajduje się w centrach miast, możemy teraz zaopatrywać
je bez emisji”. Rodzinne przedsiębiorstwo ma długą, sięgającą 1914
roku tradycję w handlu detalicznym artykułami spożywczymi. Obecnie
Grupa Jooren zaopatruje duże i małe sieci handlowe na terenie całego
kraju. W tym celu dysponuje flotą 60 jednostek, w skład której wchodzą
ciężarówki izotermiczne/chłodnie/lodownie, ciągniki siodłowe i auta dostawcze. Oprócz siedziby głównej w Ouderkerk a/d Amstel, grupa Jooren
ma lokalizacje w Bleiswijk, Sassenheim,Velsen iWaddinxveen.Teraz dzięki
nowej, wieloakumulatorowej Scanii PHEV Grupa Jooren robi pierwszy krok
w kierunku elektryfikacji własnej floty.

Martin van den Bogerd BV sprawia, że
dzięki Scania HEV flota jest bardziej
zrównoważona
Niedawno Martin van den Bogerd BV z Bergschenhoek w południowej
Holandii zaczął używać 3-osiową Scanię P320 HEV (hybrydowy pojazd
elektryczny).Wariant ten łączy 9-litrowy silnik SCR o mocy 320 KM z silnikiem
elektrycznym o mocy 115 kW. System napędowy został tu skonstruowany
w taki sposób, że na autostradzie silnik elektryczny wspomaga silnik spalinowy, ale auto może też jeździć w pełni elektrycznie, a więc bezemisyjnie, np.
wjeżdżając do strefy ekologicznej. Podobnie jak w przypadku nowoczesnego
silnika Formuły 1, ładowanie systemu odbywa się poprzez hamowanie
rekuperacyjne. Dyrektor Martin van den Bogerd stwierdza„Chcę bez CO2
móc rozładować na każdym placu budowy w Holandii. Nie tylko po to, by
zmniejszyć nasz własny ślad, ale także dlatego, że coraz częściej o to proszą
klienci naszych klientów”.

Scania dla Van den Bogerd
Prosty język od dyrektora firmy transportowej o tej samej nazwie. Oprócz
siedziby głównej w Bergschenhoek firma ma oddział w Rijen. Wskutek

różnych przejęć na przestrzeni lat podmiot działa w odmiennych zastosowaniach transportowych, ale jego korzenie tak naprawdę tkwią w transporcie
drewna i materiałów budowlanych. Martin van den Bogerd„W wieku 23
lat pracowałem jako planista w firmie transportowej mojego ojca i miałem
ambicję, aby pewnego dnia przejąć firmę od mojego ojca. Sprawy potoczyły
się jednak inaczej, gdy mój ojciec po raz pierwszy zaproponował, by jako
przedsiębiorca stanąć na własnych nogach.W 2004 roku wraz z przejęciem
Zijderhand Transport założyłem własną firmę transportową.”
Pionierstwo i przedsiębiorczość są wyraźnie we krwi Martina. Z biegiem
czasu nie tylko następują różne przejęcia, ale i nieustannie testuje nowe
koncepcje logistyczne. Nie boi się ryzyka uderzenia w nos.„Wzloty i upadki
są nieuniknione i nie należy się tym zniechęcać”– kontynuuje Martin.„Na
przykład ugrzęźliśmy w logistycznym przepływie z kontenerami o długości
45 stóp, które były transportowane intermodalnie między Rotterdamem
a Venlo. Wszystko szło dobrze, dopóki w międzyczasie rząd nie zmienił
reguł gry. W tamtym okresie całe uzasadnienie biznesowe nie było już
możliwe. Szkoda, bo dużo zaoszczędziłem nie tylko na kilometrach, ale
również na emisji CO2”.

Zrównoważony rozwój coraz częściej stanowi jego motywacją
do innowacji. Bacznie obserwuje rozwój technologiczny pojazdów.
Kiedy coraz więcej mówi się o elektrycznych ciężarówkach, zwraca
się do dostawców. „Odniosłem wrażenie z mediów, że elektryczna ciężarówka stała się powszechnym produktem. Jednak kiedy
nawiązałem kontakt z wyżej wymienionymi dostawcami, było
inaczej. Szybko stało się dla mnie jasne, że musiałem trochę dłużej
poczekać na przybycie pojazdów z fabryki, gdzie można było też
liczyć na solidne wsparcie serwisowe”.
Dla Martina rozwiązaniem był model hybrydowy oferowany
przez dealera Scanii w Waddinxveen. W swojej ofercie odmiany
hybrydowe Scania ma od 2015 roku. „Kiedy rozmawiałem z dealerem Scanii o moich ambicjach związanych z elektrycznością, szybko
stało się jasne, że P320 HEV stanowi dla mnie dobre rozwiązanie. Po
autostradzie jeżdżę oszczędnie na spełniającym normę Euro 6 silniku
SCR, a ostatni kilometr do miasta jest w pełni elektryczny, dzięki
czemu docieram na plac budowy z zerową emisją”. Do tego Martin
wskazuje„Kierowca, który jeździ tą ciężarówką, jest także całkowicie
entuzjastycznie nastawiony do pojazdu. To inny sposób jazdy i trzeba
go wyczuć. Kiedy pojazd został dostarczony, dealer udzielił mu dobrych
instrukcji, aby jak najlepiej wykorzystać ciężarówkę”. Przy tym Martin
van den Bogerd BV nadal ma opcję na drugi egzemplarz HEV.
Martin van den Bogerd BV to średniej wielkości dostawca usług
logistycznych, działający w wielu branżach, takich jak transport wyrobów betonowych, kontenerów, wyrobów drewnianych, maszyn,
ładunków o dużej objętości, do czego dochodzą magazynowanie
i przeładunek. Firma zatrudnia 150 pracowników oraz dysponuje
nowoczesną i zadbaną flotą, wyposażoną w najnowocześniejsze
środki komunikacji. Konserwacja (w tym inspekcje) taboru odbywa
się w porozumieniu z planowaniem w warsztacie przez zespół dobrze
wyszkolonych techników.
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„Hamburg TruckPilot” świętuje sukces:
prototypowe ciężarówki sprawdzają się
w autonomicznych testach praktycznych

Teoria staje się praktyką: w ramach projektu „Hamburg TruckPilot”, w którym MAN Truck & Bus oraz Hamburger
Hafen und Logistik AG (HHLA) wspólnie testują w rzeczywistych zastosowaniach autonomiczną jazdę
prototypowych ciężarówek, nastąpił znaczący przełom. Praktyczne jazdy próbne w terminalu kontenerowym
HHLA Altenwerder (CTA) pokazały bowiem, że automatyzacja nie jest już marzeniem o przyszłości, ale można ją
skutecznie i bezpiecznie zintegrować z realnymi procesami logistycznymi klientów. Tym bardziej że niemieccy
ustawodawcy stworzyli niedawno podstawowe ramy prawne dla autonomicznych ciężarówek, które mogą zostać
wykorzystane w Niemczech w aplikacjach logistycznych w określonych obszarach operacyjnych.
TEKST: JAROSŁAW BRACH, ZDJĘCIA: MAN

N

ajważniejszy projekt pilotażowy staje się faktem: płynne testy praktyczne w Terminalu
Kontenerowym Altenwerder (CTA) i włączenie
do zwykłego procesu transportowego przez agencję
spedycyjną Jakob Weets e.K. są kamieniem milowym
w dalszym pomyślnym rozwoju systemów autonomicznej jazdy w ciężarówkach.
Od końca 2018 roku MAN Truck & Bus oraz Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) realizują
projekt badawczo-testowy „Hamburg TruckPilot”
w celu opracowania rozwiązań automatyzacji. Po
fazie przygotowań i prób punktem kulminacyjnym
stały się praktyczne jazdy testowe, wykonywane
od końca maja. Podczas tych jazd prototypowe
ciężarówki wyposażone w elektroniczne systemy
automatyzacji poruszały się w regularnych operacjach logistycznych.
Zaangażowanie firmy spedycyjnej Jakob Weets
e.K. z Emden było ważne dla pomyślnego przebiegu

procesu. Mianowicie ten partner logistyczny nie tylko
zapewnił kierowców, ale także zadbał o kompletną
obsługę kontenerów oraz zintegrował prototypowe
ciężarówki z ich regularnym procesem transportowym. Odnosząc się do potencjału, jaki w przyszłości
w zakresie odciążenia kierowców mogą oferować
funkcje zautomatyzowanej jazdy ciężarówek, dyrektor zarządzający Jakob Weets stwierdził: „Cieszymy
się, że możemy być częścią innowacyjnego projektu
badawczego, a tym samym wspierać rozwój przyszłych
rozwiązań automatyzacji”.
Podczas odpowiedniej jazdy praktycznej kierowca Weets najpierw w imieniu VW Group Logistics
przetransportował 40-stopowy kontener z terminalu
kontenerowego Weets w Soltau do terminalu kontenerowego Altenwerder (CTA) w porcie w Hamburgu.
Trasa ta na odległość liczy około 70 kilometrów i zostala
pokonana w całkowicie konwencjonalny sposób, przy
tradycyjnym trybie sterowania. Po przejechaniu bramki

kontrolnej CTA kierowca przesiadł się na miejsce pasażera, a zamiast niego wsiadł kierowca bezpieczeństwa,
który musiał być na pokładzie ze względów prawnych
i mógł interweniować w mało prawdopodobnym przypadku, gdyby wymagał tego test prototypu w warunkach sprawdzianu. Gwarantowało to absolutne
bezpieczeństwo wszystkim zaangażowanym przez
cały czas w trakcie trwających operacji terminalowych.
Następnie ciężarówka przejechała autonomicznie
przez teren terminalu do właściwej pozycji na pasie
składowania kontenerów w bloki oraz manewrowała
autonomicznie do tyłu w celu zajęcia właściwej pozycji
parkowania. Po przeładunku kontenerów powrót do
bramki kontrolnej również odbył się w trybie w pełni
autonomicznym, a poza terenem terminalu kierowca
Spedition Jakob Weets e.K. ponownie przejął kierownicę i całkowitą odpowiedzialność za prowadzenie.
Till Schlumberger, kierownik projektu w HHLA
i odpowiedzialny za„Hamburg TruckPilot”, jest bardzo
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zadowolony: „Testy pokazały, że możemy zintegrować autonomiczne ciężarówki z naszymi procesami
terminalowymi. To ważny krok, ponieważ nadchodzi
autonomiczna jazda. W związku z tym w HHLA chcemy
i musimy wcześnie przygotować się na perspektywę autonomicznych ciężarówek odbierających lub
dostarczających kontenery w naszych terminalach”.
Zadowolony z udanego testu praktycznego pozostaje jeszcze Sebastian Völl – kierownik projektu ds.
zautomatyzowanej jazdy w MAN Truck & Bus. Mówi:
„»Hamburg TruckPilot« to kamień milowy na drodze
do automatyzacji między węzłami”.
Ponieważ zestaw był wykorzystywany na autostradzie A7 między Weets Container Terminal Soltau
a terenem portu, uczestnicy projektu zebrali już wiele
danych podczas praktycznych przejazdów testowych.
Dane te będą spożytkowane w nadchodzących projektach, które w przyszłości mogą się odbywać także
poza obszarami zamkniętymi. Dzieje się tak dlatego,
gdyż dopiero pod koniec maja Bundestag i Bundesrat
uchwaliły ustawę o autonomicznej jeździe. W zasadzie
zezwala ona na korzystanie w Niemczech z takich
systemów pojazdów autonomicznych, ale wyłącznie w określonych obszarach działania – aplikacjach,
jak przykładowo na monitorowanych przez nadzór
techniczny trasach między węzłami logistycznymi.
Partnerzy projektu zaprezentują szczegółowe wyniki
„Hamburg TruckPilot” na Światowym Kongresie ITS
w październiku 2021 roku.

Projekt ANITA: pierwszy krok
w kierunku cyfrowej przyszłości
w terminalu przeładunkowym
W Ulm Dornstadt Deutsche Bahn MAN Truck & Bus,
Fresenius University of Applied Sciences i Götting KG
w ramach projektu ANITA kształtują cyfrowy świat jutra.
W przyszłości w pełni zautomatyzowane ciężarówki
mają jeździć samodzielnie w bazie kontenerowej DB
Intermodal Services i terminalu DUSS (Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße mbH). W ten sposób
transport kombinowany może być zorganizowany
bardziej efektywnie i elastycznie. Stwarza to zachęty
do jeszcze bardziej przyjaznego dla klimatu transportu
kolejowego.
Deutsche Bahn, MAN Truck & Bus, Fresenius University of Applied Sciences i Götting KG pracują nad
cyfrową przyszłością, w której w ramach projektu
ANITA autonomiczne ciężarówki mają się poruszać
w przyszłości po bazie kontenerowej DB IS i terminalu DUSS w Ulm Dornstadt. Podstawy naukowe
dla w pełni zautomatyzowanego ruchu w obiekcie
są już dostępne.
Fresenius University of Applied Sciences przeprowadza kompleksową analizę w celu opracowania
platformy dla autonomicznego transportu między
węzłami w DUSS i DB IS Ulm. Jest to kluczowa podstawa przyszłego wykorzystania autonomicznych
ciężarówek w operacjach logistycznych, szczególnie
biorąc pod uwagę fakt, że niedawno uchwalona ustawa

o autonomicznej jeździe sprawi, że będzie to prawnie
wykonalne również w Niemczech.
W celu„komunikowania się”ciężarówek i terminalu,
Uniwersytet Nauk Stosowanych Fresenius przedstawił
wyniki swoich badań. Podczas tych prac naukowcy we
współpracy z MAN Truck & Bus przeanalizowali zachowanie ludzi i maszyn na miejscu w celu przekształcenia
ich działań w cyfrowe procesy i zestawy reguł. W ten
sposób ma powstać modułowy schemat obwodu dla
autonomicznego transportu.
Andreas Zimmermann, kierownik ds. zaawansowanego rozwoju elektroniki w MAN Truck & Bus,
ocenia: „Aby wykorzystać autonomiczne ciężarówki w procesach logistycznych, na wczesnym etapie
ważne staje się zrozumienie typowych wymagań
operacyjnych i rozważenie niezbędnych interfejsów.
Dlatego w naszych projektach jazdy autonomicznej
konsekwentnie koncentrujemy się na konkretnym
praktycznym znaczeniu oraz logistycznej i naukowej
wiedzy eksperckiej. W związku z tym bardzo ważna
jest dla nas fundamentalna praca Uniwersytetu Nauk
Stosowanych Fresenius”.
W ramach projektu ANITA procesy logistyczne są
w innowacyjny sposób rekonfigurowane (Autonomous Innovation in Terminal Operations). „Zarówno
cyfryzacja, jak i automatyzacja stanowią decydujące
czynniki w dalszym rozwoju operacji terminalowych.
Umożliwiają szybsze, wydajniejsze i bardziej przewidywalne realizowanie przewozu oraz zwiększanie
przepustowości istniejącej infrastruktury” – wyjaśnia
Andreas Schulz, dyrektor zarządzający DUSS.„Cyfrowe
sterowanie systemem umożliwia płynną integrację
pojazdu bez kierowcy z procesami logistycznymi
terminalu” – mówi prof. dr Christian T. Haas, kierownik
Instytutu Badań nad Systemami Złożonymi na Uniwersytecie Nauk Stosowanych Fresenius, wyjaśniając, że jest to tło projektu, niezbędne dla wszystkich
dalszych kroków.
Przed rozpoczęciem projektu Haas i jego zespół
przeanalizowali i porównali też procesy logistyczne w innych terminalach kontenerowych DB AG
w Niemczech. W końcu platforma cyfrowa ma być
skonfigurowana w taki sposób, aby mogła służyć jako
baza dla innych miejsc, w których do transportu są
wykorzystywane autonomiczne ciężarówki – na przykład w terminalach kontenerowych, w portach czy
na terenach przemysłowych. Funkcje te mają być zabezpieczone za pomocą konstrukcji modułowej. Haas
dodaje: „Naszym celem jest rozpoczęcie korzystania
z autonomicznych ciężarówek i zminimalizowanie
wszelkich niezbędnych dostosowań infrastruktury,
gdyż są one kosztowne i zajmują dużo czasu. Dzięki temu wykorzystanie technologii w prawdziwym
świecie jest tak łatwe i opłacalne, jak to tylko możliwe”.
Prawdziwym wyzwaniem jawi się fakt, że konstrukcje w tego typu projektach są bardzo zróżnicowane
w zależności od lokalizacji. Są to otwarte i złożone
systemy angażujące dużą liczbę osób – od spedytora,
przez operatora żurawia, po planistę zapotrzebowania

na materiały. Co więcej, tuż obok zautomatyzowanych
procesów pojawiają się spontaniczne ludzkie decyzje. Jak wyjaśnia Haas, są one dużym wyzwaniem,
ponieważ, jak mówi, „w przeciwieństwie do ludzi
zautomatyzowany system nie może improwizować
ani naginać reguł”.
Etap analizy procesu został zakończony w Ulm
i w całym kraju, co oznacza, że można teraz przejść
do oprogramowania do planowania misji. W takim
procesie rozwoju po raz pierwszy zostanie użyty język
specyfikacji kontraktu firmy Deon Digital, zapewniając
najwyższy możliwy stopień niezawodności podczas
wymiany informacji między instancjami. Wyniki analizy są następnie uwzględniane w procesie rozwoju
autonomicznej ciężarówki. Za ten etap odpowiada
MAN we współpracy z Götting. Po zakończeniu fazy
rozwoju i wdrożenia oprogramowania do planowania
misji ciężarówka zostanie przetestowana w rzeczywistych operacjach w Ulm, przez cały czas z kierowcą
bezpieczeństwa na pokładzie.
Przejazdy między terminalem DUSS a bazą kontenerową DB Intermodal Services służą także do określenia warunków technicznych dla autonomicznie
obsługiwanego transportu między węzłami. „Stałe
trasy między węzłami logistycznymi są idealne do
obsługi przez autonomiczne ciężarówki i dlatego
stanowią centralny punkt dla MAN-a w jego wysiłkach na rzecz rozwoju autonomicznych systemów
jazdy” – mówi Andreas Zimmermann, wyjaśniając
dodatkowy aspekt projektu ANITA. Ponadto DB AG
analizuje możliwość przeniesienia wyników do innych
terminali w celu opracowania mapy drogowej dla
Terminalu 4.0 jutra. Ramy prawne dla takich operacji
zostały dopiero niedawno przyjęte przez izby wyższe
i niższe niemieckiego parlamentu w postaci Ustawy
o prowadzeniu pojazdów autonomicznych. Akt ten
co do zasady zezwala na stosowanie takich systemów
pojazdów autonomicznych w Niemczech w określonych obszarach operacyjnych, takich jak trasy między
węzłami logistycznymi, ale z przejazdami z nadzorem
technicznym.
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IVECO mocno inwestuje w „zieloną flotę”
Jako jedyny z głównych światowych
graczy na rynku przewozów włoski
koncern stawia na gaz ziemny.
Traktuje go jako najlepszą pod
wieloma względami proekologiczną
opcję dostępną tu i teraz.
Ciężarówki IVECO, stanowiące
tzw. zieloną flotę, mają znacząco
przyczynić się do dekarbonizacji
sektora transportowego.
TEKST: JAROSŁAW BRACH, ZDJĘCIA: IVECO

GEODIS kupuje od IVECO
200 samochodów na gaz ziemny
Do obsługi dostaw miejskich we Francji GEODIS inwestuje w „zieloną” flotę. Cel tego przedsięwzięcia polega na ograniczaniu emisji
zanieczyszczeń i uciążliwego hałasu. GEODIS i IVECO podpisali
umowę będącą jednocześnie zamówieniem na 200 samochodów
z silnikami zasilanymi CNG i przystosowanymi do spalania biogazu. Dostarczenie pojazdów zaplanowano na koniec 2021 roku.
Marie-Christine Lombard z GEODIS mówi: „Ta inwestycja jest
kolejnym krokiem GEODIS do ograniczania wpływu działalności
firmy na środowisko oraz przeciwdziałania zmianom klimatu.
W szczególności przez ekologizację transportu drogowego na
ostatnim odcinku dostaw przyczynimy się do dekarbonizacji sektora. W naszych działaniach skupiamy się na logistyce miejskiej”.
Celem GEODIS jest w ciągu trzech lat 100-procentowa dekarbonizacja transportu w centrach 35 największych miast francuskich, czyli ośrodków powyżej 150 000 mieszkańców. Proaktywna
strategia zainicjowana kilka lat temu osiągnęła nowy poziom
dzięki złożeniu zamówienia w IVECO, będącym liderem rozwiązań
opartych na alternatywnych paliwach, z prawie 60-procentowym
udziałem we francuskim rynku.
GEODIS zdecydował się na 107 IVECO Daily i 93 IVECO Eurocargo
zasilanych BioGNV, czyli paliwem, którego stosowanie pozwala
zmniejszyć emisję CO2 nawet o 95%, przy zachowaniu takich
samych osiągów, jakie oferują pojazdy zużywające olej napędowy.
W porównaniu do odpowiednika wyposażonego w silnik Diesla
zgodny z normą Euro 6-E emisja cząstek stałych ulega redukcji
o 95%, a emisja dwutlenku azotu (NO2) pozostaje niższa o 90%.
Auta spełniają kryteria kategorii Crit’Air 1. Certyfikat Pieck Quiet
Truck 71 dB oznacza, że w dzień i w nocy można nimi obsługiwać
dostawy w centrach miast, gdzie obowiązuje strefa cichej pracy.
Stéphane Cassagne z GEODIS dodał: „Zwiększone wykorzystanie nowych rodzajów energii sprzyja działaniom na rzecz
ograniczania emisji związanej z naszą aktywnością dystrybucyjną.
Zamówienie na 200 pojazdów to ważny krok potwierdzający
nasze zaangażowanie w ograniczanie emisji CO2. W ten sposób
we Francji stajemy się jednym z głównym podmiotów w branży
ekologicznych dostaw, co przekłada się na dalsze korzyści dla
naszych klientów”.
Emilio Portillo z IVECO France oświadczył: „Doceniamy zaangażowanie GEODIS i cieszymy się z zaufania okazanego naszej

marce. IVECO bardzo wcześnie uwierzyło w potencjał rozwiązań
opartych na gazie ziemnym, na które popyt konsekwentnie rośnie
we Francji i w Europie. Rozwiązania te pozwalają realizować
potrójny cel: ochrony klimatu, zdrowia i jakości życia w miastach,
a nasze pojazdy stają się punktem odniesienia dla przedsiębiorstw
transportowych deklarujących chęć wprowadzania w swojej
działalności proekologicznych zmian”.

