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NOWA GENERACJA DAF

Numer jeden
pod każdym
względem

DAF XF, XG i XG+ nowej generacji wyznaczają nowy standard wydajności,
bezpieczeństwa i komfortu kierowcy. Dlatego zostały nagrodzone tytułem
„International Truck of the Year 2022”.
Odwiedź startthefuture.com i dowiedz się, dlaczego te przełomowe
ciężarówki są numerem jeden pod każdym względem.
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6-14 Daimler Truck Koncern mocno stawia
na elektryfikację transportu towarowego
oraz na powiązane z tym usługi skojarzone.
15

Mercedes-Benz Nowe systemy
bezpieczeństwa w miejskich autobusach.

16

Mercedes-Benz Vans Ekologiczne i ekonomiczne
zalety elektrycznych aut dostawczych.

17-19 DAF Holenderski potentat obchodzi kolejne
jubileusze, przy okazji wprowadzając
na europejski rynek nową rodzinę aut.
20-21 MAN Niemiecki koncern testuje autonomiczne
ciężarówki w porcie w Hamburgu.
22

IVECO Magirus Niemiecka filia pożarnicza
przedstawiła nowy samochód ratowniczo-gaśniczy powstały specjalnie do gaszenia
pożarów lasów.

23-25 Scania Seria Super wyznacza nowe standardy
w dziedzinie niskiego zużycia paliwa.
26-28 Scania Nowe modele hybrydowe cechują się
relatywnie dużym zasięgiem w trybie jazdy
w pełni elektrycznej.
30-41 Test Wielkie zwycięstwo Scanii z serii Super
w prestiżowym dziennikarskim teście
1000 punktów. A rywali miała godnych.
42

Schmitz Niemiecki gigant zabudów
proponuje naczepy o zredukowanym oporze
aerodynamicznym.

Bezemisyjny transport ciężki? To konieczność!
Pojazdy elektryczne do transportu dystrybucyjnego i komunalnego w miastach zapewniają
bezemisyjne dostawy. Wraz z cichą pracą umożliwiają nowe sposoby dostarczania ładunków
oraz poprawę środowiska pracy kierowców i środowiska życia mieszkańców miast. Dlaczego
w miastach – szczególnie tych dużych – konieczny jest zelektryfikowany transport ciężki?
Oczekuje się, że w nadchodzących latach w wyniku urbanizacji przepływy ładunków i odpadów do i z miast oraz w ich obrębie wzrosną. Przepływy te w większości zależą od transportu
drogowego. Emisje z ruchu drogowego znacznie spadły od lat 90. dzięki ulepszonej konstrukcji
silników i oczyszczaniu spalin oraz zwiększonemu wykorzystaniu paliw alternatywnych. Jednak
poziomy w wielu miejscach nadal są wysokie, a emisje drogowe są zwykle większe na obszarach,
w których mieszka wielu ludzi, co jednocześnie w większym stopniu źle na nich wpływa. Cząsteczki
powstają częściowo w wyniku niepełnego spalania w silnikach, a częściowo w postaci cząstek
ściernych z opon, dróg i hamulców. Te szkodliwe dla zdrowia cząsteczki są wdychane. Dla dzieci,
które na ogół poruszają się więcej i oddychają szybciej, a zarazem ich płuca są mniejsze, oznacza
to, że drogi oddechowe i płuca wchłaniają więcej zanieczyszczeń powietrza w porównaniu do
osób dorosłych. W efekcie dzieci są grupą szczególnie narażoną na emisje pochodzące z ruchu
ulicznego w miastach. Ludzie starsi, osoby z astmą, chorobami płuc lub układu krążenia też są
bardzo wrażliwymi grupami. Innym problemem powodowanym przez ruch uliczny jest hałas przyczyniający się do stresu i wysokiego ciśnienia krwi, co może prowadzić do chorób układu krążenia.
Jest także szereg czynników komplikujących miejski transport ładunków i odpadów.
Po pierwsze, to wiek taboru: średnio pojazdy używane do dostaw miejskich są starsze i często
na krótkich dystansach. Po drugie, ważną rolę odgrywają rozmiary. Pojazdy służące do dostaw
w miastach są przeciętnie mniejsze, głównie na obszarach o dużym zagęszczeniu, gdzie parkowanie na ulicach jest ograniczone i gdzie brak jest dostępności (niskie mosty, wąskie ulice itp.).
Oznacza to, że korzyści płynące z ekonomii skali nie mogą być skutecznie zastosowane w dystrybucji miejskiej. Mniejsze pojazdy dostawcze muszą odbyć więcej jazd, aby dowieźć podobną
ilość towarów jak zwykła ciężarówka. Po trzecie, kluczowe są prędkości robocze i praca na biegu
jałowym. Warunki dystrybucji w miastach są takie, że auta są zmuszone do jazdy z niższą prędkością, regularnego zatrzymywania się i przyspieszania oraz znacznie częstszego poruszania się
na biegu jałowym niż pojazdy poruszające się poza obszarami miejskimi. Ponadto ograniczenia
w ruchu, takie jak ulice jednokierunkowe, często uniemożliwiają korzystanie z najkrótszej trasy.
Rezultatami są wyższe zużycie paliwa i emisje zanieczyszczeń. Aby zatem ograniczyć lokalne
emisje, emisje gazów cieplarnianych i hałas, konieczne stają się odnowienie i wymiana obecnej
floty, składającej się głównie z pojazdów z silnikami wysokoprężnymi. Jednym z rozwiązań tego
problemu jest przejście na elektryczny układ napędowy, co drastycznie ograniczy występowanie
zarówno lokalnych emisji, jak i hałasu.
Jakie są więc siły napędowe zelektryfikowanego transportu ciężkiego w miastach? Elektryfikacja
sektora transportu to globalny trend, napędzany potrzebą przestawienia społeczeństwa na wolne
od paliw kopalnych źródła energii. Unia Europejska chce stymulować elektryfikację w celu nie
tylko redukcji emisji szkodliwych dla środowiska i klimatu emisji, ale ma nadzieję, że doprowadzi
to do rozwoju technologii, strategii i instrumentów polityki, które reszta świata może użyć. UE
niedawno sformułowała wymagania dla nowo zarejestrowanych ciężkich ciężarówek (powyżej
16 ton) średnich emisji CO2, które muszą zostać spełnione w 2025 i 2030 roku. Nie da się tego
uczynić bez udziału typów elektrycznych. Chociaż emisje z transportu miejskiego jako całości są
stosunkowo niewielkie w stosunku do całkowitej wielkości emisji z sektora transportu, to właśnie
w miastach elektryfikacja będzie rozwijała się najszybciej. Przewiduje się, że do 2030 roku udział
elektrycznych ciężarówek w całkowitej ilości nowej sprzedaży ciężarówek w UE wyniesie 30-50%,
a odnowienie całej floty zajmuje przewoźnikom około 10 lat.