Podczas ETRA 2021 IVECO przyczyni
się do neutralizacji śladu węglowego
W czasie gdy kwestie dotyczące ochrony środowiska zyskują
w sportach motorowych na znaczeniu, stowarzyszenie European
Truck Racing Association (ETRA) postanowiło dać przykład i stać
się główną platformą zrównoważonych technologii w sektorze
transportu drogowego.
IVECO przyczyni się do zrównoważonego charakteru ETRA,
dostarczając samochód bezpieczeństwa S-WAY NP, przystosowany
do obsługi bio LNG. Dzięki wykorzystaniu tego paliwa model ten
będzie wyróżniać się jeszcze bardziej zrównoważoną wydajnością
przy znacznym ograniczeniu emisji dwutlenku azotu i nawet
o 95% niższą emisją CO2 w porównaniu do odpowiedników
z silnikami wysokoprężnymi.
Europejskie mistrzostwa ciężarówek (European Truck Racing
Championship – ETRC) są pierwszymi zawodami pod egidą FIA,
podczas których wykorzystano pojazdy zasilane paliwem pochodzącym całkowicie ze źródeł odnawialnych, w postaci najnowszej
generacji syntetycznie produkowanego HVO (uwodornionego
oleju roślinnego) w autach wyścigowych.
ETRA i IVECO przedłużyły swoje wieloletnie partnerstwo do
końca sezonu 2023. IVECO jest oficjalnym partnerem FIA European
Truck Racing Championship na kolejne trzy sezony, począwszy
od pierwszego w tym roku wyścigu na torze w Hungaroring
(Węgry), który odbył się 12 i 13 czerwca. Kluczowy element
tej współpracy stanowi fakt, że IVECO pozostanie wyłącznym
dostawcą samochodu bezpieczeństwa, tj. IVECO S-WAY NP, dla
wszystkich wyścigów w ciągu najbliższych trzech sezonów. Model
ten będzie pierwszym w historii przyjaznym dla środowiska
samochodem bezpieczeństwa z napędem alternatywnym podczas
zawodów ETRC.
Thomas Hilse, IVECO Brand President, powiedział: „Nie ma
co do tego żadnych wątpliwości, że przyszłość wyścigów samo-

chodów ciężarowych jest związana z osiągnięciem zerowego
poziomu emisji, a wykorzystanie IVECO S-WAY NP stanowi kolejny
krok na drodze do tego celu. Nowy, przykuwający wzrok design
i nowe elementy wyposażenia na samochodzie bezpieczeństwa,
opracowane przez CNH Industrial’s Design Center, oraz oficjalne
elementy wyposażenia z katalogu akcesoriów IVECO oznaczają,
że każdy kierowca może zaprojektować własny, wspaniały samochód ciężarowy”.
IVECO bierze udział w Wyścigowych Mistrzostwach Europy
Samochodów Ciężarowych FIA jako techniczny sponsor„Die Bullen
von IVECO” – wspólnej ekipy zespołów Hahn Racing i Schwabentruck. Niemka Steffi Halm ponownie występuje jako liderka
zespołu Schwabentruck. Jedyna kobieta ścigająca się w mistrzostwach ma nadzieję poprawić ubiegłoroczne miejsce i spełnić
swoją ambicję, polegającą na zdobyciu tytułu mistrzowskiego
w IVECO S-WAY. W skład zespołu Hahn wchodzi zaś sześciokrotny
mistrz Europy Jochen Hahn, który za kierownicą IVECO Stralis
zdominował sezon 2019. Ekipy z niecierpliwością oczekują na
kolejne rundy rywalizacji.

Wyjątkowy
pojazd bezpieczeństwa IVECO
Pojazd bezpieczeństwa prowadzi samochody biorące udział
w wyścigu na okrążeniu formującym do momentu rozpoczęcia
startu. Służy również do spowalniania wyścigu w przypadku
potencjalnie niebezpiecznych sytuacji, takich jak wypadek czy
skrajnie niekorzystne warunki pogodowe. Odgrywa istotną rolę
w zapewnieniu bezpieczeństwa kierowców.
Pojazdem bezpieczeństwa jest standardowy model S-WAY
NP w wersji 4x2 LNG, wyposażony w dwa 540-litrowe zbiorniki,
mogące pomieścić co najmniej 390 kg ciekłego bio LNG. Dzięki
temu na jednym tankowaniu do pełna może przejechać nawet
1600 kilometrów oraz cechuje się znacznie mniejszą emisją
dwutlenku azotu w porównaniu do odpowiedników z silnikiem
wysokoprężnym i generuje o 95% mniej CO2.
Nowy pojazd bezpieczeństwa IVECO z malowanym natryskowo
wykończeniem prezentuje się wyjątkowo. Całości dopełnia kilka
niestandardowych części, takich jak: dwie żółte, obracające się
lampy sygnalizacyjne, listwy oświetleniowe z reflektorami LED,
podświetlana, trójelementowa osłona przednia i dodatkowe
oświetlenie LED.
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Spółdzielnia supermarketów EDEKA
Minden-Hannover w ciągu roku
wprowadzi do eksploatacji
trzy ciężarówki IVECO S-WAY
na gaz ziemny Bio-LNG od Shell
Potentat energetyczny Shell dostarcza w Niemczech bio-LNG firmie
EDEKA Minden-Hannover i dwóm innym klientom w ramach rocznego okresu próbnego, co uważa za ważny krok w kierunku dalszej
rozbudowy swoich instalacji Bio-LNG pod kątem wsparcia transportu
długodystansowego.
Ze swojej floty do projektu pilotażowego EDEKA Minden-Hannover wybrała trzy ciągniki IVECO S-WAY na gaz ziemny.
Ponieważ w Niemczech wykorzystanie bio-LNG zyskuje na popularności, w ramach projektu pilotażowego Shell dostarcza to
zrównoważone paliwo EDEKA Minden-Hannover i dwóm innym
klientom. Każdy uczestnik będzie jeździł przez rok na dostarczonym Bio-LNG trzema ciężarówkami, w tym czasie znacząco
zmniejszając emisję dwutlenku węgla.

Zobowiązanie do bezemisyjnego
transportu i mniejszego
zanieczyszczenia w centrach miast
EDEKA Minden-Hannover od dawna angażuje się w zrównoważony
rozwój, koncentrując się na tym, aby jej łańcuch dostaw ładunków
pozostawał jak najbardziej przyjazny dla środowiska. To skłoniło ją
do zajęcia się kwestią zrównoważonego rozwoju swojej floty, obecnie
liczącej 50 aut IVECO: 10 Stralis NP i 40 S-WAY na gaz ziemny. Thomas
Steinlein, kierownik ds. zarządzania flotą i transportem w EDEKA
Minden-Hannover, wskazuje: „Konwersja naszej floty pojazdów,
stanowiącej podstawę wszystkich naszych działań logistycznych, jest
kluczową dźwignią w redukcji naszego śladu węglowego. Zastosowanie Bio-LNG w całym okresie byłoby oczywiście dużym krokiem
naprzód w kierunku osiągnięcia zerowej emisji. Dlatego cieszymy się,
że możemy uczestniczyć w tym projekcie pilotażowym, aby pokazać,
w jaki sposób to zaawansowane biopaliwo może przyczynić się do
osiągnięcia tego celu”.
Niemniej innym ważnym aspektem jest unikanie emisji tlenków azotu (NOx) i cząstek stałych (PM). „Nasze pojazdy jeżdżą
głównie i często w silnie zanieczyszczonych centrach miast.
Używając LNG, a nawet Bio-LNG, już teraz znacznie ograniczamy
wartości zanieczyszczeń” – dodaje Steinlein.

Z Shell Bio-LNG na drodze
do dekarbonizacji transportu
drogowego ładunków
Bio-LNG używany przez Shell jest wytwarzany z odpadów rolniczych. Spełnia kryteria zmienionej dyrektywy Unii Europejskiej

w sprawie odnawialnych źródeł energii (REDII) i stanowi produkt
zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym. W związku
z tym EDEKA Minden-Hannover i inni klienci zyskują doświadczenia dotyczące zrównoważonego rozwoju produktu i korzyści
z obniżki emisji dwutlenku węgla.
Fabian Ziegler, szef Shell Germany, uważa próbę z Bio-LNG
w Niemczech za bardzo ważny krok w kierunku dalszej ekspansji
planów Shell Bio-LNG w transporcie dalekobieżnym „Zakład
Nordsol Bio-LNG ma wkrótce rozpocząć produkcję. Będziemy
się rozwijać w zawrotnym tempie, gdyż złożyliśmy wniosek
o pozwolenie na budowę instalacji do produkcji 100 000 ton
Bio-LNG w Energy and Chemicals Park Rheinland, co pozwoli
nam już w 2023 roku zaopatrywać w bio-LNG nasze stacje paliw
Shell LNG w Niemczech oraz przyczynić się do zmniejszenia
nawet o milion ton emisji dwutlenku węgla spowodowanej przez
przewozy dalekobieżne” – przewiduje Ziegler.

„Zielona flota” z wiodącą w branży
technologią gazu ziemnego IVECO
Stralis NP i S-WAY na gaz ziemny we flocie EDEKA Minden-Hannover
są wyposażone w gazowe silniki Cursor 13. Spełniają one normę
emisji Euro 6 step D oraz mogą być zasilane 100% bio-LNG o jakości
dostępnej na rynku. Do pracy na Bio-LNG nie są potrzebne żadne
modyfikacje techniczne ani specjalne adaptacje, a warunki gwarancji
i okresy międzyobsługowe są takie same, jak przy zasilaniu olejem
napędowym. Dwa duże, 540-litrowe zbiorniki ciągnika z napędem
4x2 i z silnikiem o mocy 460 KM mogą pomieścić co najmniej 390 kg
bio-LNG, zapewniając zasięg bez tankowania do 1600 kilometrów.
W porównaniu do odpowiednika z silnikiem Diesla warianty gazowe
emitują znacznie mniej tlenków azotu, cząstek stałychi CO2. Oznacza
to nieograniczony dostęp do stref niskiej emisji w centrach miast teraz
i w przyszłości. Oprócz niskiego zużycia paliwa, ciągniki IVECO na gaz
ziemny we flocie EDEKA Minden-Hannover imponują cichą pracą, co
czyni je idealnymi do wjazdów do obszarów o ograniczonym hałasie
oraz realizacji nocnych dostaw do supermarketów.

GLS odnawia swoją flotę,
wprowadzając do niej 120 pojazdów
IVECO S-WAY LNG i Bio-LNG
GLS – jeden z głównych kurierów ekspresowych we Włoszech – odnawia swoją flotę, kładąc większy nacisk na zrównoważony rozwój
środowiska. Dzięki partnerstwu z IVECO do floty tej dołączy 120
nowych pojazdów S-WAY LNG i Bio-LNG.
Nowe auta, które w parku taborowym zastąpią egzemplarze
z silnikami wysokoprężnymi w 70% przypadków spełniającymi
normę Euro 6, a w 30% Euro 5, będą miały znacząco pozytywny
wpływ na środowisko: wykorzystanie metanu kopalnego spo-

woduje zmniejszenie emisji CO2 w wysokości 7300 ton. Powyższe
byłoby równoznaczne z zastąpieniem 745 pojazdów z silnikiem
Diesla elektrycznymi zamiennikami w 100% zasilanymi energią
odnawialną lub posadzeniem 146 000 drzew na powierzchni
porównywalnej do 487 boisk piłkarskich. W przypadku biometanu
wartość ta rośnie wykładniczo, osiągając redukcję emisji CO2
o 78 000 ton, co odpowiada 8000 mniej samochodów lub
1,5 miliona drzew posadzonych na powierzchni odpowiadającej
ponad 5000 boisk piłkarskich.
Ta inicjatywa stanowi część szerszego Projektu Ochrony Klimatu GLS, ukierunkowanego na zrównoważenie do 2022 roku
100% emisji wytwarzanych przez ten podmiot przez certyfikowane programy offsetowe oraz znaczne ograniczenie emisji
do 2025 roku dzięki zastosowaniu w dostawach „ostatniej mili”
przyjaznych dla środowiska systemów transportowych z trakcją
elektryczną/hybrydową, z kolei w przewozach na duże odległości
tzw. eko-trakcji/ekonapędu.
Klaus Schaedle, dyrektor zarządzający obszaru Grupy w GLS,
stwierdza: „Ten ambitny nowy projekt z IVECO jest częścią naszej
szerszej strategii mającej na celu zapewnienie, że do 2022 roku
co najmniej 20-25% naszej floty będzie wyposażone w trakcję o niskim wpływie na środowisko, a do 2025 roku 45-50%.
Wierzymy, że technologia Bio-LNG może mieć głęboki wpływ
na naszą branżę, pomagając zredukować emisje nawet o 95%,
i z tego powodu, przy wsparciu IVECO, podążamy szybko i zdecydowanie w tym kierunku”.
Fabrizio Buffa, kierownik ds. napędów alternatywnych IVECO
Italy, mówi zaś: „Zaangażowanie łańcucha dostaw GLS to mocne
świadectwo historycznej zmiany, jaką obecnie przechodzi sektor
transportu, a która jest coraz bardziej szlachetna i zrównoważona.
Mamy zaszczyt współpracować z GLS w ich misji. Biometan ma
zalety zarówno środowiskowe, jak i ekonomiczne, może być
wytwarzany lokalnie w procesie generującym cenne produkty
uboczne, takie jak bio-CO2, który można ponownie wykorzystać
w przemyśle spożywczym, oraz bionawozy, które można spożytkować w rolnictwie. Pojazdy IVECO zasilane biometanem są zatem
rozwiązaniem teraźniejszości dla przyszłości naszej planety”.

Don Trucking odebrał
niskoemisyjne ciągniki
IVECO S-WAY LNG
W ramach wymiany floty z ciągników zasilanych olejem napędowym na przyjazny dla środowiska tabor zasilany skroplonym gazem
ziemnym (LNG) bydgoska firma Don Trucking odebrała 20 ciągników
IVECO S-WAY LNG z 40 sztuk zamówionych na rok 2021. Uroczystość
przekazania pojazdów odbyła się 20 sierpnia 2011 roku w siedzibie
dealera IVECO – GIBAS SERVICE CENTER w Pile.
Ciągnik IVECO S-WAY w wersji LNG, wyposażony w zasilany
gazem ziemnym silnik o mocy 460 KM, okazuje się najbardziej
przyjaznym dla środowiska pojazdem ciężarowym przynoszącym
znaczące korzyści również dla przewoźnika.
IVECO Poland uroczyście przekazało Don Trucking 20 ciągników
siodłowych S-WAY LNG z silnikami o mocy 460 KM, wyposażonych
w najnowocześniejszy układ napędowy jako paliwo wykorzystujący skroplony gaz ziemny (Liquid Natural Gas – LNG). Do
końca tego roku flotę Don Trucking wzmocni kolejne 20 takich
samych ciągników. Przypomnijmy, że pod koniec 2018 roku Don
Trucking, jako pierwszy klient w Polsce, odebrał 20 ciągników
IVECO Stralis NP, tym samym rozpoczynając proces całkowitej
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wymiany floty odmian z silnikami na olej napędowy wersje, które
mogą być zasilane zarówno LNG jak i Bio-LNG. Oznacza to, że już
wkrótce podmiot ten będzie dysponować 60 niskoemisyjnymi
ciągnikami marki IVECO.
Proekologiczne działania Don Trucking, związane z wymianą
floty na auta przyjazne dla środowiska, są elementem szerszej
strategii realizowanej przez Don Trucking we współpracy z Ecobal.
Strategia ta ma na celu ochronę lasów w całej Europie, a w jej
ramach Ecobal zapewnia swoim klientom profesjonalną opiekę
i wiedzę w zakresie kompensacji emisji dwutlenku węgla.
Don de Jong, założyciel Don Trucking, powiedział: „Odebrana
dziś partia 20 ciągników IVECO zasilanych LNG stanowi kolejny
krok na drodze do realizacji transformacji energetycznej naszej
firmy. Naszym celem jest stać się pierwszą w Europie firmą transportową neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla, dlatego też konsekwentnie przechodzimy z ciągników wyposażonych
w tradycyjne silniki diesla na ekologiczne pojazdy, które mogą
być zasilane LNG oraz Bio-LNG. Chcemy być nie tylko pionierem
w tym zakresie, ale także kreować kierunek rozwoju dla innych
firm działających w branży logistycznej. Przejście na paliwo
gazowe jest korzystne nie tylko dla środowiska, ale i pozwala
na znaczące obniżenie kosztów prowadzenia działalności naszej
firmy. Nasz proces całkowitego przejścia na pojazdy przyjazne
środowisku chcemy zakończyć już w 2025 roku”.
Daniel Wolszczak, dyrektor generalny IVECO Poland, dodał zaś:
„Strategia ekologiczna Don Trucking jest zgodna z wartościami
IVECO w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, tym bardziej jesteśmy dumni, że do realizacji ambitnych celów prośrodowiskowych
oraz biznesowych firma wybrała nasze rozwiązanie oparte na
technologii LNG. Wspólnie dbamy o świat dla przyszłych pokoleń”.
IVECO S-WAY LNG to ciągniki siodłowe i podwozia skonstruowane jako wydania zasilane wyłącznie gazem ziemnym, zaprojektowane do eksploatacji szosowej głównie w ruchu długodystansowym. Dysponując mocą 460 KM i zasięgiem do 1600 km (LNG),
oferuje najlepsze w swojej klasie osiągi w transporcie dalekobieżnym, najniższe zużycie paliwa w historii modelu oraz najdłuższe
okresy międzyprzeglądowe. Pojazd ten jest w stanie osiągnąć
do 15% niższe zużycie paliwa przy jednoczesnym zmniejszeniu
emisji cząstek stałych (PM), tlenków węgla (NOx) i dwutlenku
węgla (CO2) nawet o 95% przy zasilaniu biometanem w porównaniu do odpowiedników wyposażonych w napęd wysokoprężny
zgodny z aktualną normą emisji Euro VI/C. Bezobsługowy układ
oczyszczania spalin nie wymaga stosowania AdBlue ani filtra
cząstek stałych (DPF). Ponadto silnik zasilany gazem ziemnym
charakteryzuje się cichą pracą (nawet do -71dB – w przypadku
pojazdów zgodnych z certyfikatem Piek Quiet Truck).
Egzemplarze zakupione przez Don Trucking są objęte 5-letnim
kontraktem serwisowym 3XL Life.

O FIRMIE
DON TRUCKING
Don Trucking jest polską firmą transportową z wieloletnim
doświadczeniem, o niderlandzkich korzeniach, której misją jest
dostarczanie klientom siły roboczej i ciężarówek z uwzględnieniem efektywności przy wykorzystaniu zaawansowanych
systemów i technologii planowania tras. Swoją działalność
rozpoczęła w 2010 roku z 75 pracownikami i 52 ciężarówkami.
Obecnie jej flota liczy ponad 130 ciągników i stale się powiększa.
Zatrudnia ponad 200 kierowców oraz 30 pracowników biurowych.

Głównym obszarem działania jest przewóz kontenerów oraz
ładunków ADR, realizowany głównie na terenie Niderlandów,
Belgii, Francji oraz Niemiec.
Poza tym Don Trucking dąży do pełnej neutralizacji dwutlenku węgla w 2025 roku. Aktywnie podejmuje więc kroki
w celu redukcji emisji tego gazu poprzez projekty ochrony
lasów i certyfikaty kompensacji emisji dwutlenku węgla. Don
Trucking oferuje niskoemisyjną flotę składającą się z ciężarówek
zasilanych LNG i z silnikiem Diesla, wszystkich spełniających
normę Euro 6.

Program „Ambasador IVECO” ma na celu podniesienie świadomości wartości marki w różnych sferach. Program rozpoczyna się od
tematu zrównoważonego rozwoju, a pierwsi Ambasadorzy zostają
docenieni za wiarę w gaz ziemny i wkład w ochronę środowiska dzięki
eksploatacji swoich pojazdów na LNG i bio-LNG. Ze zrównoważonym
rozwojem wiąże się również projekt zalesiania IVECO „Plant the

egzemplarz S-WAY zasilany gazem i wykorzystanie Stralisa
NP sprzedawanego w ramach projektu ponownego zalesiania
PLANT-MY-TREE®, stworzonego dla zrównoważenia emisji dwutlenku węgla. Ma na celu posadzenie co najmniej 1000 drzew,
aby w ciągu najbliższych 99 lat zrekompensować emisję ponad
1237 ton CO2. We Włoszech IVECO nawiązało współpracę z platformą e-commerce Treedom. Posadzi ona 300 drzew – 30 we
Włoszech, a pozostałe w innych częściach świata. Wiele z tych
drzewek zostanie dedykowanych Ambasadorom IVECO w danym
kraju – otrzymają oni swój kod, pozwalający im wybrać swoje
drzewko i miejsce, w którym zostanie posadzone. W Polsce
marka nawiązała zaś współpracę z organizacją zajmującą się
ochroną lasów Ecobal. Na działce o powierzchni 5 ha zasadzi
ona 5000 sadzonek drzew, aby zwiększyć bioróżnorodność
obszaru i wesprzeć kompensację emisji CO2.
Giandomenico Fioretti, szef działu napędów alternatywnych
w IVECO, skomentował: „W IVECO wierzymy, że gaz ziemny ma
do odegrania kluczową rolę na drodze do transportu bezemisyjnego. W transporcie długodystansowym ta alternatywna
technologia napędowa jest obecnie dojrzałym rozwiązaniem,

Future”, ukierunkowany na podkreślenie zaangażowania koncernu
w redukcję emisji CO2 i ochronę środowiska.
IVECO uruchomiło program Ambasadorów IVECO, aby dać
głos klientom, entuzjastom i partnerom, którzy podzielają wartości marki w różnych tematach i doceniają jej działania w tych
obszarach. Jako jeden z pionierów i lider europejskiego rynku
technologii gazu ziemnego koncern rozpoczął więc program od
tematu zrównoważonego rozwoju, nastawionego na podniesienie rangi gazu ziemnego i podkreślenie zaangażowania marki
w ochronę środowiska. Pierwszymi Ambasadorami IVECO zostali
wybrani przewoźnicy podzielający wiarę firmy w gaz ziemny
i przyczyniający się do ochrony środowiska przez eksploatację
w swojej flocie pojazdów IVECO LNG i bio-LNG. Projekt ten jest
realizowany na rynkach, na których gaz ziemny jest najszerzej
dostępny, takich jak Włochy, Francja i Wielka Brytania.
Równolegle w ramach swojego zaangażowania w redukcję
emisji dwutlenku węgla IVECO uruchomiło projekt „Plant the
Future”. Na tej bazie nawiązało współpracę z organizacjami
zajmującymi się zalesianiem, aby zasadzić międzynarodowy
las IVECO, składający się z projektów sadzenia drzew w różnych
krajach. W Niemczech IVECO zasadzi drzewo za każdy NOWY

ukierunkowanym na redukcję wpływu sektora transportu na
środowisko. Ten pozytywny wpływ może być jeszcze silniejszy
w przypadku biometanu. Obecnie biometan stanowi 17% gazu
ziemnego wykorzystywanego w transporcie. W nadchodzących
latach jego wykorzystanie ma znacznie wzrosnąć, w miarę
pojawiania się nowych stacji paliw i coraz szerzej poznanych
korzyści z tego płynących. Dzięki inicjatywom takim jak program Ambasador IVECO chcemy zwiększyć świadomość zalet
biometanu dla przewoźników”.
Od ponad 20 lat IVECO pozostaje jednym z liderów we
wdrażaniu technologii gazu ziemnego, inicjując w transporcie przejście na to zrównoważone paliwo. Z ponad 45 000
sprzedanymi pojazdami na gaz ziemny jest liderem na rynku
europejskim i pierwszym wytwórcą oferującym ciężką ciężarówkę zasilaną gazem ziemnym, zaprojektowaną specjalnie
do międzynarodowych misji długodystansowych. W wersji
LNG typ S-WAY zachowuje zasięg – autonomię do 1600 km
i zapewnia naprawdę ekologiczne i opłacalne rozwiązanie
z najlepszym w swojej klasie całkowitym kosztem posiadania.
Do tego sieć dystrybucji gazu ziemnego rozwija się szybko,
dotrzymując kroku wzrostowi sprzedaży pojazdów zasilanych

IVECO uruchamia projekty
promujące korzyści płynące
z gazu ziemnego
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tym paliwem. Obecnie według NGVA (Stowarzyszenie Pojazdów
Naturalnych i Biogazowych) liczy 4021 stacji. Sieć ta może być
również wykorzystywana do dystrybucji biometanu, dzięki
czemu do przejścia na bio-LNG nie jest konieczna dedykowana
infrastruktura. Obecnie biometan bywa dostarczany jako mieszanka lub na zamówienie klienta. Jednak wielkość produkcji
biometanu rośnie, a to zrównoważone paliwo staje się coraz
bardziej dostępne.

To już kolejna duża inwestycja przewoźnika w ciągniki siodłowe
zasilane gazem ziemnym. Decyzja o dostawie od IVECO ciągników
siodłowych S-WAY LNG wynika z faktu, że auta te doskonale sprawdzają się w przewozach międzynarodowych. Ekologia, na którą
stawia firma Sachs Trans International, stanowi ważny czynnik w jej
działalności, a S-WAY LNG odpowiednio wpisują się w strategię
niskoemisyjnego transportu ciężkiego.

w wykorzystaniu pojazdów zasilanych gazem ziemnym. Kolejny
kontrakt na dostawę samochodów IVECO S-WAY LNG, świadczy
o tym, że nasze ciężarówki doskonale sprawdzają się we flocie
klienta oraz że my, jako IVECO Poland, w pełni spełniamy oczekiwania dużych przewoźników. O proekologicznej świadomości
prowadzonego biznesu w Sachs Trans International świadczy
fakt, że w swoim taborze firma posiada ponad 400 nowych
samochodów ciężarowych, a znaczną ich część stanowią pojazdy
zasilane gazem ziemnym. Dodatkowym atutem oferty IVECO
jest czynnik ekonomiczny. IVECO S-WAY LNG charakteryzuje się
niskim spalaniem, a przejazdy po drogach Niemiec ciężarówek
zasilanych gazem ziemnym są premiowane zwolnieniami z opłat
drogowych”.
S-WAY LNG to obecnie jedna z kilku ciężarówek zasilanych
skroplonym gazem ziemnym, w transporcie dalekobieżnym
uzyskujących zasięg do 1600 km. Moc silnika 460 KM pozwala
w pełni wykorzystać potencjał samochodu w transporcie nawet
najcięższych ładunków, a dwunastobiegowa, zautomatyzowana
skrzynia przekładniowa Hi-TroniX sprawia, że pojazd prowadzi
się komfortowo i oszczędnie.

W sierpniu 2021 roku IVECO Poland podpisało umowę na
dostawę kolejnych 150 sztuk ciągników siodłowych S-WAY
LNG dla Sachs Trans International. Samochody są wyposażone
w jednostki napędowe o mocy 460 KM i zasilane ekologicznym paliwem – skroplonym gazem ziemnym LNG (Liquefied
Natural Gas).
Jeden z największych operatorów logistycznych w Polsce
– Sachs Trans International – od kilku lat stawia na ekologiczne
rozwiązania w transporcie. Jest to czynnik dominujący, sprawiający, że w swojej flocie podmiot ma wyłącznie najnowsze
pojazdy, zaawansowane technologicznie. Marka IVECO i jej
flagowy model S-WAY LNG idealnie wpisują się w model biznesowy przewoźnika> Ponadto producent oferuje niezwykle
atrakcyjne warunki finansowania zakupu ciągników siodłowych.
Warto podkreślić, że IVECO Poland i Sachs Trans posiadają
długoletnią historię współpracy, co zaowocowało kolejnym,
dużym kontraktem.
Uroczyste podpisanie umowy było okazją do spotkania stron
kontraktu. Daniel Wolszczak, General Manager IVECO Poland Sp.
z o. o., stwierdził: „Firma Sachs Trans International, jako jedna
z pierwszych firm transportowych, dostrzegła duży potencjał

Sachs Trans International wybrał komfortowe kabiny
z wysokim dachem, zbiorniki LNG 2×440 l (2×160 kg gazu),
aluminiowe koła Alcoa, pakiet Full Led – wszystkie światła
LED-owe oraz pakiet Driving Comfort Plus. Poza tym S-WAY
będą wyposażone w system jazdy przewidującej HI-CRUISE,
funkcję rozłączania napędu przy zjazdach ECO-ROLL, Rocking
Mode (funkcja uwolnienia pojazdu w grząskim terenie), układ
stabilizujący tor jazdy (ESP/EVSC), Hill Holder – system wspomagający ruszanie na wzniesieniu, ACC, retarder hydrauliczny,
funkcję oceny stylu jazdy (DSE) i nadzoru koncentracji kierowcy
(DAS) oraz system ostrzegania o niekontrolowanej zmianie
pasa ruchu LDWS WE.
W ramach umowy wszystkie pojazdy zostaną objęte
kontraktem serwisowym M & R (2XL), a kierowcy przejdą
szkolenie podstawowej obsługi pojazdu poprowadzone przez
Akademię Jazdy IVECO. Formą finansowania kontraktu będzie
leasing.
Marek Sachs, prezes zarządu Sachs Trans International Sp.
z o.o., powiedział: „Jesteśmy odpowiedzialną firmą transportową, dlatego szczególną uwagę zwracamy na aspekty związane z ekologią. Z każdym dniem coraz bardziej zdajemy sobie

150 nowoczesnych
niskoemisyjnych ciągników
IVECO S-WAY NP pojedzie w firmie
Sachs Trans International

sprawę, jak ważne jest dbanie o środowisko naturalne, dlatego
w 2019 roku zdecydowaliśmy się na inwestycję w pierwsze
pojazdy zasilane skroplonym gazem ziemnym i na tym nie
poprzestaliśmy. Nowa, odpowiedzialna inwestycja w ciągniki LNG, pozwoli naszej firmie przyczynić się do wspierania
niskoemisyjnego transportu i będzie stanowić wyznacznik
dla naszych partnerów i innych przewoźników. Ważne jest
dla nas również to, że samochody ciężarowe IVECO dostępne
są w wersji Low Tractor. Zastosowanie pojazdów tego typu
wraz z naczepami typu mega pozwala na uzyskanie wysokości
załadunkowej wewnątrz pojazdu 3 m, przy jednoczesnym
zachowaniu maksymalnej wysokości pojazdu dopuszczanej
przepisami prawa, czyli 4 m. Takie rozwiązanie stosujemy
między innymi w przewozach dla branż automotive oraz AGD.
Dzięki IVECO jesteśmy dla klienta uniwersalni – możemy zabrać ładunek ciężki jak i gabarytowy. Jesteśmy zadowoleni
ze współpracy z IVECO Poland, ponieważ mamy gwarancję
najwyższej jakości obsługi, dużą elastyczność konfiguracji
pojazdów i preferencyjne warunki zakupu”.
Usługi transportowe to odpowiedzialna gałąź gospodarki,
dlatego Sachs Trans International regularnie powiększa swoją
flotę o nowe ciężarówki zasilane LNG. W obecnej chwili są one najbardziej ekologicznym rozwiązaniem w transporcie drogowym.
Przy tym Sachs Trans International to najszybciej rozwijającą
się w Polsce firma w zakresie liczby i tempa wprowadzania we
flocie pojazdów niskoemisyjnych. Obecna inwestycja w 150
jednostek IVECO S-WAY LNG, zapewnia jej pozycję niekwestionowanego lidera.
Możliwości, jakie daje użytkowanie modeli zasilanych gazem,
są bardzo duże, a jednym z podstawowych czynników decydującym o rozbudowaniu floty Sachs Trans był aspekt ekonomiczny
i związane z nim obniżone koszty zużycia paliwa oraz zwolnienie
z opłat autostradowych MAUT. Decyzję o zakupie motywowała
też perspektywa poszerzania zadań transportowych na drogach
objętych restrykcyjnymi przepisami dla pojazdów ciężarowych.
Korzyści ekonomiczne są jedną z wielu zalet, ale w największym
stopniu to ukłon w stronę środowiska – ciężarówki zasilane LNG
wykazują bowiem znacznie mniejszą emisję spalin CO2, co przyczynia się do poprawy jakości powietrza, oraz cechują się znacznie
cichszą pracą w porównaniu do jednostek wysokoprężnych. To
z kolei przekłada się na większy komfort kierowcy oraz osób
przebywających w pobliżu.

O FIRMIE SACHS TRANS
INTERNATIONAL
Sachs Trans International powstał 35 lat temu. Na samym początku
pracował w nim tylko jeden kierowca – Marek Sachs (dziś prezes
firmy) – będący jednocześnie mechanikiem, spedytorem i właścicielem. Usługi transportowe realizował samochodem marki STAR,
który znajduje się w przedsiębiorstwie po dziś dzień. Od 1986 roku
podmiot cały czas się rozwijała i obecnie ma ponad 400 ciężarówek
oraz zatrudnia blisko 700 kierowców. Sachs Trans wciąż inwestuje
i unowocześnia flotę oraz zatrudnia kierowców. Przewozy realizuje
w kierunkach: Niemcy, Włochy, Hiszpania oraz Wielka Brytania,
Benelux, Francja, Portugalia, Dania, Szwecja i Austria. Coraz częściej
wykonywane są także przewozy poza Europę. We flocie znajdują
się naczepy wszelkiego typu, przez co podmiot może obsługiwać
wiele branż, m.in. branże stalowe, AGD, e-commerce, automotive
czy retail.
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Na tegorocznych targach MSPO starachowicki Autobox Innovations
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.j. przedstawił
trzy pojazdy, w tym dwa mające swoją wystawową premierę.
TEKST: JAROSŁAW BRACH, ZDJĘCIA: AUTOBOX

Co zaprezentował Autobox
na targach MSPO w Kielcach

P

ierwszą nowością był planowany następca
Honkera, oznaczony jako typ AH 20.44. Miał
on mieć swój pierwszy publiczny pokaz na
MSPO w ubiegłym roku, lecz ze względu na ówczesną sytuację epidemiczną oraz spowodowaną
nią de facto zmianę reguł funkcjonowania tej
imprezy podmiot zdecydował się na przesunięcie
momentu ujawnienia. Już bez przeszkód doszło
niego w tym roku.
Przez ten cały okres pojazd był stale dopracowywany, by z jednej strony wyeliminować możliwe tzw. choroby wieku dziecięcego, a z drugiej
wprowadzać w nim dalsze udoskonalenia techniczne, będące wynikiem dążenia do poprawy

parametrów, własności eksploatacyjnych oraz
niezawodności. Jak podkreślają zresztą reprezentanci przedsiębiorstwa, to w dalszym ciągu
jest „projekt żywy”. W trakcie jazd próbnych
okazało się więc, że coś trzeba czy wypadałoby
poprawić.
W porównaniu do stanu z zimy, z przełomu
lutego i marca, w samochodzie dokonano kilku
kolejnych kluczowych ulepszeń. Przede wszystkim
odmieniono wnętrze, by podnieść poziom ergonomii obsługi. M.in. zamontowano wygodniejsze
fotele. Do tego – co jest już mniej widoczne – zmodyfikowano elektronikę pokładową tak w sferze
harware, jak i software. Prowadzone są też dalsze

prace nad samym podwoziem, a dotyczą one jego
wzmocnienia.
Poza tym Autobox bardzo mocno zwraca uwagę
na modułowość budowy AH20.44, co ma mieć
mocny wymiar praktyczny – tzn. pozwalający na
elastyczne i maksymalnie zoptymalizowane dopasowanie ostatecznej kompletacji do wymagań
i możliwości finansowych konkretnych odbiorców.
Ta modułowość ma być rozpatrywana na kilku
powiązanych ze sobą płaszczyznach, jako:
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* możliwość zamiany wybranych elementów
czy charakterystyk wybranych elementów w tzw.
kompletacji bazowej. Przykładowo założono, że zastosowany silnik IVECO typ F1C – 3-litrowy, czterocylindrowy, rzędowy – może wystąpić w nastawach
o mocy maksymalnej od 145 do 195 KM, w zależności od zamówienia. Aktualnie przyjęto, że słabsze
nastawy będą trafiać do wykonań podstawowych,
3,5-tonowych, z założenia przygotowanych do
przewozu ludzi, wybranego wyposażenia i zaopatrzenia oraz jako nośniki określonych systemów
uzbrojenia czy łączności. W sytuacjach jednak,
gdy nabywca może zażądać jeszcze polepszonej
dynamiki i właściwości terenowych, gdy auto będzie miało często ciągnąć przyczepę, w tym w warunkach terenowych, albo gdy zakontraktowany
zostanie wariant cięższy, o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3500 kg i do 5500 kg, w tym
przykładowo wykonany jako monolityczny integralnie opancerzony, wówczas lepsze wyjście będzie
stanowić mocniejsze, 195-konne (143 kW przy 3500
obr/min) wydanie jednostki napędowej. Generalnie silnik 195-konny okazuje się dosyć mocny, co
z drugiej strony pozwala na dalszy wzrost dopuszczalnej masy całkowitej bez pogarszania ogólnie
pojętej mobilności, w tym dzielności terenowej.
Ponadto teraz napęd od silnika przenosi 6-biegowa
skrzynia manualna, ale istnieje też dokumentacja
na skompletowanie wykonania z automatyczną
skrzynią przekładniową;
* różne wersje nadwozi. Generalnie samochód
przewidziano do przewozu od 2 do 9 osób. Obecnie
Autobox ma przygotowaną dokumentację produkcyjną auta jako odmian dwu- lub czterodrzwiowej
zamkniętej oraz pick-up – ponownie w wydaniach
dwu- lub czterodrzwiowym. Oprócz tego istnieje
możliwość opracowania furgonu z zabudowaną
częścią transportową – wtedy mogą być stosowane
kabina krótka, dwudrzwiowa, i dłuższa skrzynia
ładunkowa bądź kabina wydłużona, załogowa,
czterodrzwiowa, i skrócona skrzynia ładunkowa.
Pierwszy egzemplarz AH 20.44 skompletowano jako osobowo-towarowy. Ma on czworo drzwi
dla załogi, każde osadzone na dwóch solidnych
zawiasach, oraz tylne drzwi do przedziału ładunkowego. Wewnątrz zamontowano pięć osobnych
foteli, opracowanych na miejscu przez inną firmę
ze Starachowic. Niemniej wydzielona tylna przestrzeń ładunkowa może zostać zaaranżowana do
zabrania kolejnych osób – przewidziano bowiem
cztery dodatkowe fotele umiejscowione tak jak ławeczki na bocznych burtach, czyli analogicznie jak
niegdyś boczne ławki w Honkerach. Taka odmiana
do przewozu dziewięciu osób nie powinna dziwić,
gdyż w pierwotnych założeniach wojskowego programu Mustang założono właśnie możliwość przewozu takiej liczby żołnierzy. Zagadnienie odnosi
się więc do spełniania ewentualnych oczekiwań
innych służb, mogących wyrażać zainteresowanie

takim środkiem transportu, zarówno cywilnych,
jak i mundurowych, w tym policji, straży granicznej, straży pożarnej oraz obrony cywilnej. Na liście
potencjalnych odbiorców znajdują się jeszcze m.in.
energetyka, drogownictwo, budownictwo oraz
ekipy poszukiwawcze i remontowe. Jednocześnie
prototyp nie jest opancerzony, a dla redukcji jego
masy własnej drzwi, maskę oraz błotniki wytłoczono z aluminium. Resztę monolitycznego nadwozia,
w tym jego strukturę nośną, zrobiono już ze stali.
Egzemplarz AH 20.44 pokazany na MSPO w formie wyposażenia dostał klimatyzację oraz niezależne ogrzewanie postojowe WEBASTO. Co więcej,
do początku września w ramach zaawansowanych
prób w odmiennych warunkach klimatycznych
i drogowych pokonał on już ponad 20 000 km.
Przebieg byłby większy, gdyby nie konieczność
pokazania go na MSPO. Plany przewidują też, że do
końca roku przebyty dystans zwiększy się o kolejne
20 000 km, dochodząc do 40 000 km. Stworzy to już
możliwość autentycznie szerokiego i wieloaspektowego przebadania prototypu.

Drugim novum Autobox na MSPO był zmodernizowany Honker do standardu Honker M-AX. Model
ten powstał specjalnie dla klienta w Afryce, dlatego
był oznaczony jako Africa. Niemniej oferowany jest
również na inne rynki tzw. eksportowe. Cała sprawa
na swój ścisły związek z niewielką partą Honkerów
sprzedanych do Nigerii kilka lat temu. Pojazdy te
wyprodukowała lubelska spółka DZT, a sprzedażą zajmowała się Fabryka Samochodów Honker.
W 2014 roku Nigeryjczycy dostali bowiem do testów dwie sztuki cywilnych Honkerów. Rok później
do Nigerii wysłano już wojskową wersję Honkera,
zaopatrzoną m.in. w dachową wieżyczkę strzelecką.
W Nigerii przeprowadzono następne próby tego
auta, po których Nigeryjczycy podpisali z lubelską
firmą umowę na dostawę dla swoich sił zbrojnych
następnych Honkerów, już w kompletacji wojskowej – zmilitaryzowanej. W toku eksploatacji okazało
się, że te Honkery nieźle radzą sobie w trudnych
afrykańskich warunkach eksploatacji. Ponieważ 28
sierpnia 2019 roku w Lublinie Autobox Innovations
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Odmiana Africa to wydanie oparte na
zmodernizowanym Honkerze M-AX
przygotowane z myślą o rynku afrykańskim.
Niemniej Autobox jest też gotowy nie tylko
modernizować, ale i produkować Honkery
M-AX od podstaw
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zawarł umowę sprzedaży rzeczy i praw z syndykiem
masy upadłości DZT Fabryka Samochodów w Lublinie sp. z o.o. w upadłości w Lublinie, Nigeryjczy
zwrócili się do niego o nawiązanie kontaktu.
Na tym etapie Honker Africa w całości bazuje
na prototypie Honkera M-AX-a opracowanego
z myślą o pakiecie modernizacyjnym dla naszych
sił zbrojnych. Jednak ze względu na specyficzne
wymogi odbiorcy cechują go:
* solidna stalowa przednia osłona rurowa, uzupełniona o stalowe siatki w obu bocznych partiach – bez siatki w partii przedniej przed wlotem
powietrza do silnika. Szczególnie zwraca uwagę
silne wzmocnienie części dolnej osłony. Osłona
ta ma taką konstrukcję nie tyle z konieczności
zabezpieczania pojazdu w trakcie taranowania
przeszkód, chociaż dobrze nadaje się do tej roli, ile
z powodu potrzeby ochrony w sytuacji zderzenia
z dzikimi dużymi zwierzętami, o co w Afryce wcale
nie tak trudno;
* pozostawanie pełnego sztywnego dachu, ale
zastąpienie w ścianach bocznych nadwozia, za

Zmodernizowany Star 266M2
z automatyczną skrzynią biegów Allison to
propozycja promowana przez Autobox już
od kilku lat. Mimo swoich niewątpliwych
zalet w dalszym ciągu nie została jednak
zamówiona przez naszą armię

drzwiami, na wysokości szyb, zamontowaną na
stałe materiałową, opuszczaną osłoną zawierającą
dwie elastyczne, kwadratowe – z zaokrąglonymi
narożami – tworzywowe szyby. Tę materiałową
osłonę da się zwinąć. Zwija się ją do góry i po zwinięciu w belę zabezpiecza górnymi wstążkowymi
taśmami. Analogiczną podnoszoną materiałową
zasłonę z pojedynczą szybą z tworzywa zastosowano również w tylnych drzwiach, dających dostęp
do przedziału załogi. Oczywiście te dwie zmiany nie
wyczerpują wszelkich opcji możliwych do dalszego wprowadzenia – stanowią raczej propozycję
wykonaną na teraz.
Africa ma 145-konny silnik IVECO typ F1C oraz
mechaniczną skrzynię przekładniową o 6. przełożeniach. Ogólnie na tym etapie Autobox uważa, że
zastosowana jednostka 145-konna (107 kW/350
Nm) okazuje się w pełni wystarczająca, pozwalając na wysoce zoptymalizowane połączenie ceny
i właściwości eksploatacyjnych. Przy czym, jeśli
potencjalny klient zażyczy sobie mocniejszego
źródła napędu, zaproponuje mu się wykonanie