43-49 Volvo Trucks Szwedzki potentat mocno stawia
na odmiany zelektryfikowane, proponując ich
szeroką gamę dedykowaną do wykonywania
wielu zadań przewozowych.
50-52 Renault Trucks Francuski producent udowadnia,
że odmładzanie używanych ciężarówek
ma sens ekonomiczny, rynkowy i ekologiczny.
53-54 Krone Ostatnie wieści od niemieckiego wytwórcy
naczep, przyczep i zabudów.
56
58

Autobox Znany dotychczas z rynku wojskowego
starachowicki Autobox chce wejść w segment
lekkich elektrycznych aut dostawczych.
Jelcz W bieżącym roku podwrocławski zakład
ma przedstawić swój premierowy wyrób:
pierwszą własną militarną ciężarówkę 5-osiową.

59-64 MAN Historia wojskowych hybrydowych
i militarnych ciężarówek niemieckiego potentata.
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Trucks Mitsubishi Fuso wprowadza
w Australii model Shogun 510

Shogun 510 zapewnia najwyższą moc w australijskiej gamie Fuso. Dzięki silnikowi o pojemności
12,8 litra i zdolności do tworzenia zestawów o dopuszczalnej masie całkowitej 63 ton, podczas jazd
wewnątrzstanowych nowy ciężki model może
również holować dwie naczepy.
Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC),
jeden z wiodących azjatyckich producentów pojazdów użytkowych, przedstawia nowy dodatek do
gamy ciężkich szogunów w Australii – typ Shogun
510. Premierowy model Shogun, który został oficjalnie wprowadzony na rynek 9 listopada 2021 roku,
zapewnia najwyższą moc w australijskiej gamie
Fuso oraz jest dostępny w Australii jako ciągnik
siodłowy w układzie napędowy 6x4 lub podwozie
do transportu między hubami. Przy masie brutto
zestawu (GCM) 63 ton, 510 KM i 2500 Nm maksymalnego momentu obrotowego, ciężarówka ta
jest w stanie ciągnąć pojedynczą naczepę lub dwie
naczepy. Jej osiągi sprawiają, że to najmocniejszy
ciężki samochód ciężarowy zgodny z normą Euro
6, dostarczany na rynek australijski przez japońską
markę.
Potężny napęd Shoguna 510 wspomaga sześciocylindrowy silnik Daimler OM471 o pojemności 12,8
litra, co ilustruje konkurencyjne korzyści wynikające z globalnej strategii platformy Daimler Truck.
W standardowej ofercie są zawarte zaawansowane
funkcje bezpieczeństwa, takie jak system ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu (LDWS)
i elektroniczny program stabilizacji toru jazdy (ESP).
Co więcej, zarówno ciągniki siodłowe, jak i podwozia z serii Shogun 510 zaopatrzono w system łagodzenia kolizji Active Brake Assist 5 (ABA), podczas
gdy same podwozia dodatkowo otrzymały Sideguard Assist, ostrzegający kierowców o pieszych
lub obiektach w lewym martwym polu. Do tego
trzystopniowy układ hamowania silnikiem oraz

światła do jazdy dziennej LED gwarantują większą
pewność, a 7-calowy ekran dotykowy o wysokiej
rozdzielczości na tablicy rozdzielczej oraz kierownica pokryta skórą premium wspierają ergonomię
i komfort kierowcy na długich dystansach.
MFTBC wdrożyło szeroko zakrojone testy Shoguna 510 w fazie rozwoju, aby zabezpieczyć zgodność z lokalnymi potrzebami. Pojazd przeszedł
na etapie prototypu próby w australijskim buszu,
sprawdziany klimatyczne w Afryce Południowej
oraz kolejne rundy testów przedprodukcyjnych
zarówno w Australii, jak i Nowej Zelandii, gdzie
model jest również wprowadzany na rynek.
Wraz z wejściem nowego Shoguna marka Fuso
stanie się jeszcze silniejsza w segmencie pojazdów
ciężkich na tych kluczowych rynkach międzynarodowych. Auta Szogun, podobnie jak inne rodziny
z australijskiej linii, takie jak Fighter, Canter i Rosa,
są dostarczane jako pojazdy BU z MFTBC i dystrybuowane przez Daimler Truck and Bus Australia.
Co więcej, włączenie zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa do najnowszych produktów FUSO
następuje, gdy rząd australijski przedstawia swoje
zobowiązanie do „Wizji Zero” – tzn. zmniejszenia
do zera do 2050 roku liczby ofiar śmiertelnych
wypadków drogowych i poważnych obrażeń. Przez
dostarczanie niezawodnych ciężarówek i autobusów zawierających najnowsze technologie
wspomagania jazdy MFTBC będzie nadal wzmacniać bezpieczeństwo na drogach w Australii i we
wszystkich regionach świata.