170-konne (125 kW/430 Nm). Co więcej, podmiot
przewiduje skompletowanie tego modelu z układem napędowym wykorzystującym dwa sztywne
mosty lub jako połączenie sztywnego mostu z tyłu
oraz niezależnego zawieszenia z przodu. Decyzja
co do zastosowanego rozwiązania należy do potencjalnego zamawiającego.
Na tę chwilę w przypadku eksportu rozpatrywane są następujące działania:
* podstawową ofertą na eksport jest produkcja
całkiem nowych samochodów w oparciu o zakupioną dokumentacje i urządzenia/przyrządy;
* sprzedaż używanych Honkerów zmodernizowanych przez Autobox do standardu Africa, czyli
afrykańskiego standardu M-AX, lecz w zależności od
dostępności używanych Honkerów w naszym kraju.
Jednocześnie przedsiębiorstwo cały czas podkreśla, że jego zasadniczym celem nadal pozostaje
modernizacja co najmniej 300-500 Honkerów dla
polskich sił zbrojnych. Tym bardziej że:
* wzrost liczby zamówionych sztuk pozytywnie
wpłynie na spadek jednostkowego kosztu modyfikacji, co uczyni ją oczywiście bardziej opłacalną.
Szczególnie że w porównaniu do bazowego Honkera zapewniony zostaje skokowy i skutecznie eliminujący większość wrodzonych wad pierwowzoru
wzrost własności eksploatacyjnych w kluczowych
obszarach, takich jak niezawodność, właściwości
terenowe, komfort jazdy, jakość wykonania i zastosowanych podzespołów, możliwość zabrania
większej liczby sprzętu i wyposażenia, ograniczenie wymagań obsługowo-naprawczych, spadek
militarnego TCO;
* tak skompletowane pojazdy będą mogły być
z powodzeniem użytkowane jeszcze przez co najmniej 15-20 lat;
* mimo ostatnich zakupów zmilitaryzowanych
typowo cywilnych aut terenowych tej kategorii
masowej i mobilności nadal nie zostają w pełni
zaspokojone znaczne potrzeby rodzimego MON
w kwestii sprzętu takiego rodzaju. Tym samym równolegle zakupy nowego taboru oraz modernizacja
Honkerów w ogóle siebie nie wykluczają – nie są
substytucyjne, a powinny być postrzegane jako
proces w pełni komplementarny, przypominający
jednoczesne zamawianie nowych Jelczy 442.32
oraz zmodyfikowanych, odmłodzonych Starów
266M2;
* nastąpi utrzymanie współpracy z austriackim
Achleitnerem, mającym znaczne, unikatowe na
skalę światową doświadczenie w projektowaniu,
kompletowaniu oraz małoseryjnym wytwarzaniu
takich wyrobów.
Targową ofertę Autobox uzupełniał dobrze już
znany, zmodernizowany Star 266M2 z dostarczoną
przez spółkę TeZaNa w pełni automatyczną skrzynią
przekładniową Allison, zdecydowanie podnoszącą
komfort pracy oraz przekładającą się na pewną redukcję kosztów użytkowania (tzw. wojskowe TCO),
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Nowa pożarnicza Tatra Force 6x6 przygotowana specjalnie
pod kątem potrzeb rynku niemieckiego

Na branżowych targach Florian w Dreźnie Tatra oraz inna czeska firma – THT Polička – pokazały ciężki terenowy samochód
ratowniczo-gaśniczy TLF 30/8500/510 E6 oparty na 3-osiowym
zdemilitaryzowanym podwoziu z serii Force – typ T815-7M6R31.41Z
6x6.1, powstały specjalnie pod kątem potrzeb rynku niemieckiego. Zmiany w pierwszym rzędzie dotyczą kompletacji układu
napędowego oraz zabudowy. W myśl niemieckiego systemu klasyfikacji auto należy do Kategorii 3 i klasy masowej S – ciężki – zgodnie
z DIN EN 1846-1 – Norma DIN EN 1846-1 (pojazdy strażackie – część
1: nazewnictwo i oznaczenie), przygotowana w celu wdrożenia
jednolitego europejskiego systemu oznaczeń.
W przypadku układu napędowego zasadnicza odmienność
polega na wprowadzeniu silnika spełniającego normę czystości spalin Euro 6 w miejsce
bazowo montowanych widlastych silników
Tatra V8, chłodzonych powietrzem i spełniających normę Euro 5. Jest to jednostka Cummins
o symbolu L9E6D400 – 6-cylindrowa, rzędowa, z turbodoładowaniem
i chłodzeniem powietrza doładowującego, o pojemności 8,8 litra (114 x 145 mm). Osiąga ona moc
maksymalną 298 kW/400 KM przy 2100 obr/min
i maksymalny moment obrotowy 1700 Nm przy
1400 obr/min. Współpracują z nią 6-biegowa (6
+ bieg wsteczny), w pełni automatyczna skrzynia
przekładniowa Allison 4500 oraz 2-biegowa skrzynia rozdzielcza Tatra 2.30 TRK o przełożeniach –
droga i=1,476, teren i=3,403. Napęd na oś przednią
da się wyłączyć. W zawieszeniu przednich półosi
wahliwych zastosowano poduszki powietrzne i
amortyzatory teleskopowe, tylnych także poduszki
powietrzne i amortyzatory teleskopowe, ale uzupełnione o stabilizator. Blokady mechanizmów
różnicowych znajdują się między kołami i między
osiami. Dzięki wprowadzeniu pełnego zawieszenia
powietrznego istnieje możliwość regulacji wysokości podwozia – centralnej rury nośnej i tym samym
prześwitu w górę bądź w dół względem położenia
neutralnego – w górę o +90 mm, w dół o -120 mm.

W rezultacie z jednej strony wzrasta prześwit, z
drugiej następuje redukcja wysokości pojazdu.
Wzrost prześwitu okazuje się pomocny w trakcie
pokonywania przeszkód terenowych, z kolei jego
zmniejszenie podczas przejazdu pod drzewami czy
przez bramy z niską partią górną – sufitową. Poza
tym – dla utrzymania bardzo wysokiej dzielności
terenowej – mobilności taktycznej na wszystkich
kołach – obręczach o rozmiarze 20-10.00V, założono wyłącznie pojedyncze ogumienie Continental
o rozmiarze 14.00R20 z bieżnikiem terenowym.
Ponieważ samochód należy do wojskowej rodziny Force, otrzymał tzw.
kabinę taktyczną – militarną, odchylaną, w wykonaniu długim, cywilnym,
m.in. dla straży pożarnej. Kabina ta ma więc podwyższony dach zrobiony
z tworzywa, wskutek czego zapewnia załodze większą tzw. przestrzeń życiową i w efekcie lepsze warunki do pracy. Wyposażenie kabiny zawiera m.in.
układy klimatyzacji i niezależnego ogrzewania oraz system informacyjny
i sterowania elementami zabudowy. Wewnątrz przewidziano miejsca dla
czterech osób. Masywny, stalowy, mocno ścięty do tyłu zderzak przedni
zawiera po bokach reflektory chronione stalową siatką.
Ponadto ciężarówka otrzymała układ kierowniczy ZF, 170-litrowy zbiornik
paliwa, 35-litrowy zbiornik AdBlue, cztery niezależne systemy hamulcowe
– parkingowy, silnikowy, awaryjny i zasadniczy – uzależniający siłę hamowania od masy pojazdu: z ABS i hamulcami bębnowymi oraz 24-woltową
instalację elektryczną. W skład tej ostatniej wchodzą m.in. akumulatory
2 x 12 V/180 Ah, alternator 24 V/120 A i specjalne systemy związane z
pożarniczym charakterem tego wariantu.
Na tak skompletowanym podwoziu THT Polička wykonała zabudowę
ratowniczo-gaśniczą. Składa się ona z trzech zasadniczych sekcji. Sekcje
przednia i tylna powstały z profili aluminiowych, gwarantujących połączenie niskiej masy własnej, wysokiej wytrzymałości oraz odporności na
korozję. Skrytki sprzętowe są cztery: po dwie na każdą stronę, zamykane
lekkimi aluminiowymi żaluzjami pyło- i wodoszczelnymi. Pojemności
poszczególnych zbiorników w sekcji środkowej z GFK wynoszą: na wodę
8500 litrów, na środek pianotwórczy 510 litrów. Umieszczona w tylnym
przedziale i napędzana od przystawki odbioru mocy autopompa THT PJA
3000 z FPN 10-3000 wyróżnia się wydajnością 3000 l/min przy ciśnieniu
10 barów i 250 l/min przy ciśnieniu 40 barów. Działka wodno-pianowe
mogą być dwa: dachowe bądź zderzakowe – przednie, sterowane joystic-

kiem w kabinie. Poza tym w warunkach słabej widoczności – wieczorem,
w nocy bądź przy dużym zadymieniu – odpowiednie oświetlenie pola pracy
zabezpieczają diody LED na nadwoziu oraz wysuwany masz oświetleniowy
z czterema reflektorami LED, o wysokości wysunięcia 5000 mm ponad
poziom gruntu. Wyposażenie standardowe zawiera jeszcze m.in. system
sterowania układem wodno-pianowym THTronic, system podwoziowych
dysz do samoobrony, w tym z przodu z trzema dyszami, oraz zamykaną
skrzynię na dachu. W skład wyposażenia opcyjnego wejść zaś mogą m.in.:
automatyczny, elektronicznie kontrolowany system dozowania środka
pianotwórczego, centralny system pompowania kół CTIS, układ sterowania
kołami osi ostatniej przeciwbieżnie w stosunku do kierowanych kół osi
przedniej dla poprawy manewrowości, w tym redukcji promienia skrętu,
generator prądu, dodatkowe węże, elektryczna wciągarka, kontrola systemu
zabudowy oparta na sieci CAN (CAN Fire) oraz inne wyposażenie specjalne
zgodne z życzeniem konkretnego klienta.
Pożarniczą Tatrę Force T815-7M6R31.41Z 6x6.1 TLF 30/8500/510 E6 dla
niemieckiej straży pożarnej cechują: rozstaw osi 4090 + 1450 mm, długość
9470 mm, szerokość 2500 mm, wysokość 2985 mm, prześwit 420 mm
z możliwością regulacji w zakresie +90/-120 mm, masa własna 12 900-13 100 kg, dopuszczalna masa całkowita 26 000 kg przy naciskach na osie
9000 + 2 x 10 000 kg, zdolność pokonywania wzniesień 68%, prędkość
maksymalna 100 km/h, średnica zawracania 21+/-1 m oraz głębokość
brodzenia 1200 mm bez przygotowania i 1500 mm z przygotowaniem.
Pojazd ten zbudowano pod kątem potrzeb cywilnego rynku niemieckiego.
Warto tu dodać, że kilka miesięcy temu Tatra wraz z THT Polička wygrały kontrakt na dostawę taboru dla straży pożarnej w Brandenburgii. Umowa obejmuje przekazanie 41 jednostek specjalnych typu Force 4x4 z opcją na kolejne
5 sztuk. To pierwsze tak duże zamówienie z Niemiec na auta strażackie Tatra.
Nowe pojazdy będą używane do interwencji głównie na terenach zalesionych, dlatego niemiecki klient zażądał też wersji o bardzo dobrej
przejezdności w trudnym terenie – bardzo wysokiej mobilności taktycznej.
W procedurze selekcji komisja oceniająca ostatecznie preferowała ciężarówki
Tatra Force od modeli proponowanych przez inne renomowane marki.
Jako podstawę wytwórca dostarczy 2-osiowe podwozia w konfiguracji
układu napędowego 4x4, wyposażone w długą, 5-osobową kabinę typu
wojskowego, wyłącznie pojedyncze ogumienie, silniki Cummins Euro 6
o mocy maksymalnej 291 kW i automatyczną skrzynię biegów. Za zabudowę i integrację części pożarniczej odpowiada THT Polička. Ostatecznym
dostawcą jest niemiecki dealer samochodów Tatra – Metallbau & Fahrzeughandel Friedrich. Zgodnie z kontraktem strażacy z Brandenburgii mają
otrzymać nowe Tatry w latach 2021 i 2022.
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Kässbohrer Polska jest teraz członkiem stowarzyszenia OSPTN
Wiodący producent naczep Kässbohrer został członkiem
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracodawców Transportu
Nienormatywnego (OSPTN).
OSPTN jest największym w Polsce i jednym z największych w
Europie stowarzyszeń branży transportu ciężkiego. Związek
zrzesza obecnie blisko 140 pracodawców, łącznie zatrudniających ponad 9000 pracowników. Kässbohrer od lat jest
liderem rynku w Polsce, oferując kompletną gamę naczep
niskopodwoziowych do 100 ton, w tym stałe, wysuwane,
hydrauliczne i niskopodwoziowe, a także przyczepy platformy
z dyszlem, zaspokajając wszystkie potrzeby branży transportu
ciężkiego. Dzięki najszerszemu zakresowi opcji, takich jak podwójne przedłużenie, wszechstronne opcje ramp, jak również
zaawansowane opcje zabezpieczenia ładunku, Kässbohrer
gwarantuje wydajność operacyjną i bezpieczeństwo firm.
Kässbohrer, posiada najbardziej zaawansowaną technologicznie i o największej wydajności fabrykę pojazdów niskopodwoziowych i specjalnych w Europie, w systemie dwuzmianowym
produkującą 2.500 pojazdów rocznie. Fabryka ta została zbudowana na powierzchni 60.000 m2, a wszystkie procesy wytwórcze
są w niej realizowane w jednej hali. Zakład ten działa zgodnie z
zasadami Przemysłu 4.0 wraz z systemami suwnic z zapadkami
RFID, technologią pozycjonowania za pomocą kodów kreskowych,
wspomaganym przez roboty spawaniem podwozi i malowaniem
oraz automatyczną obróbką strumieniowo-ścierną i metalizacją,
realizowaną w zintegrowanych zakładach powlekania i lakierni.
Kässbohrer założył też centrum testowania walców, będące niezbędną składową w końcowej fazie produkcji.
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Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracodawców Transportu Nienormatywnego (OSPTN) to renomowane stowarzyszenie, przyczyniające się do realizacji wielu celów, takich jak nowelizacja
aktów prawnych związanych z przewozem ładunków pojazdami
ciężarowymi, działania na rzecz zmian w rejestracji pojazdów
ponadgabarytowych, działania na rzecz zmian związanych z
wydawaniem zezwoleń na przejazd pojazdów ponadgabarytowych oraz działania na rzecz zmian w tzw. homologacji unijnej
pojazdów ponadgabarytowych.

Jako Kässbohrer podmiot działa w Polsce już od ponad
10 lat i wspiera swoich klientów
wysokiej jakości pojazdami oraz szerokim serwisem posprzedażowym. Aby móc także zaoferować odbiorcom jak najlepszą
obsługę, Kässbohrer Polska rozwija również swój dział After
Sales. Zostając członkiem OSPTN, podmiot będzie mógl dalej
pracować nad poprawą stanu prawnego związanego z transportem ładunków ponadgabarytowych w Polsce i wspierać branżę
dzięki naszej szerokiej wiedzy i doskonałości inżynierskiej.
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Daimler Truck: w kierunku produkcji

ekologicznych pojazdów w ekologicznych zakładach
Ekologizacja przewozów oznacza nie tylko wdrażanie na linie montażowe kolejnych odmian proekologicznych
pojazdów. Nierozerwalnie wiąże się także z kompletną zmianą funkcjonowania całego systemu
wytwórczego oraz powiązanych z nich łańcuchów logistycznych. Zmiany te mają na celu przede wszystkim:
– umożliwienie rozpoczęcia budowy eksploatacyjnie maksymalnie proekologicznego taboru, co oznacza
elektryfikację jego napędów przez systemy akumulatorowe i na wodorowe ogniwa paliwowe;
– przekształcenia w samych fabrykach skoncentrowane nie tylko na zmianie rodzaju powstających w nich
wyrobów, ale i na przeobrażeniu tych jednostek tworzenia wartości dodanej w lokalizacje funkcjonalnie
przynajmniej neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla.
TEKST: JAROSŁAW BRACH, ZDJĘCIA: DAIMLER TRUCK

Bardzo mocno na powyższe procesy uwagę zwraca Daimler Truck, który już rozpoczął ich implementację w wybranych filiach produkcyjnych
na całym świecie. Koncern jest szczególnie zaangażowany w fabryce
Mercedes-Benz w niemieckimWörth, która będzie odgrywała ważną rolę
w perspektywie długoterminowej z myślą o transformacji na drodze
do przejścia do transportu neutralnego pod względem emisji CO2.
Podmiot nadal będzie inwestować w tę lokalizację w najbliższych
latach, jednak nadchodząca transformacja wymaga również wsparcia
ze strony sektora publicznego. Podstawą umowy są zrównoważona
seryjna produkcja akumulatorowych ciężarówek elektrycznych i napędzanych ogniwami paliwowymi w zakładzie Mercedes-Benz w Wörth,
dalszy rozwój i kwalifikacje pracowników w ramach tej transformacji
oraz dalsza ekspansja cyfryzacji w zakładzie. W nadchodzących
latach wysoce elastyczna produkcja zapewni wydajne wytwarzanie
w zakładzie w Wörth zarówno ciężarówek konwencjonalnych, jak
i lokalnie neutralnych pod względem emisji CO2.

Daimler Truck konsekwentnie podejmuje zatem kolejny krok
w kierunku transportu neutralnego pod względem emisji CO2: seryjna
produkcja eActrosa do dystrybucji miejskiej rozpocznie się w Wörth
już w październiku tego roku. Akumulatorowo-elektryczny eActros
LongHaul do transportu dalekobieżnego ma być gotowy do produkcji
seryjnej w 2024 roku, a pierwsze seryjne ciężarówki z zasilanym
wodorem napędem ogniw paliwowych mogą zostać przekazane
klientom od 2027 roku.
Zarząd i rada zakładowa fabryki w Wörth uzgodniły uzgodniły
kluczowe punkty dla przyszłego rozwoju i ochrony przyszłości największej fabryki Mercedes-Benz Trucks. Obejmuje to m.in. emisyjnie
neutralne układy napędowe w lokalizacji Wörth. Oprócz eActrosa,
który już w październiku 2021 roku trafia do produkcji seryjnej,
w przyszłości planowana jest produkcja kolejnych bezemisyjnych
ciężarówek Mercedes-Benz, takich jak eEconic i eActros LongHaul.
W związku z tym w nadchodzących latach Daimler Truck nadal będzie

znacząco inwestować w tę lokalizację – wyraźne zobowiązanie
w stosunku do Niemiec jako miejsca prowadzenia biznesu.
Sven Gräble, szef Mercedes-Benz Trucks Operations, odpowiedzialny za globalną sieć produkcyjną Mercedes-Benz Trucks, stwierdził:
„Dzisiaj kładziemy podwaliny pod przyszłość produkcji samochodów
ciężarowych Mercedes-Benz. Zmiana technologii w naszej branży
w kierunku lokalnych bezemisyjnych samochodów ciężarowych
oznacza również ogromne przejście dla naszych lokalizacji i produkcji.
Dzięki nowemu projektowi docelowemu dla zakładu w Wörth zapewniamy konkurencyjność, a tym samym długoterminową przyszłość
lokalizacji: w przyszłości chcemy znacznie rozszerzyć produkcję seryjną
naszych samochodów elektrycznych i już stwarzamy do tego warunki”.
Thomas Zwick, przewodniczący rady zakładowej Mercedes-Benz
Wörth, ocenia zaś:„Po intensywnych negocjacjach z zarządem uzgodniliśmy silną i realną wizję przyszłości naszego zakładu. W ten sposób
udało się nam zapewnić zatrudnienie i przestrzegać istniejących
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układów zbiorowych. Jestem dumny, że rada zakładowa otrzymała
zobowiązanie do produkcji nowych modeli w Wörth. W ten sposób
zabezpieczyliśmy długoterminową przyszłość obiektu i możemy
śmiało kształtować transformację wraz z pracownikami. Nowe wyroby
oferują wiele możliwości kariery i możliwości rozwoju”.

Wizja przyszłości fabryki w Wörth
została określona w umowie o pracę
z terminem obowiązywania
do końca 2029 roku
W najbliższych miesiącach szczegóły wdrożenia zostaną dogłębnie
opracowane między zarządem a radą zakładów zakładowych. Znaczne
środki będą potrzebne na nadchodzącą transformację, w tym konwersję produkcji. Firma będzie nadal inwestować w tym celu w tym celu;
transformacja wymaga jednak również wsparcia ze strony sektora
publicznego. W związku z tym Daimler Truck AG złożył wniosek do
rządu niemieckiego w ramach finansowania technologii wodorowych
i ogniw paliwowych, co obejmuje również konwersję w zakładzie
w Wörth. Rząd landu Nadrenia-Palatynat już zasygnalizował takie
poparcie w ostatniej swojej deklaracji.
Decyzja o lokalizacji wytwarzania odmian z alternatywnymi układami napędowymi stanowi ważny filar nowej orientacji strategicznej
zakładu. Sven Gräble: „Wörth staje się węzłem transportu przyszłości
w sieci produkcyjnej samochodów ciężarowych Mercedes-Benz.
Łączymy nasze technologiczne know-how z w pełni elastyczną, a tym
samym jeszcze bardziej wydajną produkcją, a wszystko to z neutralną
emisyjnie w sferze CO2, zdigitalizowaną fabryką z odpowiednią
logistyką i infrastrukturą”. W niemieckich zakładach układów napędowych filie Mercedes-Benz w Gaggenau, Mannheim i Kassel rady
zarządzające i zakładowe są obecnie zaangażowane w intensywne
rozmowy na temat przyszłej orientacji tych obiektów. Rozmowy są
już na zaawansowanym etapie i porozumienie ma zostać osiągnięte
jak najszybciej.