FUSO
Fuso to marka Daimler Truck, na ponad 170 rynkach
na całym świecie oferująca gamę pojazdów użytko-

wych – od lekkich, średnich i ciężkich samochodów
ciężarowych oraz autobusów, po silniki przemysłowe i rozwiązania łączności. Marka, od ponad 85 lat
będąca punktem odniesienia w japońskiej branży
pojazdów użytkowych, wykorzystuje japońską jakość i kunszt, aby wyznaczać standardy w zakresie
wydajności, bezpieczeństwa i komfortu. Fuso pozostaje szczególnie znane ze swoich ofert w segmencie
lekkich pojazdów ciężarowych. Lekka ciężarówka
Canter ma najwyższy udział w rynku na różnych
rynkach na całym świecie. W 2017 roku eCanter stał
się w Japonii pierwszą seryjnie produkowaną lekką
ciężarówką z napędem elektrycznym, czyniąc Fuso
pionierem w dziedzinie eMobility. MFTBC – w skrócie
Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC)
z siedzibą w Kawasaki w Japonii – jest jednym z wiodących wytwórców pojazdów użytkowych w Azji,
z 89,29% udziałów należących do Daimler Truck
AG i 10,71% do różnych spółek grupy Mitsubishi.
MFTBC, ikona japońskiego przemysłu pojazdów
użytkowych z ponad 85-letnią tradycją z marką Fuso,
produkuje wiele rodzajów pojazdów użytkowych,
w tym lekkie, średnie i ciężkie ciężarówki i autobusy,
oraz silniki przemysłowe. Wyroby te są przeznaczone
na ponad 170 rynków na całym świecie. W 2017
roku MFTBC wprowadziło w pełni elektryczną lekką
ciężarówkę eCanter jako model powstający seryjnie,
a w 2019 roku typ Super Great – pierwszą w Japonii
ciężarówkę klasy tonażowej ciężkiej, wyposażoną
w technologię zautomatyzowanego wspomagania
jazdy Level 2, co stanowi wzorzec w na japońskim
rynku pojazdów użytkowych.
Wraz z organizacją partnerską Daimler India Commercial Vehicles (DICV) w Indiach MFTBC działa
pod parasolem Daimler Trucks Asia. Ta strategiczna jednostka umożliwia podmiotom współpracę
w obszarach takich jak rozwój wyrobów, pozyskiwanie części i produkcja, aby zapewnić klientom
najlepszą wartość.
Daimler Trucks Asia – w skrócie Daimler Trucks Asia
(DTA) – w ramach Daimler Truck AG jest jednostką
organizacyjną, która wspólnie zarządza Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation – ikoną japońskiego przemysłu pojazdów użytkowych z ponad
85-letnią historią i marką Fuso – oraz Daimler India
Commercial Vehicles (DICV), wschodzącym i rosnącym pretendentem na rynku indyjskim. DTA
przyjmuje strategiczny model biznesowy, umożliwiający podmiotom należącym do grupy współpracę w zakresie rozwoju produktów, produkcji,
eksportu, zaopatrzenia i działalności badawczej,
aby dostarczać klientom innowacyjne, najnowocześniejsze i najlepszej wartości produkty. Wizją
DTA jest „opracowanie rozwiązań mobilnych w celu
zapewnienia lepszego życia ludziom i planecie”
– wizja ta pozostaje zgodna z celem Daimler Truck,
która brzmi: „Dla wszystkich, którzy wprawiają świat
w ruch”.
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Volvo Trucks udoskonala wydajność
paliwową na długich dystansach

Volvo Trucks wprowadza do I-Save nowe usprawnienia, ukierunkowane
na obniżenie zużycia paliwa oraz znaczne ograniczenie emisji CO2, a jednocześnie
poprawę właściwości jezdnych, co przekłada się na większy komfort jazdy. Novum
w I-Save obejmuje optymalizację technologii silnika, oprogramowania sterującego
i elementów zmniejszających opór powietrza. Wszystko po to, aby osiągnąć
jeden wspólny cel: maksymalnie zwiększyć efektywność energetyczną.

K

oncern poszedł o krok dalej w swojej koncepcji FH I-Save, aby zapewnić pełną optymalizację procesu spalania w silnikach, dostosowując wtryskiwacze, kompresję i wałek rozrządu
specjalnie do swoich nowych, udoskonalonych
i unikatowych tłoków. Obniżono również masę
całkowitą i tarcie wewnętrzne. Do tego zostały
zmodernizowane wysoko wydajna turbosprężarka
i pompa olejowa, a filtry oleju, paliwa i powietrza
zyskały opatentowane udoskonalenia dla uzyskania
lepszych osiągów.
Helena Alsiö, wiceprezes ds. zarządzania produktami w dziale układów napędowych Volvo Trucks,
mówi: „Zaczynając od wysoko wydajnego silnika,
zwróciliśmy uwagę na wiele istotnych szczegółów,
razem dających znaczne oszczędności. Kwestia
dotyczy tego, aby z każdej kropli paliwa wydobyć
jeszcze więcej energii użytkowej”.

Płynniej, ciszej, szybciej
Serce układu I-Save stanowi 13-litrowy silnik D13TC,
z opracowaną przez Volvo technologią Turbo Com-

TEKST: JAROSŁAW BRACH, ZDJĘCIE: VOLVO

pound, przez dłuższy czas umożliwiającą osiąganie
wysokiego momentu przy niskich obrotach silnika.
W rezultacie jazda staje się bardziej płynna i cichsza. Silnik może pracować z wysoką sprawnością
w całym zakresie prędkości obrotowych, przy czym
najlepsze wyniki osiąga w zakresie od 900 do 1300
obr/min.
Oprócz wszystkich aktualizacji sprzętowych
wprowadzono nową generację oprogramowania
do zarządzania pracą silnika, która z kolei komunikuje się z unowocześnioną skrzynią biegów I-Shift.
W rezultacie nie tylko zredukowano zużycie paliwa,
ale też wyraźnie poprawiono właściwości jezdne.
Powyższe zachodzi dzięki aktualizacji oprogramowania strategii zmiany przełożeń, co przekłada się
na szybszą reakcję i jeszcze bardziej harmonijne
prowadzenie.
Natomiast I-Torque to nowe, inteligentne oprogramowanie w zakresie momentu obrotowego,
zwiększające wydajność energetyczną przez analizę
danych topograficznych z systemu I-See i dostosowywanie jazdy do aktualnej trasy. System I-See

wykorzystuje informacje o planowanej trasie, aby
jak najlepiej wykorzystać energię kinetyczną ciężarówki podczas jazdy po pagórkowatym terenie.
Nowa funkcja I-Torque zarządza wyborem biegów,
momentem obrotowym silnika i hamowaniem, gdy
włączony jest system I-Cruise. Funkcja ta „patrzy”
na drogę przed pojazdem i ocenia, jak wygląda
topografia terenu, równocześnie oceniając masę
samochodu, aby spożytkować te informacje do
oceny, ile momentu obrotowego potrzebuje silnik,
aby pracować jak najbardziej efektywnie energetycznie (oszczędnie pod względem zużycia paliwa).
Helena Alsiö kontynuuje: „Aby oszczędzać paliwo,
ciężarówka uruchamia się w trybie Eco, a kierowca ma zawsze łatwy dostęp do potrzebnej mocy
i może oczekiwać szybszych przełożeń oraz reakcji
układu napędowego na moment obrotowy”.
Poza tym podczas jazdy na długich dystansach
aerodynamika ciężarówki odgrywa ważną rolę
w oszczędzaniu paliwa. Dlatego wprowadzono
kilka zmian poprawiających przepływ powietrza,
takich jak ciaśniejsze szczeliny w przedniej części
kabiny i większe przedłużenie drzwi.
Klienci bardzo dobrze oceniają I-Save od momentu jego wprowadzenia na rynek w 2019 roku. W odpowiedzi na duże zainteresowanie do poprzednich
wersji o mocy 460 i 500 KM dodano kolejny poziom
mocy – tym razem 420 KM. Wszystkie te silniki są
certyfikowane do pracy na HVO100 – odnawialnym
oleju napędowym w postaci uwodornionych olejów
roślinnych. Wydania FH, FM i FMX ze standardowymi
11- i 13-litrowymi silnikami Euro 6 również otrzymają aktualizacje zwiększające ich efektywność
energetyczną.

Na drodze do elektromobilności
Celem Volvo Trucks jest, aby w 2030 roku ciężarówki z napędem elektrycznym stanowiły połowę
sprzedaży. Silnik spalinowy nadal będzie jednak
odgrywał pewną rolę, a zwiększona wydajność
wynikająca z nowych rozwiązań I-Save w układzie napędowym to jeden z ważnych sposobów
przyczynienia się do obniżenia emisji CO2. Helena
Alsiö podsumowuje:„Jesteśmy zaangażowani w realizację Porozumienia Paryskiego w sprawie zmian
klimatu i podejmujemy zdecydowane działania
w celu radykalnego obniżenia emisji CO2 związanej
z drogowym transportem ładunków. Nawet jeśli
w dłuższej perspektywie głównym rozwiązaniem
będzie elektromobilność, energooszczędne silniki
spalinowe jeszcze przez wiele lat będą odgrywać
istotną rolę”.
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Między akumulatorem
a wodorem
Kompleksowe wprowadzenie technologii zeroemisyjnych musi uwzględniać zróżnicowane potrzeby transportowe klienta. Połączenie
technologii napędu akumulatorowego i wodorowego umożliwia optymalne rozwiązania
transportowe dla wszystkich zastosowań.
Daimler Truck oferuje już seryjnie produkowane pojazdy akumulatorowe. Napędy
wodorowe mogą być lepszym rozwiązaniem
dla zadań transportowych wymagających
większego zasięgu i elastyczności.
Która technologia napędza przyszłość neutralną pod względem
emisji CO2? Daimler Truck jasno wyznaczył swój kurs i konsekwentnie realizuje dwutorową strategię elektryfikacji swojego
portfolio, co realizuje zarówno z napędami akumulatorowymi,
jak i wodorowymi. Napędy wodorowe mogą być lepszym rozwiązaniem szczególnie w przypadku elastycznych i wymagających
prac w ważnym segmencie transportu ciężkiego i w obsłudze
ruchu długodystansowego. W przypadku pojazdów elektrycznych obowiązuje to samo, co w przypadku konwencjonalnych
odpowiedników. Przy wyborze aut firmy transportowe podejmują racjonalne decyzje zakupowe w oparciu o całkowity koszt
posiadania. Nie chcą iść na kompromis w kwestii przydatności
swoich samochodów do codziennego użytku, tonażu i zasięgu. Daimler Truck będzie więc nadal oferować swoim klientom
optymalne rozwiązania w zakresie modeli do pełnego zakresu
zastosowań.
Andreas Gorbach, członek zarządu Daimler Truck AG, szef
działu technologii ciężarówek, mówi: „Zawsze będą dyskusje dotyczące tylko częściowych aspektów różnych alternatywnych technologii napędowych, takich jak efektywność
energetyczna. W rzeczywistości efektywność energetyczna
jest wyższa z napędami akumulatorowymi niż z napędami wodorowymi, ale często zapomina się o całościowym
obrazie. Oprócz efektywności energetycznej, dla udanego
przejścia na technologie zeroemisyjne decydujące znaczenie mają dostępność odpowiedniej infrastruktury oraz
dostępność wystarczającej ilości zielonej energii Jesteśmy
przekonani, że to zapotrzebowanie na energię można szybko
i tanio pokryć tylko obiema technologiami. W przyszłości mało
który kraj na świecie będzie w stanie być samowystarczalny w
sferze zielonej energii po konkurencyjnych cenach. W związku
z tym państwa będą musiały zaangażować się w globalny
handel źródłami energii neutralnymi pod względem emisji CO2.
Kluczową rolę będzie tu odgrywał zielony wodór. Zakładamy,
że w przyszłości będzie sprzedawany po bardzo atrakcyjnych
cenach. Widzimy również korzyści pod względem kosztów
i technicznej wykonalności infrastruktury wodorowej oraz
większe zasięgi, elastyczność i krótsze czasy tankowania dla
klientów. Dlatego ciężarówki na wodór mogą być realną opcją
dla naszych klientów, głównie w trudnych operacjach długodystansowych, a szczególnie pod względem całkowitego kosztu
posiadania, nawet jeśli efektywność energetyczna jest niższa.
Jako jeden z największych na świecie producentów pojazdów