Bezemisyjne ciężarówki zapewniają
długoterminowe wykorzystanie
zdolności produkcyjnych
i zatrudnienie w tym miejscu
W swojej transformacji w kierunku transportu neutralnego pod
względem emisji CO2 Daimler Truck konsekwentnie polega na dwóch
całkowicie elektrycznych technologii napędowych: baterii i wodorowych ogniw paliwowych. Dzięki temu każda aplikacja klienta może
być pokryta z pełną elastycznością pod względem tras – od dobrze
zaplanowanej dystrybucji miejskiej do trudnych do zaplanowania,
wielodniowych przewozów. To, które rozwiązanie wybiera klient,
zależy od konkretnej aplikacji.
Jako pierwsza akumulatorowo-elektryczna ciężarówka eActros dla
tras w transporcie dystrybucyjnym trafi do produkcji seryjnej w fabryce w Wörth w październiku 2021 roku, a rozwój tej produkcji nastąpi
od przyszłego roku. Akumulatorowo-elektryczny eActros LongHaul do
transportu długodystansowego będzie dostępny w połowie dekady.
Podejmując decyzję o produkcji bezemisyjnych samochodów w Wörth,
firma zapewnia długoterminowe wykorzystanie mocy wytwórczych
zakładu i stabilne zatrudnienie w nim.

w tym niezbędną infrastrukturą. Daimler Truck wykonuje w ten
sposób pionierską pracę na rzecz CO2-transport neutralny „made in
Wörth”. Decydującymi czynnikami na drodze do tego celu są zarówno
kwalifikacje, jak i dalszy rozwój siły roboczej oraz większa elastyczność
produkcji. Celem jest przygotowanie pracowników do przyszłych
zadań. Od 2018 roku około 2000 pracowników uzyskało do tej pory
dalsze kwalifikacje w zakresie obsługi pojazdów i komponentów
wysokiego napięcia we własnym centrum szkoleniowo-rozwojowym
w Wörth i nabyło niezbędne umiejętności montażu wariantów z napędem elektrycznym.
W najbliższych latach wysoce elastyczna produkcja zapewni
wydajne wytwarzanie zarówno konwencjonalnych, jak i bezemisyjnych ciężarówek w zakładzie Mercedes-Benz w Wörth, a tym
samym konkurencyjność całego zakładu. Tak zwana koncepcja
fullflex umożliwia włączenie bezemisyjnych modeli do istniejącej
produkcji. W ten sposób zakład jest w stanie skutecznie i jeszcze
szybciej dostosować się do odpowiedniego zapotrzebowania na rynku
i niezawodnie spełniać wysokie standardy jakości Mercedes-Benz.
Ponadto zakład przygotowuje się obecnie do znacznego zwiększenia
zdolności produkcyjnych zgodnie z aktualną pozytywną sytuacją co
do zamówień poprzez przejście przed końcem tego roku z operacji
dwuzmianowej na trzyzmianową.

Produkcja stanie się również
neutralna w sferze emisji CO2

Oprócz wyrobów, cały zakład Wörth, w tym produkcja, od 2022 roku
będzie neutralny pod względem emisji CO2, podobnie jak wszystkie
inne europejskie zakłady Daimler Truck. Unikatowa koncepcja zielonej
energii w Daimlerze umożliwia m.in. wolne zamówienia na energię
z odnawialnych źródeł energii, która będzie stanowić podstawę dla
produkcji neutralnej co do emisji CO2. W ramach tego przekształcenia
od 2022 roku obiekt będzie pozyskiwał energię elektryczną z farm
wiatrowych i słonecznych oraz z elektrowni wodnych. W dłuższej
perspektywie na drodze do stania się zieloną fabryką, zakład w Wörth
ma również sukcesywnie stawiać na przejście – ustanowienie całkowicie odnawialnego systemu energetycznego w ciągu najbliższych
kilku lat. Ważną rolę odgrywa tu też ciągła poprawa efektywności
energetycznej w zakładzie. Jeden przykład – w dłuższej perspektywie
w zakładzie jeden centralny system chłodzenia absorpcyjnego zastąpi
setki zdecentralizowanych klimatyzatorów, wykorzystując istniejące

ciepło zamiast energii elektrycznej do klimatyzacji. Istniejące budynki i infrastruktura są także całkowicie odnawiane pod względem
efektywności energetycznej, a w produkcji są wykorzystywane
nowe, bardziej przyjazne dla klimatu technologie, takie jak „Eco
Paint Process” w lakierni.

O zakładzie
Mercedes-Benz Wörth
Największy zakład montażowy ciężarówek Mercedes-Benz Trucks
został założony w Wörth am Rhein w 1963 roku i produkuje ciężarówki z serii Mercedes-Benz Arocs i Atego oraz Actros – ten ostatni
typoszereg to od ponad 20 lat najbardziej utytułowany w swojej
kategorii samochód na świecie. Powstają tu również pojazdy specjalne Mercedes-Benz Econic, Unimog i Zetros. Codziennie zakład
w Wörth może opuścić do 470 aut dostosowanych do wymagań
klientów. Odbiorcy w ponad 150 krajach cenią sobie „jakość wyprodukowaną w Wörth”. Zlokalizowany nad Renem, stanowi centrum
kompetencji dla globalnej sieci produkcyjnej Mercedes-Benz Trucks.
M.in. ma ponad 50-letnie doświadczenie w dostawach modułów
montażowych CKD (Completely Knocked Down) i dostarcza na wiele
rynków zagranicznych różne zestawy pojazdów do lokalnego montażu
końcowego - do dzisiaj wysłano ponad 750 000 takich zestawów.
Zakład w Wörth zatrudnia też około 10 000 pracowników, co czyni go
drugim pod względem wielkości pracodawcą w kraju związkowym
Nadrenia-Palatynat.

Elementy napędu elektrycznego
dla fabryk układów napędowych:
uzgodniono kluczowe punkty
dotyczące przyszłej orientacji
zakładów Mercedes-Benz
w Gaggenau, Kassel i Mannheim
Zarząd i rada pracownicza uzgadniają kluczowe punkty dla przyszłej
orientacji niemieckich fabryk układów napędowych Daimler Truck. Na
tej podstawie nastąpi utworzenie sieci produkcyjno-technologicznej
komponentów napędów elektrycznych i systemów akumulatorowych.
Model docelowy opisuje transformację fabryk Mercedes-Benz w Gaggenau, Kassel i Mannheim z ich obecnej koncentracji na technologiach
silników spalinowych do lokalizacji z centrami kompetencyjnymi
w zakresie komponentów napędów elektrycznych, w tym napę-

Kwalifikacje i elastyczność
jako klucz do przyszłości
W zakładzie w Wörth są wprowadzane nowe procesy montażowe do
produkcji samochodów z alternatywnymi układami napędowymi,
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dów wodorowych ogniw paliwowych, technologii akumulatorów
i systemów napędu elektrycznego. Dojdzie do wzmocnienia wiedzy
specjalistycznej w zakresie baterii dzięki stworzeniu linii pilotażowej
do produkcji ogniw baterii w Mannheim
Po intensywnych rozmowach Daimler Truck AG i rada zakładowa
uzgodniły kluczowe punkty dotyczące przyszłej orientacji i zabezpieczenia fabryk układów napędowych Mercedes-Benz. Trzy z nich – zlokalizowane w Gaggenau, Kassel i Mannheim – będą się specjalizować
w różnych komponentach do napędów elektrycznych. W przyszłości,
wraz z siostrzanym zakładem w Detroit, będą odpowiadać za globalną
produkcję elektrycznych i wodorowych systemów napędowych w ramach sieci produkcyjnej i technologicznej komponentów napędów
elektrycznych i systemów akumulatorowych. Znaczne dodatkowe
inwestycje w przyszłe technologie w fabrykach układów napędowych
Daimler Truck będą napędzać zmiany technologiczne.
Yaris Pürsün, szef Global Powertrain Operations Daimler Truck,
powiedział: „Nasza branża przechodzi transformację w kierunku
ciężarówek neutralnych pod względem emisji CO2. Ponieważ konwencjonalne układy napędowe będą z nami również przez kilka
najbliższych lat, koncentrujemy się na przyszłym ukierunkowaniu
naszych zakładów produkcji układów napędowych przede wszystkim
na elastyczność, opłacalność i bardzo dobre wyszkolenie pracowników
Musieliśmy to pogodzić w naszych negocjacjach z radą zakładową.
Dzięki sieci produkcyjnej i technologicznej komponentów napędów
elektrycznych i systemów akumulatorowych w połączeniu z centrami
kompetencyjnymi w zakładach nam się to udało. W ten sposób
tworzymy optymalne warunki dla maksymalnej konkurencyjności
naszych zakładów, a jednocześnie kładziemy podwaliny pod pomyślną przyszłość”.
Michael Brecht, przewodniczący ogólnej rady zakładowej Daimler
AG i wiceprzewodniczący rady nadzorczej Daimler AG, stwierdził:
„Towary i ładunki będą w przyszłości nadal transportowane naszymi
pojazdami użytkowymi. Aby zapewnić gospodarkę i zaopatrzenie
w żywność potrzebujemy pionierskich nowych technologii napędowych w naszych produktach, wytwarzanych w naszych zakładach. I będziemy to zapewniać w przyszłości przez uzgodnione
kluczowe punkty. Dla nas transformacja mobilności oznacza zatem
także zapewnienie bezpieczeństwa pracy. Zapewniamy to poprzez
nowe produkty, innowacyjną technologię i dalszy rozwój naszych
pracowników. Aktywnie kształtujemy transformację w interesie
naszych pracowników. W przyszłości w Daimler Truck nadal będą
ekscytujące, a przede wszystkim bezpieczne możliwości zatrudnienia”.
Andreas Gorbach, członek zarządu Daimler Truck AG, odpowiedzialny za Truck Technology, dodał zaś: „W przyszłości chcemy
nadal oferować naszym klientom najlepsze rozwiązania i znacząco
przyczynić się do ich sukcesu biznesowego. Obejmuje to nasz własny
rozwój i produkcję ważnych kluczowych technologii dla bezemisyjnych pojazdów użytkowych. To właśnie oznacza Truck Technology,
wyróżniając komponenty w skali globalnej. Jako największy światowy
wytwórca pojazdów użytkowych, nasze produkty wniosą istotny
wkład w zrównoważony i bezemisyjny transport, a nasze zakłady
odpowiedzialne za układy napędowe w znacznym stopniu się do
tego przyczynią”.

Fabryki Mercedes-Benz
w Gaggenau, Kassel i Mannheim
poszerzają swoje kompetencje
Fabryka Mercedes-Benz w Gaggenau, specjalizująca się w skrzyniach
biegów do pojazdów użytkowych o dużej ładowności, przekształci

się w centrum kompetencyjne w sferze komponentów napędów
elektrycznych oraz montażu komponentów napędów opartych na
ogniwach paliwowych na bazie wodoru. Fabryka Mercedes-Benz
w Kassel rozszerza swoje obecne zainteresowanie na osie do pojazdów
użytkowych i stanie się centrum kompetencyjnym w zakresie elektrycznych układów napędowych. Fabryka Mercedes-Benz w Mannheim, specjalizująca się w silnikach do pojazdów użytkowych, czerpie
z ponad 25-letniego doświadczenia zlokalizowanego w zakładzie
Centrum Kompetencyjnego ds. Mobilności Bezemisyjnej (KEM).
W przyszłości skoncentruje się na technologiach akumulatorowych
i systemów wysokonapięciowych. Ważne obszary dla napędów alternatywnych, takie jak produkcja elektrycznie napędzanych układów
osi, silników elektrycznych i falowników oraz montaż systemów
ogniw paliwowych, zostaną w przyszłości zintegrowane z zakładami
układów napędowych, oprócz inwestycji skupionych na zajmowaniu
się ponownym przetwarzaniem i recyklingiem systemów baterii.
„Jestem przekonany, że będziemy nadal umacniać naszą pozycję jako
wiodącego światowego producenta pojazdów użytkowych z siecią
produkcyjno-technologiczną komponentów napędów elektrycznych
i systemów akumulatorowych oraz że wspólnie będziemy kształtować
przyszłość niemieckich zakładów poprzez porozumienie w sprawie
kluczowych punktów” – mówi Yaris Pürsün.
Kolejnym elementem sieci technologicznej komponentów napędów elektrycznych i systemów akumulatorowych są tzw. laboratoria
innowacji („InnoLabs”). Oprócz centrów kompetencji powstają one
we wszystkich zakładach. Specjalizują się w innowacyjnych procesach
produkcyjnych, nowych technologiach i produktach. Celem„InnoLabs”
jest wypełnienie luki między produkcją prototypów a rozwojem
serii. Rozpoczęcie produkcji seryjnej należy bowiem przygotowywać
z maksymalną wydajnością, aby wyroby mogły zostać przeniesione
z fazy prototypu do produkcji seryjnej tak szybko, jak to możliwe.
Dzięki „InnoLab Battery” zlokalizowanej w fabryce Mercedes-Benz w Mannheim Daimler Truck AG uruchomi własną produkcję
pilotażowych ogniw akumulatorowych, w ten sposób kładąc ważny
kamień węgielny pod przyszłe kompetencje w dziedzinie technologii
akumulatorów. Z umowy w sprawie kluczowych punktów jasno wynika, że Daimler Truck zainwestuje znaczne środki w swoje lokalizacje,

a tym samym wyraźnie zobowiąże się do działania w Niemczech
jako lokalizacji biznesowej. Jednocześnie zostaną zawarte umowy
o wystarczającej elastyczności, aby w nadchodzących latach móc
optymalnie obsługiwać potrzeby klientów. Umowa zapewnia trwałe,
alternatywne i ekonomiczne zatrudnienie.

Kwalifikacje i dalszy rozwój kadry
W centrach kompetencyjnych do produkcji komponentów do alternatywnych układów napędowych wprowadzane są nowe procesy
i procedury. Kluczowe czynniki wysokiej jakości i wydajnej produkcji
stanowią szkolenia i rozwój siły roboczej. Cel polega na przygotowaniu pracowników do przyszłych zadań z nastawioną na wyzwania
kwalifikacyjną.

Dwie całkowicie elektryczne
technologie napędowe
do każdego zastosowania
W swojej transformacji w kierunku transportu neutralnego pod
względem emisji CO2 Daimler Truck systematycznie koncentruje się
na dwóch całkowicie elektrycznych technologiach napędowych: akumulatorze i ogniwie paliwowym na bazie wodoru. Dzięki nim każda
aplikacja klienta może być objęta pełną elastycznością w zakresie tras
– od dobrze zaplanowanych, miejskich transportów dystrybucyjnych
po wielodniowe, trudne do zaplanowania przewozy. To, które rozwiązanie zastosuje klient, zależy od konkretnego zastosowania. Jako
pierwsza ciężarówka z napędem akumulatorowym, Mercedes-Benz
eActros – dedykowany na trasy w ruchu dystrybucyjnym – wejdzie
do produkcji seryjnej w fabryce Mercedes-Benz w Wörth w październiku 2021 roku, a w przyszłym roku pojawi się eEconic. Elektryczny
akumulatorowy eActros LongHaul do transportu dalekobieżnego
wejdzie natomiast na rynek w połowie dekady. W przyszłości kluczowe
komponenty będą produkowane w fabrykach układów napędowych.

Produkcja neutralna
pod względem emisji CO2

Oprócz produktów, od 2022 roku same zakłady odpowiedzialne
za układy napędowe mają stać się neutralne pod względem emi-
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sji CO2, podobnie jak wszystkie inne europejskie zakłady Daimler
Truck. Będzie to możliwe między innymi dzięki unikatowej koncepcji
zielonej energii w Daimler: bezemisyjne dostawy energii ze źródeł
odnawialnych będą stanowić podstawę dla produkcji neutralnej pod
względem emisji CO2. W ramach tego od 2022 roku zakłady będą
kupować energię elektryczną z farm wiatrowych i fotowoltaicznych
oraz elektrowni wodnych. Na drodze do stania się ekologicznymi
zakładami produkcyjnymi, zakłady koncernu odpowiedzialne za
układy napędowe mają też działać długoterminowo bez emisji CO2
przez sukcesywne tworzenie w ciągu najbliższych kilku lat systemów
w pełni odnawialnych źródeł energii.

Nacisk na technologie neutralne
pod względem emisji CO2
jest widoczny na całym świecie
Siostrzana fabryka Daimler Truck w Detroit (USA), będąca częścią
globalnej sieci produkcyjnej podzespołów do układów napędowych,
nadal będzie wzmacniać swoją rolę na rynku amerykańskim i jako
centrum kompetencyjne w zakresie komponentów elektrycznych
układów napędowych wniesie istotny wkład w kształtowanie zrównoważonego transportu na tym rynku. Jednocześnie uzyska ekonomię
skali w globalnej sieci produkcyjnej.
Martin Daum, prezes zarządu Daimler Truck AG, ocenia: „Nasza
przyszła niezależność daje nam ogromne możliwości i będziemy
z nich konsekwentnie korzystać. Aby wykorzystać obraz z naszej
branży: Do tej pory musieliśmy podróżowa ć w konwoju. W przyszłości
będziemy mogli zaplanować własną trasę i wybrać najlepszą dla nas
drogę. Umożliwi nam to szybszy postęp w realizacji naszego celu:
Wytyczymy ścieżkę do bezemisyjnego transportu poprzez przyspieszenie rozwoju pojazdów na baterie i ogniwa paliwowe. Jednocześnie
chcemy znacząco zwiększyć naszą rentowność. Jako niezależna firma
zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zaoferować naszym klientom
najlepsze produkty, naszym udziałowcom atrakcyjną inwestycję,
a naszym pracownikom trwałe miejsca pracy”.
Działalność dostawców usług finansowych nadal jest istotnym
czynnikiem sukcesu firmy. Jako dostawca usług finansowych i mobilnych Daimler Truck Financial Services będzie wspierać sprzedaż
samochodów ciężarowych i autobusów na 16 rynkach, promować
lojalność wobec marek poprzez długoterminowe kontakty z klientami

i przyczyniać się do finansowego sukcesu firmy. Już dziś co czwarty
sprzedany pojazd użytkowy jest finansowany lub leasingowany przez
Daimler Mobility AG. Wyraźny nacisk na pojazdy akumulatorowe
i zasilane ogniwami paliwowymi oraz zautomatyzowaną jazdę będzie
wspierany przez Daimler Truck Financial Services wraz z odpowiednimi
usługami finansowymi.

Europejska fabryka FUSO Daimler
Trucks na ścieżce do produkcji
neutralnej pod względem emisji CO2
w 2022 roku
8 czerwca 2021 roku ogłoszono, że infrastruktura do produkcji
ciężarówek w zakładzie Tramagal w Portugalii, tzn. centralnym
zakładzie produkcyjnym Daimler Trucks dla modelu FUSO w Europie,
wyznacza kurs dla produkcji ekologicznych ciężarówek, w 2022 roku
osiągając neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla.
W 2019 roku Daimler Truck AG ogłosił, że do 2022 roku wszystkie
europejskie zakłady Daimler Trucks & Buses dążą do osiągnięcia
neutralności pod względem emisji CO2, stawiając na wytwarzanie
zielonej energii poprzez panele słoneczne.
Jorge Rosa, szef zakładu Tramagal, podkreśla:„mobilność neutralną pod względem emisji CO2 można osiągnąć tylko wtedy, gdy
produkcja pojazdów jest również ekologiczna. W Tramagal nasze
zaangażowanie w elektryczne ciężarówki zaczyna się od sposobu
ich produkcji. Produkcja neutralna pod względem emisji dwutlenku
węgla pozostawia mniejszy ślad i chcemy być pionierami zarówno
w zakresie produktu, jak i produkcji”.

W Tramagal od 2017 roku
powstaje całkowicie elektryczny
FUSO eCanter
W ostatnich latach zakład w Tramagal był w stanie stopniowo zmniejszać emisje CO2 i w 2021 roku spodziewa się dalszej redukcji tej
emisji o 50% w porównaniu do roku poprzedniego, zanim w 2022
roku osiągnie produkcję neutralną pod względem emisji CO2. Aby
osiągnąć ten kamień milowy, zakład zwiększy wykorzystanie energii
ze źródeł odnawialnych oraz wprowadzi modyfikacje procesowe.
Środki te obejmują kontraktowanie zielonej energii elektrycznej,
zwiększenie produkcji energii słonecznej na miejscu oraz przejście na

wykorzystanie własnych zasobów. Cała wewnętrzna flota logistyczno-magazynowa jest przebudowywana na pojazdy elektryczne. Zakład
będzie też badał możliwości wytwarzania zielonego wodoru przy
wsparciu paneli słonecznych, aby stopniowo zastępować zużycie
gazu ziemnego.
Zlokalizowana około 150 kilometrów na północny wschód od
Lizbony fabryka w Tramagal produkuje lekkie pojazdy ciężarowe FUSO
Canter i ich w pełni elektryczne wydanie FUSO eCanter. Produkcja
FUSO Cantera rozpoczęła się w 1980 roku i od tego czasu w Portugalii
zbudowano ponad 230 000 tych samochodów.

Mitsubishi Fuso ogłasza
swoje ambicje w zakresie
neutralności emisyjnej CO2
w całym łańcuchu
tworzenia wartości
Do 2022 roku zakład Tramagal w Portugalii stanie się neutralny pod
względem emisji CO2. Zakłady w Japonii pójdą analogiczną drogą,
aby najpóźniej do 2039 roku osiągnąć emisyjną neutralność CO2. Od
2015 roku zakłady Kawasaki i Nakatsu osiągnęły już 17% redukcję
emisji dwutlenku węgla.
Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC; siedziba:
Kawasaki City, prefektura Kanagawa; prezes i dyrektor generalny:
Hartmut Schick) – jako integralna część Daimler Truck AG informuje,
że w zakładach produkcyjnych będzie podążać za ambicją Daimler
Trucks & Buses w kierunku emisyjnej neutralności CO2 przez dążenie
do przejścia do 2039 roku wszystkich zakładów emisyjną neutralność
w zakresie CO2.
Działalność Mitsubishi Fuso Truck Europe S.A. (MFTE; siedziba:
Tramagal, Portugalia), spółki w Portugalii w 100% zależnej od
MFTBC, stanie się neutralna w zakresie emisji CO2 już w 2022 roku.
Inne zakłady w Japonii pójdą w ślady analogicznej neutralności
najpóźniej do 2039 roku.
W ciągu ostatnich kilku lat społeczności na całym świecie szybko
dynamizują swoje wysiłki na rzecz dekarbonizacji i neutralności węglowej. Na przykład w swoim planie działania na rzecz strategii zielonego wzrostu japoński rząd oświadczył, że „będzie dążył do tego,
aby stać się neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla
(w przemyśle motoryzacyjnym), w tym w całym łańcuchu dostaw”.
Plan ten rząd japoński zatwierdził w czerwcu 2021 roku.
W obliczu tych zmian MFTBC podąża za celem Daimler Trucks
& Buses, aby do 2039 roku oferować w Europie, Japonii i Ameryce
Północnej tylko nowe pojazdy, które są CO2-neutralne w operacjach
jazdy („tank-to-wheel”). Daimler Truck AG dąży do osiągnięcia tego
celu poprzez elektryfikację swoich pojazdów i podąża za dwutorową
strategią na powyższe ukierunkowaną. Już w 2022 roku koncern
chce, aby w jego ofercie w głównych regionach sprzedaży w Europie, Stanach Zjednoczonych i Japonii znalazły się produkowane
seryjnie modele z systemami napędowymi zasilanymi bateryjnie.
Od 2027 roku firma chce uzupełnić swoją ofertę pojazdów, dodając
seryjnie wytwarzane odmiany z napędem wodorowym. Ostateczny
cel polega na osiągnięciu do 2050 roku transportu na drogach
neutralnego pod względem emisji CO2.
Oprócz tych celów dotyczących swoich produktów, Daimler
Truck AG angażuje się w zrównoważony rozwój w innych aspektach łańcucha wartości, w tym w procesie produkcji. Do 2022
roku wszystkie europejskie zakłady Daimler Trucks & Buses będą
miały dostawy energii neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla.
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Zakład w Tramagal osiągnie
neutralność węglową do 2022 roku.
MFTE ogłosiło, że jego zakład Tramagal w Portugalii wyznacza kierunek zrównoważonej produkcji ciężarówek poprzez osiągnięcie
neutralności węglowej do końca 2022 roku. Zakład Tramagal jest
obecnie centrum produkcji w Europie lekkich samochodów FUSO
Canter i całkowicie elektrycznych eCanter.
Inicjatywy wprowadzone w zakładzie Tramagal obejmują:
* kontraktowanie zielonej energii elektrycznej, zwiększenie
produkcji energii słonecznej na miejscu i przejście na zużycie we
własnym zakresie;
* przekształcenie całej wewnętrznej floty logistycznej i magazynowej na pojazdy elektryczne;
* badanie możliwości produkcji zielonego wodoru przy wsparciu paneli słonecznych, aby stopniowo zastępować zużycie gazu
ziemnego.
W ostatnich latach zakład Tramagal był w stanie stopniowo
zmniejszać emisję CO2 i tym samym emisję gazów cieplarnianych.
W tym kontekście w 2021 roku oczekuje się dalszej obniżki emisji
o 50% w porównaniu do roku poprzedniego.

od swoich dostawców, jak i dostarczania produktów klientom. W tych
obszarach firma już prowadzi następujące środki zaradcze:
* redukcja emisji CO2 z dostaw przez zmianę liczby samochodów
ciężarowych do dostarczania części i produktów;
* optymalizacja środków transportu – dostosowanie wykorzystania zdolności przewozowych i tras;
* wdrożenie w logistyce wewnętrznej elektrycznych wózków
widłowych emitujących mniej CO2.

MFTBC tworzy plan neutralności
pod względem emisji dwutlenku
węgla dla swoich operacji
logistycznych i wkrótce rozszerzy
te obszary swoich wysiłków
W przypadku zakupów w MFTBC zrównoważony rozwój był już
jednym z aspektów branych pod uwagę w procesie oceny dostawców,
zgodnie ze standardami Daimler Supplier Sustainability Standards
oraz wytycznymi dotyczącymi zakupów Daimler Trucks. Jako część
Daimler Trucks MFTBC promuje ochronę klimatu i zrównoważony

MFTBC nie zaczeka do 2039 roku
ani nie pójdzie w pojedynkę
Chociaż MFTBC wyznaczył rok 2039 jako swój rok docelowy, ale
pozostaje zobowiązany do jak najszybszego osiągnięcia neutralności pod względem emisji CO2. Ponieważ zakład Tramagal i inne
zakłady produkcyjne Daimler Trucks & Buses w Europie są na dobrej
drodze do osiągnięcia do 2022 roku neutralności pod względem
emisji dwutlenku węgla, wnioski z tych lokalizacji pomogą przyspieszyć wysiłki MFTBC na rzecz zmniejszenia globalnego wpływu na środowisko. Co więcej, rozszerzając własne inicjatywy na
inne podmioty w grupie, MFTBC będzie dalej przyczyniać się do
realizacji celów Daimler Trucks & Buses w zakresie neutralności
węglowej.
Hartmut Schick, prezes i dyrektor generalny MFTBC, stwierdza: „Zmiany klimatyczne to temat, który należy ukierunkować
i rozwiązać na całym świecie. Dlatego elektryfikacja pojazdów
użytkowych nie może być dokonana wyłącznie przez producentów
i klientów. Dostosowanie międzybranżowe i wsparcie rządowe
będą również istotne dla ustanowienia skutecznych przekształceń

W 2022 roku produkcja neutralna
pod względem emisji CO2

Trzy inne zakłady MFTBC zlokalizowane w Japonii – Kawasaki,
Toyama i Nakatsu – pójdą za Tramagalem i będą dążyć do tego, aby
najpóźniej do 2039 roku stać się neutralne pod względem emisji CO2.
W zakładzie Kawasaki, gdzie znajduje się też siedziba MFTBC, oraz
w zakładzie Nakatsu, w którym produkowane są układy napędowe,
MFTBC wdrożył 5-letni plan zmniejszenia emisji CO2 o 17% w porównaniu do poziomów z 2015 roku. Opierając się na tym dorobku,
MFTBC przygotował nowy plan dekarbonizacji zakładu Kawasaki
do 2039 roku. Inne obiekty kluczowe dla sieci produkcyjnej MFTBC,
w tym zakład produkcji autobusów w Toyama oraz zakład Nakatsu,
także będą objęte celem na 2039 rok.
Plan definiuje kilka kluczowych metod w następujący sposób:
* oszczędność energii: zmniejszenie zużycia energii na obszarach
produkcyjnych poprzez redukcję popytu i wprowadzenie energooszczędnych urządzeń;
* wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych: redukcja emisji
CO2 przez wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych.
W 2013 i 2014 r. na dachach budynków w zakładzie w Kawasaki
zainstalowano fotowoltaię słoneczną (PV). Montaż dodatkowych
paneli fotowoltaicznych zaplanowany na najbliższą przyszłość. Rozważana jest również integracja innych źródeł energii, takich jak wodór.
Poza tym MFTBC rozpoczęło badania nad możliwymi sposobami
redukcji emisji CO2 w samym w procesie produkcyjnym. Na przykład
MFTBC ocenia możliwość zmniejszenia emisji CO2 i lotnych związków
organicznych (LZO) emitowanych w malowaniu pojazdów, w większym stopniu opierając się na innych obróbce powierzchniowej.
Podmiot będzie jeszcze dążyć do neutralności pod względem emisji
dwutlenku węgla w całym łańcuchu wartości
Oprócz obszarów produkcyjnych, MFTBC przygląda się innym
aspektom łańcucha wartości pojazdów. Na każdym etapie zaczął
rozważać możliwe sposoby ograniczenia i wyeliminowania emisji
gazów cieplarnianych – część z tych prac została już wdrożona.
Logistyka stanowi kolejny obszar, na który MFTBC zwraca uwagę
w promowaniu zerowej emisji CO2 w całym łańcuchu wartości. Dlatego
rozpoczął ocenę metod kwantyfikacji emisji dwutlenku węgla, występującej zarówno podczas przyjmowania materiałów i komponentów

rozwój wśród swoich dostawców oraz wyznacza impulsy do realizacji
wysokich standardów zarówno w swoich firmach, jak i we własnych
łańcuchach dostaw.
Przykładem tego wysiłku jest Ankieta Ochrony Klimatu CDP. Aby
zapewnić większą przejrzystość wpływu własnych łańcuchów dostaw
na środowisko, Daimler Trucks współpracuje z takimi organizacjami
jak CDP (dawniej Carbon Disclosure Project). W 2020 roku kluczowi
dostawcy zostali zaproszeni do udziału w corocznej ankiecie w celu
opisania ich wpływu na środowisko, w tym poziomu emisji CO2. Do
tej pory do udziału poproszono dostawców reprezentujących ponad
70% rocznej wielkości zakupów Daimler Truck and Bus. Udział ten
ma wzrosnąć w 2021 roku i wspierać wysiłki na rzecz zmniejszenia
emisji CO2 w całym łańcuchu dostaw w branży motoryzacyjnej.
Inne inicjatywy obejmują promowanie ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju wśród dostawców poprzez coroczną nagrodę
Daimler-wide SustainabilityAward. Nagroda ta we wszystkich
działach jest wręczana od 2019 roku, aby uhonorować dostawców
wyróżniających się swoim zaangażowaniem w dziedzinie ochrony
klimatu i ochrony zasobów.

w całej logistyce i łańcuchu dostaw. Aby odnieść sukces w tym
poważnym wyzwaniu, niezbędne są wspólne działania między
sektorem publicznym i prywatnym”.

O FIRMIE MITSUBISHI
Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) z siedzibą
w Kawasaki w Japonii jest jednym z wiodących producentów
pojazdów użytkowych w Azji: 89,29% jego udziałów znajduje się
w posiadaniu Daimler Truck AG, a 10,71% należy do różnych spółek
grupy Mitsubishi. MFTBC, ikona japońskiego przemysłu pojazdów
użytkowych z ponad 85-letnią tradycją i z marką Fuso, produkuje
i sprzedaje na ponad 170 rynkach na całym świecie szeroką gamę
pojazdów użytkowych, w tym lekkie, średnie i ciężkie ciężarówki
i autobusy oraz silniki przemysłowe. W 2017 roku firma wprowadziła
eCanter, pionierską całkowicie elektryczną ciężarówkę do lekkich
prac, a w 2019 roku model Super Great – pierwszą w Japonii ciężką
ciężarówkę wyposażoną w technologię zautomatyzowanego wspomagania jazdy Level 2, będąca punktem odniesienia na japońskim
rynku pojazdów użytkowych. MFTBC działa pod parasolem – w ra-
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mach Daimler Trucks Asia, wraz ze swoją organizacją partnerską
Daimler India Commercial Vehicles (DICV) w Indiach. Ta strategiczna
jednostka pozwala podmiotom współpracować w obszarach takich
jak rozwój produktu, pozyskiwanie części i produkcja, aby zapewnić
klientom najlepszą wartość.
W strukturze Daimler Truck AG Daimler Trucks Asia (DTA) jest
zaś jednostką organizacyjną, która wspólnie kieruje Mitsubishi
Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) – ikoną w japońskim
przemyśle pojazdów użytkowych z ponad 85-letnią historią
i z marką FUSO – oraz Daimler India Commercial Vehicles (DICV),
o stale rosnącym znaczeniu na rynku indyjskim. DTA przyjmuje strategiczny model biznesowy, umożliwiający podmiotom należącym
do grupy współpracę w zakresie rozwoju produktów, produkcji,
eksportu, pozyskiwania i działalności badawczej w celu dostarczania klientom innowacyjnych, najnowocześniejszych i najlepszej
wartości wyrobów. Wizja DTA, którą jest „opracowanie rozwiązań
w zakresie mobilności w celu lepszego życia dla ludzi i planety”
pozostaje zgodna z celem Daimler Trucks: „Dla wszystkich, którzy
wprawiają świat w ruch”.

Elastyczna organizacja procesu wytwórczego zapewni w najbliższych
latach efektywną produkcję zarówno ciężarówek konwencjonalnych,
jak lokalnie bezemisyjnych. W ten sposób koncern konsekwentnie
stawia kolejny krok w kierunku osiągnięcia neutralnego bilansu
CO2 w transporcie – już od października bieżącego roku z taśm produkcyjnych w Wörth będzie zjeżdżać seryjny eActros przeznaczony
do miejskiego transportu dystrybucyjnego. Gotowość do produkcji
seryjnej dalekobieżnego eActrosa LongHaul z akumulatorowym
napędem elektrycznym zaplanowano na rok 2024, a od roku 2027 do
rąk klientów mają trafiać pierwsze produkowane seryjnie ciężarówki
napędzane wodorowymi ogniwami paliwowymi.
Fabryka w Wörth staje się centrum bezemisyjnego transportu w sieci produkcyjnej ciężarówek Mercedes-Benz – w zgodzie
z zasadami zrównoważonego rozwoju, z najwyższą elastycznością
i doskonałym przygotowaniem na wyzwania przyszłości transportu.
Kierownictwo i rada zakładowa uzgodniły odpowiedni docelowy
kształt zakładu. Obie strony porozumiały się w kluczowych kwestiach
dotyczących rozwoju i zabezpieczenia przyszłości tego największego
zakładu Mercedes-Benz Trucks. Zawarte porozumienie obejmuje m.in.

Natomiast Thomas Zwick, przewodniczący rady zakładowej,
stwierdził „Po intensywnych negocjacjach z zarządem firmy uzgodniliśmy solidną i realistyczną wizję przyszłości naszego zakładu. W ten
sposób udało nam się zabezpieczyć zatrudnienie, przestrzegając
istniejących układów zbiorowych. Jestem dumny z uzyskanego
przez radę zakładową zapewnienia, że nowe modele będą produkowane w Wörth. Zabezpieczyliśmy długofalowo przyszłość zakładu
i możemy z pełnym przekonaniem kształtować jego transformację
wspólnie z pracownikami. Nowe produkty oferują wiele możliwości
zawodowych i rozwojowych”.
Wizja przyszłości fabryki Mercedes-Benz w Wörth została określona w umowie zakładowej, która obowiązuje do końca 2029 roku.
Szczegóły dotyczące jej realizacji zostaną doprecyzowane w najbliższych miesiącach we współpracy między kierownictwem a przedstawicielami pracowników. Na konieczną transformację zakładu, w tym
przekształcenie produkcji, będą potrzebne ogromne środki finansowe.
W nadchodzących latach firma w dalszym ciągu zamierza inwestować
w tę lokalizację, lecz transformacja będzie także wymagała wsparcia
ze strony sektora publicznego. W związku z tym spółka Daimler Truck
AG złożyła wniosek do niemieckiego rządu federalnego o dofinansowanie w ramach programu wspierania techniki wodorowej i ogniw
paliwowych. Ma ono też obejmować przebudowę zakładu w Wörth.
Rząd kraju związkowego Nadrenia-Palatynat sygnalizował już takie
wsparcie w swojej ostatniej deklaracji.
Decyzja o ulokowaniu w zakładzie produkcji ciężarówek z napędami alternatywnymi stanowi ważny filar nowego strategicznego
ukierunkowania zakładu. Sven Gräble: „Idziemy jednak jeszcze dalej:
Wörth staje się ośrodkiem transportu przyszłości w sieci produkcyjnej
samochodów ciężarowych Mercedes-Benz. Łączymy nasze techniczne
know-how z najwyższą elastycznością, a więc również zwiększeniem
wydajności produkcji, a wszystko to w neutralnej pod względem
emisji CO2, zdigitalizowanej fabryce, wyposażonej w odpowiednią
logistykę i infrastrukturę”.
Także w niemieckich zakładach Mercedes-Benz produkujących
układy napędowe, tzn. w Gaggenau, Mannheim i Kassel, obecnie
trwają intensywne rozmowy kierownictwa i rady zakładowej na
temat ich przyszłego ukierunkowania. Rozmowy te są już bardzo
zaawansowane i porozumienie powinno zostać osiągnięte tak szybko,
jak to możliwe.

Przyszłościowo, ekologicznie
i elastycznie. Zakład Mercedes-Benz w Wörth ukierunkowuje się
na seryjną produkcję ciężarówek
z akumulatorowym napędem
elektrycznym i napędem
na ogniwa paliwowe

decyzję o ulokowaniu w Wörth produkcji kolejnych modeli z napędem
o neutralnej emisji dwutlenku węgla. Oprócz serii eActros, która wejdzie do produkcji seryjnej już w październiku 2021 roku, w przyszłości
w Wörth jest planowana produkcja innych bezemisyjnych ciężarówek
Mercedes-Benz, takich jak eEconic i eActros LongHaul. W związku z tym w najbliższych latach Daimler Truck będzie kontynuował
znaczące inwestycje w tej lokalizacji, wyraźnie podkreślając swoje
zaangażowanie na rynku niemieckim oraz na rzecz fabryki w Wörth.
Sven Gräble, szef Mercedes-Benz Trucks Operations, odpowiedzialny za globalną sieć produkcyjną Mercedes-Benz Trucks, powiedział:
„Tworzymy dzisiaj fundamenty pod przyszłą produkcję samochodów
ciężarowych Mercedes-Benz. Transformacja techniczna w naszej
branży w kierunku lokalnie bezemisyjnych samochodów ciężarowych
oznacza również ogromne zmiany dla naszych zakładów i naszej
produkcji. Wyznaczając nowy docelowy kształt fabryki w Wörth,
zapewniamy sobie konkurencyjność, a tym samym długofalową
perspektywę dla zakładu – chcemy tutaj w przyszłości mocno rozwinąć seryjną produkcję naszych elektrycznych ciężarówek i już teraz
stwarzamy ku temu warunki”.

Bezemisyjne ciężarówki zapewnią
długofalowe wykorzystanie mocy
produkcyjnych i zatrudnienie
w zakładzie

Kierownictwo i rada zakładowa uzgadniają przyszły kierunek rozwoju zakładu w Wörth. Daimler Truck zdecydowanie stawia na ten
zakład, który w dłuższej perspektywie odegra w przedsiębiorstwie
ważną rolę w ramach transformacji prowadzącej do neutralności
transportu pod względem emisji CO2. W nadchodzących latach
firma w dalszym ciągu zamierza inwestować w tę lokalizację, ale
konieczna transformacja będzie wymagała również wsparcia ze
strony sektora publicznego. Najważniejsze elementy uzgodnionego
pakietu przyszłościowego obejmują ekologiczną seryjną produkcję
w Wörth ciężarówek z akumulatorowym napędem elektrycznym
i napędem na ogniwa paliwowe, rozwój i doskonalenie zawodowe
pracowników w ramach transformacji oraz dalszą cyfryzację zakładu.

W ramach transformacji w kierunku neutralności emisji CO2 w transporcie Daimler Truck stawia zdecydowanie na dwa w pełni elektryczne systemy napędu – napęd akumulatorowy i wodorowe ogniwa
paliwowe. Umożliwiają one uwzględnienie wszystkich rodzajów
zastosowań pojazdów u klientów przy zachowaniu pełnej elastyczności wyboru tras – od łatwego w planowaniu miejskiego transportu
dystrybucyjnego, po trudne do zaplanowania wielodniowe przejazdy
dalekodystansowe. W przypadku poszczególnych klientów wybór
rozwiązania zależy od konkretnego rodzaju zastosowania pojazdu.
W październiku 2021 roku w zakładzie w Wörth rozpocznie się
seryjna produkcja pierwszej ciężarówki z akumulatorowym napędem elektrycznym – Mercedes-Benz eActros – przeznaczonej do
transportu dystrybucyjnego, a w przyszłym roku dołączy do niej
eEconic. Od połowy obecnej dekady dostępny będzie napędzany
akumulatorowo eActros LongHaul do transportu dalekobieżnego.
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Decyzja o produkowaniu w Wörth bezemisyjnych ciężarówek zapewni zakładowi długofalowe wykorzystanie mocy produkcyjnych
i stabilne zatrudnienie.

Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych i zwiększenie
elastyczności kluczem
do przyszłości
Z myślą o produkcji ciężarówek z napędami alternatywnymi zakład
w Wörth wprowadza nowe procesy montażowe wraz z niezbędną infrastrukturą. W ten sposób Daimler Truck staje się pionierem
transportu neutralnego pod względem emisji CO2 „made in Wörth”.
Kluczowymi czynnikami na drodze do jego realizacji są zarówno
kształcenie zawodowe oraz dalszy rozwój pracowników, jak i zwiększanie elastyczności wytwarzania. Cel polega na przygotowaniu kadry
do realizacji przyszłych zadań. W zakładowym centrum kształcenia
i doskonalenia zawodowego w Wörth, począwszy od 2018 roku już
około 2000 pracowników podniosło swoje kwalifikacje w dziedzinie
pojazdów z instalacją wysokiego napięcia i komponentów wysokonapięciowych – uzyskując kompetencje niezbędne do montażu
wariantów z napędem elektrycznym.
W najbliższych latach wysoce elastyczna organizacja procesu
produkcyjnego zapewni fabryce w Wörth możliwość efektywnej
budowy zarówno ciężarówek konwencjonalnych, jak i lokalnie
bezemisyjnych – a tym samym konkurencyjność całego zakładu.
Tzw. system „fullflex” umożliwia włączenie ciężarówek bezemisyjnych w już istniejący system produkcji. W ten sposób zakład może
efektywnie i jeszcze szybciej dostosowywać się do konkretnego
zapotrzebowania rynkowego i niezawodnie spełniać wysokie standardy jakościowe Mercedes-Benz. Ponadto, w związku z obecną
dobrą sytuacją w zakresie zamówień, fabryka przygotowuje się
aktualnie do znacznego zwiększenia mocy produkcyjnych – jeszcze
w tym roku nastąpi przejście z dwuzmianowego na trzyzmianowy
system pracy.

Neutralność emisji CO2
również w produkcji
Oprócz wyrobów, także cały zakład w Wörth, łącznie z produkcją,
ma od 2022 roku osiągnąć neutralność pod względem emisji CO2,
podobnie jak wszystkie inne europejskie zakłady Daimler Truck.
Umożliwi to m.in. unikatowy system „zielonej” energii elektrycznej
w koncernie Daimler – podstawę produkcji neutralnej pod względem
emisji CO2 będzie stanowić prąd elektryczny z odnawialnych źródeł
energii, wolny od emisji dwutlenku węgla. Od 2022 roku zakład będzie
czerpał energię elektryczną z farm wiatrowych i fotowoltaicznych
oraz z elektrowni wodnych.
Dążąc do uzyskania miana „zielonej fabryki”, w dłuższej perspektywie zakład w Wörth ma też pracować bez emisji CO2 poprzez stopniowe tworzenie w ciągu najbliższych lat całkowicie odnawialnego
systemu energetycznego. Istotną rolę odgrywa tu przy tym ciągłe
zwiększanie efektywności energetycznej w fabryce. Przykładem
niech będzie centralny absorpcyjny układ chłodzenia, który w przyszłości zastąpi setki zdecentralizowanych urządzeń klimatyzacyjnych
w zakładzie, wykorzystując do klimatyzacji istniejące ciepło zamiast
energii elektrycznej. Poza tym istniejące budynki wraz z infrastrukturą
zostaną gruntownie odnowione pod kątem efektywności energetycznej, a w produkcji wdrożone zostaną nowe, bardziej przyjazne dla
klimatu rozwiązania techniczne, na przykład tzw. Eco Paint Process”
w lakierni.