użytkowych jesteśmy zobowiązani do przestrzegania paryskiego
porozumienia klimatycznego. Naszą ambicją jest oferowanie do
2039 roku na naszych głównych rynkach globalnych wyłącznie
nowych pojazdów neutralnych pod względem emisji dwutlenku
węgla. W związku z tym naszym klientom będziemy oferować
dostosowane do potrzeb rozwiązanie o zerowej emisji dla
każdego zadania transportowego. Dzięki ogromnemu wiatrowi
w plecy wielu partnerów z przemysłu i polityki, z powodzeniem
wprowadzimy obie technologie na drogi”.
Ponad 40 rządów na całym świecie uruchomiło kompleksowe
plany działania na rzecz wodoru. Podstawą tego jest przekonanie, że na dłuższą metę tylko wodór umożliwia stabilne,
w pełni odnawialne źródło energii, która to energia może być
magazynowana. Istnieje też wiele zastosowań, w których
dekarbonizacja może się odbywać wyłącznie wskutek wdrożenia
wodoru jako paliwa. Ten wyraźny sygnał dla przyszłego systemu
energetycznego opartego na wodorze doprowadził już do
obszernych deklaracji wielu globalnych firm. Eksperci spodziewają się, że w tej dekadzie w produkcję, transport i infrastrukturę wodorową zostaną zainwestowane setki miliardów
euro.

Wybór padł na wodór

Od pewnego czasu Daimler Truck opracowuje technologię nowej
generacji tankowania ciekłym wodorem ciężarówek na ogniwa paliwowe. Dzięki tej współpracy partnerzy dążą do tego,
aby napełnianie wodorem było tak łatwe i praktyczne, jak to
tylko możliwe. W zakresie infrastruktury stacji tankowania
wodoru wzdłuż ważnych szlaków transportowych w Europie
Daimler Truck planuje współpracę z firmami Shell, BP i TotalEnergies. Ponadto Daimler Truck, IVECO, Linde, OMV, Shell,
TotalEnergies i Volvo Group zobowiązały się do współpracy, aby
w ramach konsorcjum H2Accelerate (H2A) pomóc w stworzeniu
warunków do masowego wprowadzenia na rynek w Europie
ciężarówek zasilanych wodorem.

Ogniwa paliwowe

Wraz z Grupą Volvo, Daimler Truck angażuje się w wodorowe
ogniwa paliwowe. W 2021 roku oba podmioty założyły swoje
wspólne przedsięwzięcie cellcentric, ukierunkowane na stanie
się jednym z wiodących światowych wytwórców systemów
ogniw paliwowych. W tym celu od 2025 roku firma planuje
uruchomić jeden z największych zakładów produkcji seryjnej
w Europie.

Daimler Truck konsekwentnie
wdraża strategię dwutorową

Wersje akumulatorowo-elektryczne Mercedes-Benz eCitaro
i Mercedes-Benz eActros są produkowane seryjnie odpowiednio
od 2018 i 2021 roku. Mercedes-Benz eEconic, FUSO eCanter
i Freightliner eCascadia pojawią się jeszcze w tym roku, a inne
pojazdy są w przygotowaniu. W kwestii zaś wodoru, to od
zeszłego roku prototyp Mercedes-Benz GenH2 Truck z ogniwami paliwowymi przechodzi intensywne próby – zarówno na
wewnętrznym torze testowym, jak i na drogach publicznych.
Celem rozwojowym jest uzyskanie zasięgu do 1000 kilometrów
i jeszcze większego dla wydania pojazdu powstającego seryjnie.
Rozpoczęcie produkcji zaplanowano na 2027 rok.