O FABRYCE
MERCEDES-BENZ W WÖRTH

Komponenty napędów
elektrycznych dla zakładów
Mercedes-Benz w Gaggenau, Kassel
i Mannheim. Uzgodniono kluczowe
kwestie dotyczące przyszłości
fabryk

wszystkim na elastyczność, ekonomiczność i bardzo dobre wyszkolenie pracowników. Trzeba to było uzgodnić z radą zakładową w ramach naszych negocjacji. Porozumienie udało się
osiągnąć dzięki utworzeniu sieci produkcyjno-technologicznej
wyspecjalizowanej w komponentach napędów elektrycznych
i systemach akumulatorowych wraz z zakładowymi centrami kompetencyjnymi. W ten sposób tworzymy optymalne
warunki dla maksymalnej konkurencyjności naszych fabryk
i jednocześnie kładziemy mocne podwaliny pod pomyślną
przyszłość”.
Michael Brecht, przewodniczący głównej rady zakładowej i zastępca przewodniczącego rady nadzorczej Daimler AG, dodaje:
„Także w przyszłości nasze pojazdy użytkowe będą przewozić
towary i ładunki w celu zapewnienia bezpieczeństwa rozwoju
gospodarki i dostaw żywności. W naszych produktach potrzebujemy
zatem przyszłościowych rozwiązań w zakresie techniki napędowej,
wytwarzanych w należących do nas fabrykach. Właśnie to zapewnią
nam uzgodnione założenia. Transformacja w dziedzinie mobilności
oznacza więc również zapewnienie bezpieczeństwa zatrudnienia
w naszych zakładach. Osiągniemy je dzięki nowym produktom,
innowacyjnym rozwiązaniom technicznym i odpowiedniemu rozwojowi zawodowemu naszych pracowników. W ich interesie aktywnie
kształtujemy tę transformację. Również w przyszłości firma Daimler
Truck zapewni interesujące, a przede wszystkim stabilne możliwości
zatrudnienia”.

Firma i rada zakładowa porozumiały się w sprawie najważniejszych kwestii dotyczących przyszłego profilu niemieckich zakładów
produkujących zespoły napędowe Daimler Truck. Stworzenie sieci
produkcyjno-technologicznej wyspecjalizowanej w komponentach napędów elektrycznych i systemach akumulatorowych. Wizje
przyszłości zapowiadają przekształcenie zakładów Mercedes-Benz
w Gaggenau, Kassel i Mannheim z dotychczasowych ośrodków
skoncentrowanych na układach spalinowych w zakłady i centra
kompetencyjne w zakresie komponentów napędów elektrycznych, w tym napędów na bazie wodorowych ogniw paliwowych,
techniki akumulatorowej i elektrycznych systemów napędowych.
Wzmocnienie kompetencji w produkcji akumulatorów poprzez
utworzenie w Mannheim pilotażowej linii do produkcji ogniw
akumulatorowych.
W wyniku intensywnych negocjacji władze spółki Daimler Truck
AG i jej rada zakładowa porozumiały się w sprawie kluczowych
kwestii dotyczących przyszłego ukierunkowania i zabezpieczenia
działalności zakładów Mercedes-Benz produkujących zespoły
napędowe. Trzy fabryki objęte porozumieniem – w Gaggenau,
Kassel i Mannheim – skoncentrują się na różnych komponentach
do napędów elektrycznych. We współpracy z ważnym zakładem
siostrzanym w Detroit utworzą sieć produkcyjno-technologiczną,
wyspecjalizowaną w komponentach napędów elektrycznych i systemach akumulatorowych, która przyśpieszy rozwój światowej
produkcji elektrycznych napędów akumulatorowych i napędów
na bazie wodorowych ogniw paliwowych. Motorem transformacji
technicznej staną się również dodatkowe, znaczące inwestycje
w technologie przyszłości w zakładach Daimler Truck.
Yaris Pürsün, kierujący globalną produkcją komponentów
napędowych dla Daimler Truck, stwierdził: „Nasza branża
przechodzi transformację w kierunku neutralności emisji CO2
ciężarówek. Ponieważ jeszcze przez kilka lat będzie nam towarzyszył też napęd konwencjonalny, wyznaczając kierunek
rozwoju naszych fabryk zespołów napędowych, stawiamy przede

Dr Andreas Gorbach, członek zarządu Daimler Truck AG, odpowiedzialny za dział Truck Technology, mówi: „Chcemy nadal
oferować naszym klientom najlepsze rozwiązania i w sposób
istotny przyczyniać się do ich sukcesów biznesowych. Warunkiem
tego jest m.in. nasz własny rozwój i produkcja najważniejszych
rozwiązań technicznych do bezemisyjnych pojazdów użytkowych.
To właśnie oznacza Truck Technology – komponenty wyróżniające
się na skalę światową. Jako największy na świecie producent
pojazdów użytkowych, dzięki naszym produktom wniesiemy
istotny wkład w zrównoważony rozwój i bezemisyjność transportu. Będzie on znaczącą zasługą wszystkich fabryk zespołów
napędowych”.

Utworzony w 1963 roku największy zakład montażowy ciężarówek Mercedes-Benz, zlokalizowany w Wörth am Rhein produkuje
ciężarówki Mercedes-Benz z serii Arocs i Atego, a od ponad 20 lat
także ciężkiego Actrosa, cieszącego się największą popularnością
na całym świecie. Powstają tu jeszcze pojazdy specjalne Mercedes-Benz e-Econic, Unimog i Zetros. Dziennie Wörth może opuścić
nawet 470 aut, wykonanych dokładnie według życzenia klienta.
Odbiorcy w ponad 150 krajach cenią jakość „made in Wörth”. Zakład nad Renem stanowi centrum kompetencyjne globalnej sieci
wytwórczej ciężarówek Mercedes-Benz. Ponadto ma ponad
50-letnie doświadczenie w produkcji w systemie CKD (completely
knocked down); na wiele rynków zamorskich dostarcza zestawy
pojazdów do ostatecznego montażu na miejscu – do tej pory
było to ponad 750 000 takich zestawów. Zatrudniając około
10 000 pracowników jest też drugim co do wielkości pracodawcą
w Nadrenii-Palatynacie.
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Zakłady Mercedes-Benz
w Gaggenau, Kassel i Mannheim
poszerzają swoje możliwości
produkcyjne
Fabryka Mercedes-Benz w Gaggenau, specjalizująca się w skrzyniach biegów do ciężkich pojazdów użytkowych, stanie się też
centrum kompetencyjnym w zakresie komponentów napędów
elektrycznych oraz montażu zespołów napędowych na bazie
wodorowych ogniw paliwowych. Fabryka Mercedes-Benz w Kassel
rozszerzy swój dotychczasowy obszar specjalizacji w dziedzinie
osi do pojazdów użytkowych i stanie się centrum kompetencyjnym w zakresie elektrycznych systemów napędowych. Fabryka
Mercedes-Benz w Mannheim, wiodący zakład produkujący silniki
do pojazdów użytkowych, korzysta z ponad 25-letniego doświadczenia zlokalizowanego tam centrum kompetencyjnego
ds. bezemisyjnej mobilności (KEM) i koncentruje się na technice
akumulatorowej oraz systemach wysokiego napięcia. Oprócz
inwestycji w przetwarzanie i recykling systemów akumulatorowych, w zakładach produkujących dziś zespoły napędowe zostaną
zintegrowane ważne zakresy produkcji elementów do napędów
alternatywnych, takich jak układy osi z napędem elektrycznym,
silniki elektryczne i falowniki oraz montaż systemów ogniw
paliwowych.
„Jestem przekonany, że dzięki utworzeniu sieci produkcyjno-technologicznej wyspecjalizowanej w komponentach napędów

elektrycznych i systemach akumulatorowych będziemy nadal
umacniać swoją pozycję wiodącego na świecie producenta pojazdów użytkowych, a zapisane w uzgodnionym dokumencie
kluczowe założenia pozwolą nam wspólnie kształtować przyszłość
niemieckich zakładów” – mówi Yaris Pürsün.
Kolejnym elementem wspomnianej sieci technologicznej są
tak zwane laboratoria innowacji („InnoLabs”), które powstaną
we wszystkich zakładach obok centrów kompetencyjnych.
Specjalizują się one w innowacyjnych procesach produkcyjnych,
nowych rozwiązaniach technicznych i produktach. Cel działania
„InnoLabs” stanowi wypełnienie luki między budową prototypu
a rozwojem seryjnym. Przygotowania do rozpoczęcia produkcji

seryjnej mają być maksymalnie efektywne, aby umożliwić
jak najszybsze przejście od fazy prototypowej do produkcji
seryjnej.
Laboratorium „InnoLab Batterie”, zlokalizowane w zakładzie Mercedes-Benz w Mannheim, umożliwi firmie Daimler
Truck AG uruchomienie własnej, pilotażowej produkcji ogniw
akumulatorowych, a tym samym zapewni stabilne podstawy
przyszłego know-how w zakresie techniki akumulatorowej.
Uzgodnienia dotyczące kluczowych kwestii związanych
z rozwojem zakładów przewidują znaczące inwestycje Daimler
Truck w tych lokalizacjach, które wyraźnie podkreślą zaangażowanie firmy na rynku niemieckim. Jednocześnie poczyniono
odpowiednie ustalenia dotyczące elastyczności, aby móc optymalnie zaspokajać potrzeby klientów w nadchodzących latach.
Umowa zabezpiecza trwałe, alternatywne i ekonomiczne zatrudnienie.

Decydujący czynnik:
ofensywa szkoleniowa
W centrach kompetencyjnych wdrażane są nowe procesy i procedury
w zakresie produkcji komponentów do napędów alternatywnych.
Czynnikami decydującymi o wysokiej jakości i wydajności produkcji
są szkolenia i doskonalenie zawodowe pracowników. Cel polega na
przygotowaniu pracowników do przyszłych zadań poprzez ofensywę
szkoleniową.

Potrzeby klientów są najważniejsze.
Dwa w pełni elektryczne systemy
napędu do każdego zastosowania
W ramach transformacji w kierunku neutralności emisji CO 2
w transporcie Daimler Truck stawia zdecydowanie na dwa w pełni
elektryczne systemy napędu – napęd akumulatorowy i wodorowe
ogniwa paliwowe. Umożliwiają one uwzględnienie wszystkich
rodzajów zastosowań pojazdów u klientów, przy zachowaniu pełnej
elastyczności wyboru tras – od łatwego w planowaniu miejskiego
przewozu dystrybucyjnego, po trudne do przewidzenia wielodniowe
przejazdy transportowe. W przypadku poszczególnych klientów
wybór rozwiązania zależy od konkretnego rodzaju zastosowania
taboru.

W październiku 2021 roku w fabryce Mercedes-Benz w Wörth
rozpocznie się seryjna produkcja pierwszej ciężarówki do transportu dystrybucyjnego z akumulatorowym napędem elektrycznym
– Mercedesa-Benz eActros, a w przyszłym roku dołączy do niego
eEconic. Od połowy obecnej dekady dostępny będzie napędzany
akumulatorowo eActros LongHaul do transportu dalekobieżnego.
Jego kluczowe komponenty produkować będą zakłady wytwarzające
zespoły napędowe.

„Zielona fabryka”:
neutralność emisji
dwutlenku węgla
również w produkcji
Oprócz produktów, także same fabryki zespołów napędowych od 2022
roku mają osiągnąć neutralność pod względem emisji dwutlenku
węgla, podobnie jak wszystkie inne europejskie zakłady Daimler
Truck. Umożliwi to m.in. unikalny system pozyskiwania „zielonej”
energii elektrycznej w koncernie Daimler – podstawę produkcji
neutralnej pod względem emisji CO2 stanowić będzie prąd elektryczny
z odnawialnych źródeł energii, wolny od emisji dwutlenku węgla.
Od 2022 roku zakłady wytwórcze będą czerpać energię elektryczną
z farm wiatrowych i fotowoltaicznych oraz z elektrowni wodnych.
Dążąc do uzyskania statusu zakładów w pełni ekologicznych, fabryki
zespołów napędowych Mercedes-Benz w dłuższej perspektywie
mają też zaprzestać emisji CO2 – w najbliższych latach umożliwi to

sukcesywne tworzenie systemów pozyskiwania energii ze źródeł
w pełni odnawialnych.

Światowa sieć produkcyjna.
Zakłady w Detroit nie pozostają
w tyle
Siostrzany zakład w Detroit (USA), należący do globalnej sieci
produkcyjnej komponentów napędowych, nadal będzie wzmacniał
swoją rolę na rynku amerykańskim oraz – jako centrum kompetencyjne w zakresie komponentów napędów elektrycznych – znacząco
przyczyni się kształtowania zrównoważonego transportu na tym
rynku. Pozwoli równocześnie wykorzystywać efekt skali w globalnej
sieci produkcyjnej.
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Wszedobylski dostawczak:
MAN TGE z napędem na obie osie

Na autodromie we Włościejewkach zaprezentowano całą gamę MAN-a TGE z napędem na cztery koła.
Do dyspozycji były furgony w wersji standardowej i przedłużonej oraz samochód skrzyniowy z kabiną brygadową.
TEKST: BARTOSZ WOJTKOWSKI, ZDJĘCIA: MAN

P

rzy wyborze odpowiedniej specyfikacji samochodu jest się nad czym zastanawiać. Model oferowany jest w 69 wersjach bazowych, w tym z DMC od
3 do 5,5 tony z pojedynczymi lub bliźniaczymi kołami
z tyłu. Do tego napędzana może być przednia, tylna oś
lub obie osie. Z tym ostatnim układem napędowym
mieliśmy okazję przetestować samochód na autodromie. W MAN-ie zastosowano sterowane elektronicznie
sprzęgło Haldex piątej generacji, takie samo jak w wielu
innych modelach koncernu. Jego pracę wspomagają
elektroniczne blokady mostów napędowych, wykorzystujące do pracy układ ABS. Z racji sprawniejszego
napędu MAN TGE 4x4 jest dedykowany dla tych, którzy
muszą czasami zjechać z asfaltu lub działają w terenie
górzystym – czyli dla firm budowlanych, nadleśnictw,
służb ratowniczych takich jak GOPR, TOPR, WOPR,
straży pożarnej czy dla pogotowia ratunkowego. Samochodem terenowym nie jest, ale można dostać się
nim w miejsca, które dla samochodu dostawczego
z napędem na jedną oś są nieosiągalne.
Z zewnątrz sylwetka samochodu prezentuje się dość
dynamicznie, i to nie tylko za sprawą lwa na osłonie
chłodnicy. MAN furgon ma dużo przetłoczeń karoserii;
te na masce i nad przednią szybą dodają autu drapieżności. MAN TGE to jeden z ładniejszych samochodów
dostawczych na rynku.
W kabinie bardzo ergonomiczne umiejscowiono
schowki i półki. Duży plus należy się też za rozmieszczenie czterech gniazd 12 V i dwóch portów USB C.
Wielofunkcyjna kierownica dobrze leży w dłoniach i jest
podgrzewana (opcja). Obsługa ergonomicznie rozmieszczonych elementów sterowania jest intuicyjna.

Auto zapewnia wysoki komfort użytkowania zarówno
podczas jazdy, jak i obsługi przestrzeni ładunkowej.
Podczas podróży pracę umilał zestaw multimediów
wyposażony w Android Auto i Apple Car Play, a nawigacja GPS dostępna była do pobrania ze sklepu. Dużym
atutem pracy dla kierowcy był fotel ergoActive (opcja)
z masażem – nawet po długiej podróży nie odczuwało
się zmęczenia.
Pracę w przestrzeni ładunkowej ułatwiały: szeroki kąt otwarcia dwuskrzydłowych drzwi, wynoszący 270 stopni (opcja), płaska ściana grodziowa,
która nie utrudniała załadunku auta oraz duża
szerokość drzwi bocznych przesuwnych, wynosząca aż 1311 mm. Wewnątrz przestrzeni ładunkowej o pojemności 11,3 m³ były umiejscowione
4 punkty oświetleniowe LED. Zapewniały one wystarczające natężenie światła nawet po zmroku. Dodatkowym atutem przy korzystaniu z przestrzeni ładunkowej
był nisko umiejscowiony stopień wejściowy na wysokości 390 mm (niestety, w opcji).
MAN TGE 3.180 został wyposażony w układ napędowy 4x4 z dwulitrowym silnikiem wysokoprężnym
o maksymalnej mocy 177 KM i maksymalnym momencie obrotowym wynoszącym 410 Nm oraz w 6- biegową manualną przekładnię. Samochód z tą jednostką
napędową jest bardzo dynamiczny, a dzięki dobrze
skalibrowanemu zawieszeniu pewnie zachowuje się
w zakrętach. Zawieszenie lepiej wybierało nierówności
niż w testowanym przez nas bliźniaczym Volkswagenie Crafterze pochodzącym z tej samej fabryki koło
Wrześni. W MAN-ie zawieszenie zostało wzmocnione, a samochód ma poprawioną stabilizację (opcja).

Za komfort w kabinie odpowiadał Pakiet Komfort Plus,
który nawet obejmował dodatkowe środki w zakresie
tłumienia hałasu wewnątrz pojazdu.
Testowany samochód był jednym z lepiej wyspecyfikowanych, mocno doposażonych egzemplarzy,
w którego skład wchodziły zestawy pakiet Komfort Plus
i pakiet Premium. Ich najciekawsze składniki wymieniłem wyżej. MAN TGE 4X4 to samochód uterenowiony,
dobrze także radzący sobie przy podjazdach i zjazdach.
Jest wyposażony w układ wspomagający zjazd. Elektronika sterująca mocno chroni układ napędowy i nie
dopuszcza do jego przeciążania.
Dlaczego warto w MAN-a TGE 4x4 zainwestować?
Dostawczy MAN TGE L3H3 ma sporo zalet, które mogą
zainteresować potencjalnych nabywców. Dysponuje
dużymi możliwościami przewozowymi, a dynamiczny
silnik nie jest paliwożerny. Obsługę ułatwia prosty dostęp do serwisu, w tym mobilnego serwisu 24/7. Punkty
serwisowe dla dostawczych MAN-ów są rozmieszczone
w całej Europie. Mają standard wyposażenia taki jak dla
samochodów ciężarowych, łatwy jest też dostęp do
części zamiennych. 2 lata gwarancji bez limitu kilometrów, dwustronnie ocynkowane blachy nadwozia oraz
12 lat gwarancji na perforację karoserii – to następne
zalety. W testowanej komplementacji auto szczególnie
nadaje się dla służb ratowniczych. W takiej eksploatacji
koszt transportu w obliczu ratowania ludzkiego życia
ma mniejsze znaczenie: liczy się skuteczność dotarcia
w trudno dostępne miejsca. Innym ważnym obszarem
są wszelkiego rodzaju pogotowia, jak np. energetyczne.
Tam również mobilność jest szczególnie istotna, dlatego można się spodziewać, że wszędobylski MAN TGE
4x4 zdobędzie spore grono użytkowników.

Napęd tylnej osi jest załączany sprzęgłem
Haldex umieszczonym przed przekładnią
główną. Moment obrotowy na tył jest
przekazywany wałem napędowym. Tylną oś
zawieszono na wzdłużnych resorach
piórowych. Nietypowo, bo przed tylnym
mostem, jest końcówka układu wydechowego.
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Nowy IVECO Daily: minibus, który przenosi

przewóz pasażerów na jeszcze wyższy poziom

Szeroka oferta minibusów IVECO Bus Daily w wielu wersjach zaspokaja wszelkie wymagania przedsiębiorstw
zajmujących się realizacją ruchu pasażerskiego: pojazd może obsługiwać wycieczki, transport wahadłowy
oraz przewozy międzymiastowe, szkolne i miejskie. IVECO Bus wprowadza szereg innowacji, w tym unikatowe
i pierwsze w branży inteligentne zawieszenie pneumatyczne Air-Pro, które adaptuje się do warunków użytkowania,
zwiększając komfort jazdy oraz chroniąc kierowcę i pasażerów. Do tego dochodzą nowoczesne silniki oraz układy
oczyszczania spalin, gwarantujące zgodność z normą Euro 6-E przez cały czas eksploatacji taboru (współczynnik
zgodności = 1) jeszcze przed wejściem tych przepisów w życie. Co więcej – premierowy minibus Daily przenosi
łączność i współpracę na wyższy poziom dzięki ofercie usług IVECO ON.
TEKST: BARTOSZ WOJTKOWSKI, ZDJĘCIA: IVECO

M

arka IVECO Bus zaprezentowała nowego Daily w odmianie minibus. Ta
premierowa odsłona rodziny osobowej otwiera kolejne możliwości dzięki nowym,
adaptacyjnym i inteligentnym rozwiązaniom
przenoszącym interakcję i współpracę z kierowcą oraz przewoźnikiem na wyższy poziom.
Teraz minibus Daily doskonale uzupełnia ofertę IVECO Bus w tym segmencie samochodów.
Stéphane Espinasse, IVECO Bus Brand President, powiedział: „Dzięki nowemu Daily minibus, dostępnemu między innymi w niskowejściowej wersji Low Entry, przenosimy się na
wyższy poziom. Za sprawą nowych, bezkonkurencyjnych innowacji model ten tradycyjnie oferuje wyższy komfort i bezpieczeństwo,
elastyczność pod względem wykonywanych
zadań transportowych oraz znaczne obniżenie
całkowitego kosztu posiadania. Wraz z nowym
Daily proponujemy klientom wyjątkowy zestaw usług cyfrowych, służących optymalizacji
działalności i obniżeniu kosztów. Konsekwen-

tnie wprowadzane udoskonalenia sprawiają, że
jest to najlepszy minibus w swojej kategorii”.
Koncern zaprojektował minibusa opartego
na nowym Daily, łącząc w nim uznane cechy
modelu oraz własne kompetencje w dziedzinie
przewozu osób. Samochód zachował swoje
podstawowe atuty, czyli wszechstronność,
solidność konstrukcji, trwałość oraz wydajność, dające mu pozycję faworyta w swoim
segmencie od ponad 40 lat. Równocześnie,
dzięki innowacyjnym i zorientowanym na
klienta rozwiązaniom, typ ten osiąga wysoki
poziom pod względem zdolności adaptacji
oraz możliwości współpracy i łączności. To najbardziej innowacyjny minibus swojej generacji
i inteligentny partner firm transportowych.
Nowy Daily minibus wyprzedza szybko zmieniające się potrzeby przewoźników. Łączność
staje się koniecznością w każdym aspekcie codziennego życia – zarówno w sferze prywatnej,
jak i zawodowej – a pojazdy muszą sprostać
temu wymaganiu. Zrównoważony rozwój oraz

czyste powietrze są coraz pilniej poszukiwanymi wartościami, co prowadzi do wprowadzania
stale trudniejszych do spełnienia norm emisji
spalin. Dzięki przyjaznemu dla środowiska
silnikowi na gaz ziemny i wyjątkowo niskiej
emisji hałasu w trybie cichym nowy Daily minibus staje się naprawdę czystym rozwiązaniem
transportowym.
Wraz z debiutującym wariantem IVECO
wprowadza rewolucyjne pneumatyczne zawieszenie AIR-PRO. Nieustannie adaptuje się
ono do warunków użytkowania i tym samym
zapewnia wyjątkowo wysoką kulturę pracy
podwozia i bezpieczeństwo jazdy, co okazuje
się ważne zarówno dla kierowcy, jak i ładunku. Zastosowany tu moduł stałej redukcji tłumienia (CDC) niemal natychmiast reaguje na
nierówności nawierzchni, co 10 milisekund
ustalając optymalne ciśnienie w każdym
amortyzatorze pod kątem najlepszej reakcji.
Ograniczenie wibracji o 25% przyczynia się
do zabezpieczenia wysokiego komfortu jazdy.
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Inteligentny system AIR-PRO dopasowuje
się także do wymagań kierowcy i pozwala
mu sterować charakterystyką zawieszenia.
Kierowca ma do wyboru ustawienie Soft dla
najwyższego komfortu, Load dla optymalnych
właściwości jezdnych i ograniczenia kołysania
w pełni obciążonego samochodu, oraz Auto,
w którym system sam dobiera najwłaściwsze
parametry. Zawieszenie AIR-PRO dostosowuje się do obciążenia pojazdu, nawet o 30%
zmniejszając przechyły nadwozia na zakrętach,
co podnosi bezpieczeństwo kierowcy i ładunku. Poza tym zawieszenie to ułatwia załadunek
i rozładunek, bo zmiana wysokości podwozia
zajmuje niespełna 10 sekund. Funkcja zapamiętywania wysokości umożliwia zapisanie
wybranej przez kierowcę konfiguracji, aby
jeszcze bardziej ułatwić korzystanie z auta. Do
sterowania inteligentnym systemem AIR-PRO
służą łatwe w obsłudze pokrętło na tablicy
rozdzielczej oraz nowa, intuicyjna grafika na
ekranie TFT.
Nowego Daily minibus wyposażono w premierowy fotel kierowcy ze środkową sekcją
siedziska i oparciem oraz zagłówkiem wypełnionymi pianką z pamięcią kształtu, co jest
nowością w segmencie minibusów. Pianka
dopasowuje się do sylwetki, umożliwiając
równomiernie podparcie masy, a maksymalny
nacisk na ciało kierowcy został zmniejszony
nawet o 30%. Zapewnia to najwyższy komfort i zapobiega bólowi pleców. Boczne sekcje
pogrubiono z kolei 15-milimetrową pianką
o zwiększonej gęstości, aby poprawić trzymanie boczne i w rezultacie bezpieczeństwo
oraz wrażenia z jazdy. Do tego wyższe osoby
mogą liczyć na większy komfort dzięki wydłużonemu o 20 mm i grubszemu o 15 mm
siedzisku, oferującemu lepsze podparcie ud.
Przeprojektowane dźwignie regulacji fotela
oraz bok fotela ułatwiają zaś częste wsiadanie
i wysiadanie, na przykład w trakcie wykonywania usług kurierskich.
Kolejnym, niejako już tradycyjnym atutem
nowego Daily minibus, decydującym o jego
wszechstronności, pozostaje bogata paleta
silników. Obecnie model występuje z jednostkami diesla w dwóch wersjach (180 lub 210
KM) oraz z jednostką na gaz ziemny (136 KM).
Powyższe pozwala zaspokoić ogół potrzeb
związanych z przewozem osób, takich jak:
minibus wahadłowy idealny na krótkie trasy,
minibus międzymiastowy o największej liczbie
miejsc w swojej kategorii, minibus turystyczny
do stylowego i komfortowego podróżowania,
a wkrótce również minibus miejski.
Co też naturalne, w obliczu wyzwań związanych z koniecznością ograniczania zanieczyszczenia powietrza przez branżę transportową

oraz tworzeniem stref niskoemisyjnych IVECO
Bus – od ponad 20 lat jeden z pionierów w rozwoju alternatywnych źródeł energii – włączył
do swojej oferty napęd alternatywny: 3-litrowy
silnik na sprężony gaz ziemny (CNG). Jego
maksymalne moc – 136 KM – i moment obrotowy – 350 Nm – oznaczają dobrą dynamikę
i elastyczność. Jednocześnie taka odmiana
z silnikiem na CNG pomaga chronić zasoby
naturalne, gdyż pozostaje w pełni kompatybilna z biometanem pozyskiwanym z przetwarzania odpadów organicznych. Tym samym
Daily minibus zasilany bio-CNG gwarantuje
ograniczenie śladu węglowego i stanowi konkretny krok w kierunku transformacji energetycznej. Korzyści dla środowiska przekładają
się na redukcję emisji gazów cieplarnianych
nawet o 95%.
Co więcej, nowy Daily minibus spełnia
normę emisji spalin Euro 6-E, jeszcze przed
wejściem tych przepisów w życie, osiągając
współczynnik zgodności 1 (CF=1). Oznacza
to, że samochód nie przekroczy limitów emisji
praktycznie do końca swojej eksploatacji. Podwójny układ oczyszczania spalin z selektywną
redukcją katalityczną został całkowicie przeprojektowany, dzięki czemu nie zajmuje więcej
miejsca niż w poprzednich modelach. Auto
zachowało więc swoje słynne wszechstronne
możliwości zabudowy nadwozia.
Obecnie w Daily minibus wprowadzono
nową, 6-biegową przekładnię manualną, przekładającą się na dobre wrażenia z jazdy oraz
wyróżniającą się jedną z najwyższych w swojej
klasie kulturą i precyzją zmiany przełożeń.
Komfort jej wielogodzinnego użytkowania
docenią głównie kierowcy pracujący zazwyczaj
w mieście. Przekładnia ta przyczynia się także
do obniżenia całkowitego kosztu posiadania taboru. Praktycznie nie wymaga bowiem
wymiany oleju – okres międzyprzeglądowy
wydłużono do 350 000 km, co pozwala na
dalsze obniżenie kosztów serwisu i napraw
nawet o 4%.
Przy tym nadal w standardzie występuje
doceniana 8-biegowa, automatyczna skrzynia
Hi-Matic, cechująca się maksymalną wydajnością przy niskich kosztach eksploatacji oraz
wysokim komfortem prowadzenia i zwiększonymi osiągami. Ponadto połączenie silnika
CNG z tą przekładnią sprawia, że model CNG
Daily Minibus Hi-Matic w swojej klasie staje się
najlepszą propozycją pod względem osiągów
i przyjazności dla środowiska. W celu dalszego
zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy komfortu pasażerów pojazd wyposażono jeszcze
w retarder Telma.
Rozwiązania IVECO ON to cały zestaw usług
dopasowanych do pojazdów i zadań transpor-

towych klientów. IVECO ON zapewnia nowe
usługi łączności, obsługę techniczną, części
o wysokich parametrach oraz wsparcie wykwalifikowanych ekspertów, gotowych do pomocy
przewoźnikom.
Uż ytkownic y usług IVECO ON
mogą licz yć na szereg korz yści z wiązanych
z
serwisem
pojazdów:
* FLEET to zarządzanie flotą przez monitorowanie zużycia paliwa oraz planowanie zadań
kierowców, optymalizację tras i rozdzielanie
zleceń;
* UPTIME ułatwia utrzymanie taboru w ciągłej sprawności oraz przewidywanie i unikanie
awarii;
* CARE zapewnia tzw. spokojną głowę przez
dbałość o klientów, kierowców i samochody
w trasie wskutek monitorowania i raportowania danych dotyczących aut;
* MAINTENANCE & REPAIR to specjalistyczna
pomoc związana z umowami serwisowymi
dostosowanymi do indywidualnych potrzeb.
Ofertę IVECO ON uzupełnia usługa PARTS,
zabezpieczając dostęp do oryginalnych części
i akcesoriów IVECO.
Daily dają przewoźnikowi pełną kontrolę
nad pojazdem, pozwalając działać sprawnie
i wydajnie przy jednoczesnej optymalizacji
dyspozycyjności oraz efektywności mierzonej
zużyciem paliwa i całkowitego kosztu posiadania (TCO). Usługi są dostępne w dwóch różnych
opcjach. PAKIET SMART, zawsze dołączany do
pojazdów wyposażonych w moduł telematyczny Connectivity Box, dostarcza informacji na
temat auta i stylu jazdy kierowcy z wykorzystaniem następujących narzędzi:
* raporty SMART REPORT;
* raporty BEZPIECZNEJ JAZDY;
* portal KLIENTA I APLIKACJA IVECO ON;
* monitorowanie pojazdu i zdalna diagnostyka (RAS).
Oferta PREMIUM to zaś nie tylko informacje
o pojeździe, ale też usługi ułatwiające bieżące
zarządzanie flotą:
* FLEET MANAGEMENT – zarządzanie flotą;
* WEB API.
Oprócz wszystkich dostępnych usług
w skład wyposażenia nowego Daily może
wchodzić IVECO Driver Pal – pionierski głosowy
i cyfrowy asystent kierowcy. Jest on w pełni
zintegrowany z technologią Alexa, co umożliwia cyfryzację stanowiska pracy kierowcy,
interakcję głosową z samochodem i innymi
kierowcami oraz dostęp do usług łączności
IVECO. Tym samym IVECO Driver Pal oferuje
zupełnie nowy poziom łączności Daily, oznaczający łatwy dostęp do skomunikowanych
usług IVECO ON, które aktywnie i skutecznie
wspierają biznes klienta.
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Solaris to ekologia
Każdego dnia otrzymujemy lawinowe ilości informacji o coraz
większym zanieczyszczeniu powietrza na całej planecie. Zwłaszcza
w dużych miastach. W czołówce największych trucicieli jest transport,
w tym osobowy transport publiczny. Czołowi producenci autobusów
już to zrozumieli. Wśród nich Solaris – lider nowych technologii
ekologicznych.
TEKST: JULIAN OBROCKI, ZDJĘCIA: SOLARIS

O

ddychamy bardzo zatrutym powietrzem.
Sami trujemy środowisko wokół nas,
a w efekcie trujemy samych siebie. Dominujący w transporcie wysokoprężny silnik
Diesla nie spełnia coraz ostrzejszych wymagań
i wyzwań mających chronić czystą atmosferę
w przyszłości. Nowe rodzaje napędów są potrzebą bardzo pilną. A ich powszechne wdrażanie musi rozpocząć się jak najszybciej, wręcz
natychmiast. Na razie nie jest przesądzone, jaki
napęd pojazdów komunikacji publicznej zdominuje ostatecznie ten transport w najbliższych
latach. Przejściowo dość dobrym rozwiązaniem
są różne napędy hybrydowe łączące napęd spalinowy i elektryczny, ale dwa napędy w jednym
pojeździe to rozwiązanie skomplikowane i ekonomicznie kosztowne. Zasięg takiego pojazdu
jest duży, ale nadal jest to generalnie napęd
spalinowy, a więc ekologicznie niekorzystny.
Dobrym, chociaż też raczej przejściowym, a nie
docelowym rozwiązaniem jest zmiana paliwa
– zamiast dającego dużo szkodliwych produktów spalania oleju napędowego znacznie czystszy gaz ziemny CNG.
Jednak docelowo podstawowym źródłem
napędu autobusów miejskich muszą być sil-

niki zeroemisyjne. W tym obszarze o prymat
walczą napędy elektryczne i napędy wodorowe. Na topie jest oczywiście wodór – paliwo
łatwe do wytworzenia, bez naruszania zasobów
przyrody, a przy tym absolutnie czyste, niewytwarzające w czasie eksploatacji w pojazdach
żadnych spalin. Technologicznie temat jest już
całkowicie opanowany, a jednym ze światowych liderów tego napędu jest zlokalizowany
pod Poznaniem Solaris. Autobusy wodorowe są już produkowane seryjnie w Solarisie
i – po odczekaniu w niezbyt na szczęście
długiej kolejce – można je po prostu kupić.
W samochodach osobowych jest to ciągle
napęd przyszłości (auta już istnieją, ale brak
odpowiednio gęstej sieci stacji paliwowych).
W przypadku autobusów nie jest to problemem: wystarczy zapas wodoru mieć w jednej
zajezdni. Pod tym względem napęd wodorowy
wygrywa z elektrycznym: zasięg „na wodorze” jest wystarczający, a autobus elektryczny
trzeba „co godzinkę” podładować. W miastach
nie jest to problemem, bo przecież autobusy i tak wiele razy dziennie mają postój na
pętli. Sprzedaż autobusów „na ropę” maleje
bardzo szybko, a w tak nowoczesnej fabryce,

jak Solaris, staje się wręcz marginalna. Na razie wygrywają proste w obsłudze bateryjne
elektryki: są niewiele bardziej skomplikowane od bateryjnej wiertarki, bezawaryjne, co
znacząco obniża koszty serwisowe i poprawia
gotowość taboru. Elektryczne autobusy w mieście spisują się świetnie, nie emitują „żadnego
smrodu i zanieczyszczeń”, ale są ciężkie (baterie
to wielotonowe ciężary) i pamiętać trzeba, że
– podobnie jak w telefonie komórkowym – te
baterie nie są wieczne i po paru latach trzeba je
wymienić, co wiąże się ze sporym wydatkiem.
Na razie – dzięki świetnej opinii na rynkach
zagranicznych – w Solarisie jest kolejka zarówno na autobusy elektryczne, jak i na coraz popularniejsze wodorowe. Hitem są oczywiście
absolutnie czyste i ekologiczne autobusy wodorowe, i to mimo na razie dość wysokich cen
tego paliwa. Autobusy wodorowe w Solarisie
kupują już Austria, Szwecja, Holandia i Niemcy. Właśnie w Niemczech, w mieście Neustadt
w rejonie Heilbronn, Solaris prezentował swoje
wodorowe autobusy kolejnym klientom. Miejsce jest szczególne, bo w pobliżu znajduje się
Niemieckie Centrum Lotniczo-Kosmiczne, gdzie
przy pomocy bardzo ekologicznej technologii
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wodór jest produkowany w dużych ilościach,
więc bez konieczności dalekiego transportu
może być łatwo dostępny dla całego regionu.
Autobus z Polski – Solaris 12 hydrogen – wzbudził ogromne zainteresowanie, więc teraz pora
na konkretne umowy.
W Polsce podejście do napędu wodorowego jest dużo bardziej ostrożne i sceptyczne,
a opór przeciw takim pojazdom jest równie
irracjonalny, jak przeciw covidowym szczepieniom („Nie, bo nie”) lub oparty na odwołaniu
się do tradycji („W naszym mieście nigdy nie
było takich dziwacznych pojazdów”). Istotnym
elementem jest też lobby lokalnych dostawców oleju napędowego. Ci, którzy z powodu
zanieczyszczonego powietrza zeszli już z tego
świata, milczą i nie protestują...
Z tego zacofanego chóru wyłamał się ostatnio Konin, który zdecydował się na posiadanie
pierwszego autobusu wodorowego. Formalnie
będzie to czteroletnia dzierżawa, a zamówiony
pierwszy autobus będzie dostarczony w wersji
z dodatkowym napędem elektrycznym zasilanym bateriami typu Solaris High Power. Władze
Konina podkreślają duży zasięg tego pojazdu,
absolutny brak spalin oraz bardzo cichą pracę całego pojazdu. Przygotowana wodorowa
stacja paliwowa będzie ogólnodostępna, więc
być może w Koninie pojawią się wodorowe
samochody osobowe.
Temat wodoru jako paliwa przyszłości zaowocował utworzeniem Wielkopolskiej Doliny
Wodorowej. Sygnatariuszami deklaracji założycielskiej są władze Poznania i regionu, poznańskie wyższe uczelnie, prezydenci największych
wielkopolskich miast (oprócz Poznania również
Konina, Kalisza, Piły, Leszna i Ostrowa Wielkopolskiego) oraz przedstawiciele przemysłu
– oczywiście producent autobusów wodorowych Solaris, Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin i Wielkopolska Rada Trzydziestu,
bo wodór może być paliwem alternatywnym
dla różnych dziedzin przemysłu.
Podobny projekt wykorzystania wodoru
w transporcie powstał w austriackim landzie
Górna Austria. Władze Solarisa przekazały tam
do testów wyprodukowany w Polsce wodorowy
autobus Solaris Urbino 12 hydrogen. Projekt
przewiduje objęcie całego landu jednolitymi
decyzjami wprowadzającymi autobusowy transport wodorowy.
Powszechne zastosowanie napędu wodorowego, a zwłaszcza budowa odpowiednich
stacji, jeszcze trochę potrwa, więc na razie hitem w zamówieniach i sprzedaży są autobusy
elektryczne. Tu pozycja Solarisa na rynkach
europejskich jest wyśmienita i ciągle wpływają
nowe zamówienia. Właśnie do listy kluczowych
klientów dołączyła Dania. Pierwsze zamówienie

to zakup 29 autobusów elektrycznych: będzie
to 6 sztuk normalnej wersji Solaris Urbino 12
electric i 23 sztuki długich, przegubowych Urbino 18 electric. Autobusy będą jeździły w dużym
mieście Aarhus, gdzie panuje doskonała opinia
o autobusach Solarisa, bo przez ostatnie 15
lat Solaris dostarczył tu prawie 200 różnych
autobusów. Ten jubileuszowy, dwusetny, będzie
dostarczony niedługo właśnie w ramach tego
kontraktu.
Ciągle zamówienia na „elektryki” Solarisa
składa Hiszpania. Duże miasta kupują autobusy
Solarisa od 10 lat, a teraz na pojazdy z Polski
decydują się mniejsze miejscowości. Właśnie
miasto Martorell koło Barcelony zamówiło
pierwsze dwa autobusy typu Solaris Urbino
8,9 LE electric. Z kolei cztery elektryczne Solarisy będą jeździły w Kraju Basków w okolicach
Bilbao: będą to dwa autobusy typu Solaris Urbino 8,9 electric i dwa dłuższe, 12-metrowe.
Również w Polsce widać rosnące zapotrzebowanie na bezemisyjne autobusy elektryczne.
Ostatnio na duży zakup zdecydował się Sosnowiec. Do odbiorcy dotarło już 14 nowych
elektrycznych Solarisów. W tej dostawie jest 9
jednoczłonowych Urbino 12 electric i 5 dłuższych Urbino 18 electric. Sosnowiec nie wahał
się, jakie autobusy wybrać, bo udana współpraca z Solarisem trwa już prawie 20 lat, a w tym
okresie to śląskie miasto zakupiło 120 Solarisów.
Elektryczne autobusy Solarisa zaczynają kupować w Polsce także mniejsze miasta. Ostatnio
na zakup floty elektrycznych Solarisów zdecydował się Malbork. Autobusy są już na miejscu:
jest to 6 pojazdów w wersji Urbino 12 electric.
Tu również klient nie miał wątpliwości co do
wyboru marki, bo Solarisy jeżdżą w Malborku
już od 9 lat.
Sześć elektrycznych Solarisów będzie dostarczonych do Jaworzna. To wyjątkowy klient, bo
miasto jest jednym z europejskich pionierów
wdrażania e-mobilności w małych miastach.

Elektryczne Solarisy jeżdżą tu już od 6 lat. Po
dostawie tych 6 sztuk w Jaworznie autobusy
elektryczne będą stanowiły 80% taboru, co jest
wyśmienitym wynikiem nawet na skalę europejską. Ten klient także nie miał wątpliwości,
co wybrać: Jaworzno kupuje autobusy Solarisa
już od 20 lat.
W wielu miejscach na świecie układ linii
autobusowych jest na tyle rozległy, że zasięg
autobusów elektrycznych może być za mały,
a flotę diesli trzeba jak najszybciej likwidować.
W takich miejscach idealne są, też produkowane przez Solarisa, autobusy napędzane dużo
czystszym sprężonym gazem ziemnym CNG.
Właśnie zamówienie na aż 100 (!) takich autobusów złożyła niewielka Estonia. Pojazdy będą
jeździć w stolicy tego kraju – Tallinnie. Jeśli będą
środki finansowe, klient zarezerwował jeszcze
50 kolejnych sztuk. W tej pierwszej setce będzie
75 sztuk wersji Urbino 12 CNG, a 25 sztuk wersji
przegubowej. W latach 2019-2020 Tallinn nabył
już 200 takich autobusów Solarisa, a poprzednie
modele kupował od 20 lat.
Wersję z gazem CNG kupują również Hiszpanie. Na takie gazowe autobusy zdecydowało się
Valladolid. Władze tego miasta zarezerwowały
ponad 50 sztuk z podziałem ponad 30 sztuk
o długości 12 metrów i ponad 20 sztuk o długości 18 metrów. Dobry przykład przyszedł ze
stolicy, Madrytu, który kupił aż 250 gazowych
autobusów Solarisa. Mając takie zamówienia,
można być pewnym dobrej przyszłości Solarisa.
A ekologia się opłaca.
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O 10%* NIŻSZE
ZUŻYCIE PALIWA

NOWA GENERACJA DAF

Wyprzedzamy
przyszłe
wymagania

+
NAJWYŻSZY POZIOM
BEZPIECZEŃSTWA
+
SZCZYT KOMFORTU I
LUKSUSU

Wraz z nową generacją pojazdów firma DAF wprowadza zupełnie nową jakość.
Wyjątkowa oszczędność paliwa i najwyższy poziom bezpieczeństwa są połączone z nadzwyczajnym
komfortem, wyznaczając nową erę w branży samochodów ciężarowych. Wejdź do środka i
przenieś się do przyszłości transportu.
www.startthefuture.daf.com
*W zależności od warunków drogowych, ładunku i pogody.
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