Ciężarówka Daimler Truck
z ogniwami paliwowymi
na paliwo wodorowe
otrzymuje homologację
na użytkowanie drogowe
Daimler Truck konsekwentnie realizuje strategię technologiczną w zakresie
elektryfikacji swoich pojazdów i osiągnął
w niej kolejny kamień milowy. W październiku 2021 roku jeszcze bardziej
ulepszony prototyp ciężarówki Mercedes-Benz GenH2 Truck z ogniwami paliwowymi na paliwo wodorowe otrzymał
aprobatę władz niemieckich do użytku
na drogach publicznych.
W kwietniu koncern na swoich torach testowych
rozpoczął próby ciężarówki Mercedes-Benz GenH2,
która została zaprezentowana w 2020 roku. Tam
ciężarówka ta, w wersji seryjnej mająca na celu
osiągnięcie zasięgu do 1000 kilometrów i więcej bez zatrzymywania się na tankowanie, z powodzeniem przejechała już kilka tysięcy mil. Teraz testy zostały rozszerzone na drogi publiczne, tj. odbywają się na drodze B462
w pobliżu Rastatt. Tam, w ramach projektu eWayBW, dojdzie do sprawdzenia zelektryfikowanych wodorowych ciężarówek trakcyjnych w działaniu. Projekt obejmie również
testy porównawcze całkowicie elektrycznego Mercedesa-Benz eActros z ciężarówkami zasilanymi z sieci trakcyjnej
oraz ciężarówkami na ogniwa paliwowe innych wytwórców.
Obecnie Daimler Truck nie ma planów dotyczących ciężarówek przygotowanych do zasilania z sieci trakcyjnej. Od lipca
2019 roku całkowicie elektryczny Mercedes-Benz eActros
udowadnia swoją wartość w szeroko zakrojonych próbach
w normalnej eksploatacji w regionie Rastatt w firmie Logistik Schmitt. Dzięki dopuszczeniu do ruchu drogowego
Mercedesa-Benz GenH2 Truck, podmiot osiągnął ważny
kamień milowy na drodze do produkcji seryjnej. Oczekuje
się, że pierwsza seryjnie powstająca ciężarówka GenH2
zostanie przekazana klientom w 2027 roku.
Ponadto firma ma ambicję oferowania do 2039 roku
w Europie, Japonii i Ameryce Północnej tylko nowych
pojazdów neutralnych pod względem emisji dwutlenku
węgla podczas jazdy („tank-to-wheel”). Aby osiągnąć ten
cel, Daimler Trucks & Buses elektryfikuje swoje pojazdy
i realizuje strategię dwutorową z wykorzystaniem systemów
napędowych zasilanych bateriami lub opartych na wodorze.
To połączenie technologii umożliwia Daimler Truck oferowanie klientom najlepszych opcji pojazdu dla ich konkretnych
zastosowań: im lżejsze obciążenie i im krótsza odległość, tym
większe prawdopodobieństwo, że będą używane akumulatory. Im większe obciążenie i im większa odległość, tym
wzrasta zaś prawdopodobieństwo, że to ogniwa paliwowe
będą tym wybranym właściwym systemem.
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Daimler Truck rozpoczyna
rygorystyczne testy
swojej ciężarówki
z ogniwami paliwowymi
Pierwszy ulepszony prototyp ciężarówki
Mercedes-Benz GenH2 na torze testowym
od końca kwietnia. Szeroki zakres prób
to kolejny kamień milowy na drodze do
produkcji seryjnej. Sprawdziany na drogach publicznych odbędą się w tym roku,
a u klientów są planowane na 2023 rok.
Do elektryfikacji swoich pojazdów w elastycznym i wymagającym transporcie długodystansowym Daimler Trucks koncentruje się na ogniwach paliwowych zasilanych wodorem.
Ma to na celu osiągnięcie na jednym tankowaniu zasięgu bez
postojów do 1000 kilometrów i więcej. W tym kontekście
GenH2 Truck powinien reprezentować będzie całkowicie
nową generację samochodów, gdyż dzięki zastosowaniu
wodoru ciekłego, charakteryzującego się znacznie większą
gęstością energetyczną niż wodór w stanie gazowym, osiągi takiego pojazdu dorównują osiągom porównywalnego
konwencjonalnego odpowiednika z silnikiem wysokoprężnym.
Pod koniec kwietnia 2021 roku koncern rozpoczął rygorystyczne testy pierwszego nowego, ulepszonego prototypu
swojego modelu Mercedes-Benz GenH2, zaprezentowanego w 2020 roku. To ważny kamień milowy na drodze do
produkcji seryjnej. Podczas tych prób konstruktorzy Daimler
Trucks sprawdzają model napędzany ogniwami paliwowymi.
Obszerna seria testów jest bardzo wymagająca dla auta
i jego komponentów, ponieważ dotyczy między innymi ciągłej
pracy, odmiennych warunków pogodowych i drogowych
oraz różnych manewrów podczas jazdy. Zgodnie z planem
rozwoju koncernu, przed końcem roku pojazd zostanie też
przetestowany na drogach publicznych. Testy u klientów
mają rozpocząć się w 2023 roku. Oczekuje się, że począwszy
od 2027 roku pierwsze seryjnie powstające egzemplarze
GenH2 będą przekazywane klientom.

Martin Daum, prezes zarządu Daimler Truck AG i członek zarządu Daimler AG, stwierdza: „Konsekwentnie realizujemy naszą strategię technologiczną w zakresie elektryfikacji naszych
samochodów ciężarowych. Chcemy oferować naszym klientom najlepsze ciężarówki lokalnie neutralne pod względem
emisji CO2, w zależności od zastosowania zasilane bateriami
lub wodorowymi ogniwami paliwowymi. Działamy zgodnie
z harmonogramem i cieszę się, że rygorystyczne testy ciężarówki
GenH2 rozpoczęły się pomyślnie. W przyszłości zasilany wodorem
napęd z ogniwami paliwowymi stanie się niezbędny dla neutralnego pod względem emisji CO2 długodystansowego transportu drogowego. Potwierdzają to również nasi liczni partnerzy,
z którymi w pełni współpracujemy, aby wprowadzić tę technologię na drogi w pojazdach produkowanych seryjnie. Ponadto
znaczny impuls generuje wyraźne zaangażowanie krajowych
i europejskich organów regulacyjnych w stosowanie wodoru
w drogowym transporcie towarowym. Wsparcie polityczne
odgrywa ważną rolę w promowaniu tworzenia infrastruktury
dla ekologicznego wodoru i umożliwianiu naszym klientom
ekonomicznie opłacalnego użytkowania ciężarówek z ogniwami
paliwowymi”.

Testy dla 1,2 miliona kilometrów
efektywnego przebiegu

Inżynierowie ds. rozwoju w Daimler Trucks projektują ciężarówkę GenH2 w taki sposób, aby pojazd i jego komponenty spełniały
te same wymagania dotyczące trwałości, co porównywalny
konwencjonalny Mercedes-Benz Actros. Oznacza to w ciągu
dziesięciu lat przebieg na drogach 1,2 miliona kilometrów
i łącznie 25 000 godzin pracy. Dlatego GenH2 musi przejść
niezwykle wymagające testy – tak jak każda inna generacja
Actrosów. Tylko w ciągu pierwszych kilku tygodni prób pojazd
pokonał setki kilometrów pod stałym obciążeniem na stanowisku badawczym typu hamownia podwoziowa i został skonfrontowany z wieloma ekstremalnymi sytuacjami występującymi
w codziennej eksploatacji, takimi jak hamowanie awaryjne czy
przejeżdżanie po krawężnikach na torze testowym.

Całkowicie nowa koncepcja
pojazdu i nowe komponenty

Ciężarówka GenH2 została zaprojektowana od podstaw. Zawiera
zupełnie nowe komponenty, na które programiści szczególnie

koncentrują się podczas testów. Elementy te obejmują układ
ogniw paliwowych, całkowicie elektryczny układ napędowy
i wszystkie powiązane układy, takie jak specjalna jednostka
chłodząca. Poza tym ciężar właściwy i położenie nowych komponentów w pojeździe mają wpływ na jego właściwości jezdne.
W rezultacie wibracje spowodowane na przykład wyboistymi
drogami, a głównie ekstremalnymi sytuacjami, powodują,
że ciężarówka z ogniwami paliwowymi działa inaczej niż
w konwencjonalnym odpowiedniku. Aby na wczesnym etapie
uzyskać obszerne informacje na ten temat, podczas testów
obecny prototyp jest ładowany ładunkiem do 25 ton przy
masie całkowitej zestawu około 40 ton, co jest identyczne ze
specyfikacjami planowanymi dla seryjnie produkowanego
wariantu GenH2.

Ciekły wodór wykazuje wiele zalet

Daimler Trucks preferuje używać ciekły wodór, gdyż w tym
stanie ten nośnik energii ma znacznie większą gęstość energetyczną w stosunku do objętości niż wodór gazowy. W rezultacie
zbiorniki ciężarówki z ogniwami paliwowymi na ciekły wodór są
znacznie mniejsze, a dzięki niższemu ciśnieniu znacznie lżejsze.
Daje to ciężarówkom większą przestrzeń ładunkową i większą
ładowność. Jednocześnie można przewozić więcej wodoru,
co znacznie zwiększa efektywny zasięg. Powyższe sprawia,
że seria GenH2, podobnie jak konwencjonalne odpowiedniki
z silnikiem wysokoprężnym, nadaje się do wielodniowego,
trudnego do zaplanowania transportu długodystansowego
i tam, gdzie dzienna przepustowość energii jest wysoka.
Eksperci z Daimler Trucks posuwają się naprzód w opracowywaniu technologii zbiorników na ciekły wodór na podstawie
wstępnie zdefiniowanego planu rozwoju. Do końca roku inżynierowie planują, że nowy prototypowy system zbiorników
będzie wystarczająco dojrzały, aby dało się go wykorzystać do
kontynuowania trwających wymagających testów GenH2. Testy
pojazdów będą następnie prowadzone wyłącznie z systemami
zbiorników ciekłego wodoru, aż do osiągnięcia etapu produkcji
seryjnej. Dopóki nie będzie to możliwe, jako rozwiązanie tymczasowe w ramach szeroko zakrojonych prób wewnętrznych
modelu GenH2 wykorzystany zostanie system zbiornika wodoru
w stanie gazowym. W ten sposób Daimler Trucks udowadnia,
że oba warianty – gazowy i płynny – można wdrożyć technicznie.
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Łatwa droga do mobilności
elektrycznej. W Wörth
rozpoczyna się faza budowy
demonstracyjnego parku
ładowania samochodów
ciężarowych

Daimler Truck dąży do rozwoju zintegrowanego ekosystemu,
obejmującego kompleksowe usługi doradcze i odpowiednią infrastrukturę ładowania, aby stworzyć najlepszy możliwy sposób
wejścia użytkowników ciężarówek do tzw. świata e-mobilności.
Razem z Netze BW Sparte Dienstleistungen jako zleceniodawcą projektu
i w ramach tej strategii, w swoim zakładzie w Wörth am Rhein w pobliżu własnego Centrum Informacji Aplikacyjnej (BIC) koncern tworzy
więc demonstracyjny park ładowania dla elektrycznych ciężarówek.
W ten sposób użytkownicy tych pojazdów w czasie rzeczywistym mogą
się zapoznać ze stacjami ładowania oraz odmiennymi technologiami
i koncepcjami ładowania różnych producentów. Do tego na miejscu mogą
współpracować z ekspertami w celu opracowania rozwiązania ładowania
odpowiedniego dla ich konkretnego zastosowania.
Demonstracyjny park ładowania będzie początkowo wyposażony w pięć
stacji ładowania. Dodatkowo na dachu parku ładowania jest planowana
instalacja systemu fotowoltaicznego wraz ze stacjonarnym magazynem
akumulatorów, dla dodatkowego wsparcia zasilania stacji ładowania.
Park zostanie uruchomiony latem 2022 roku.

Hola, Fuso eCanter!
Akumulatorowo-elektryczny
samochód dostawczy Daimler
Truck debiutuje w Hiszpanii

Aquaservice, wiodący w Hiszpanii dystrybutor dystrybutorów
naturalnej wody mineralnej i napojów, jako pierwsza firma
w kraju południowoeuropejskim włączył do swojej miejskiej
floty dystrybucyjnej niezawodną, całkowicie elektryczną lekką
ciężarówkę Daimler Truck – Fuso eCanter.
Uwzględniając pierwszą dostawę do Hiszpanii, Fuso eCanter jest teraz
eksploatowany na 12 rynkach europejskich. Pojazd ten stanowi odpowiedź na potrzeby klientów w zakresie zrównoważonych, ekologicznych
rozwiązań w sferze mobilności dla miejskich flot dostawczych.W pierwszej fazie nowy eCanter w barwach Aquaservice będzie użytkowany
wWalencji, gdyż w latach 2022-2025 podmiot planuje włączyć do swojej
floty większą liczbę całkowicie elektrycznych ciężarówek. Już teraz Aquaservice jest lojalnym klientem Fuso, ponieważ w całej Hiszpanii ma 110
aut tej marki. Dodanie eCanter stanowi kolejny krok w kierunku strategii
firmy w obszarze zrównoważonej mobilności przez dalsze zmniejszenie
śladu węglowego. Ostatecznie celem Aquaservice jest osiągnięcie do 2030
roku całkowitej neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla.

Daimler Truck AG
i TotalEnergies:
wspólnie do dekarbonizacji
10 listopada 2021 roku Daimler Truck AG i TotalEnergies podpisały porozumienie w sprawie wspólnego
zobowiązania do dekarbonizacji transportu drogowego
w Unii Europejskiej. Partnerzy będą współpracować
przy opracowywaniu ekosystemów ciężkich ciężarówek
napędzanych układami zasilanymi wodorem, z zamiarem zademonstrowania atrakcyjności i efektywności
transportu ciężarowego jako paliwo stosującego czysty
wodór, w połączeniu z ambicją odegrania wiodącej roli
w rozpoczęciu wdrażania infrastruktury wodorowej
do obsługi tego transportu.
Współpraca obejmuje pozyskiwanie i logistykę wodoru,
tankowanie wodoru na stacjach paliw, rozwój ciężarówek na wodór, tworzenie bazy klientów oraz inne obszary.
W szczególności TotalEnergies ma ambicję do 2030 roku obsługiwać bezpośrednio lub pośrednio do 150 stacji tankowania
wodoru w Niemczech, Holandii, Belgii, Luksemburgu i Francji.
W ramach współpracy Daimler Truck ma również do 2025 roku
dostarczać swoim klientom w Holandii, Belgii, Luksemburgu
i Francji ciężarówki na ogniwa paliwowe zasilane wodorem.
Karin Rådström, dyrektor generalny Mercedes-Benz Trucks
i członek zarządu Daimler Truck, powiedziała:„Chcemy aktywnie przyczyniać się do dekarbonizacji transportu drogowego
ładunków w Unii Europejskiej. W sferze segmentu przewozów
długodystansowych jesteśmy przekonani, że w przyszłości neutralny pod względem emisji CO2 transport umożliwią ciężarówki
napędzane ogniwami paliwowymi zasilanymi wodorem oraz
ciężarówki zasilane wyłącznie bateriami. Aby było to możliwe,
chcemy stworzyć paneuropejski ekosystem wodorowy wraz
z silnymi partnerami, takimi jak TotalEnergies.
Alexis Vovk, prezes marketingu i usług oraz członek Komitetu
Wykonawczego TotalEnergies, dodał: „Wodór odegra swoją
rolę w dążeniu TotalEnergies do dekarbonizacji mobilności,
szczególnie w europejskim transporcie dalekobieżnym. Nasza
firma aktywnie bada wszystkie aspekty łańcucha wartości
wodoru pod kątem mobilności, od produkcji po dostawę
i dystrybucję, oraz buduje w tym celu ważne partnerstwa.
Wspólnie ze społeczeństwem chcemy zbudować multienergetyczną firmę z ambicją osiągnięcia do 2050 roku Net Zero – zerowej emisji netto. Jesteśmy dumni, że możemy współpracować
ze zmotywowanym graczem, takim jak Daimler Truck, aby dzięki
zharmonizowanemu podejściu rozwijać mobilność ciężarówek
neutralnych pod względem emisji CO2”.
W celu opracowania tych projektów i ustanowienia transportu opartego na wodorze jako realnej opcji, oba podmioty
chcą wspólnie zbadać sposoby obniżenia całkowitego kosztu
posiadania (TCO) eksploatacji ciężarówek na wodór, zgodnie z ich wspólnym podejściem do współpracy z władzami

w sprawie ram regulacyjnych w Unii Europejskiej, tym bardziej
że Daimler Truck i TotalEnergies są członkami konsorcjum
H2Accelerate. Oba przedsiębiorstwa pozostają w pełni zaangażowane we współpracę z konsorcjum, w nadchodzącej dekadzie kluczowym narzędziem wspierania rozwoju
w Europie transportu napędzanego wodorem.

O Daimler Truck

Daimler Truck ma ambicję, aby do 2039 roku w Europie,
Ameryce Północnej i Japonii oferować tylko nowe pojazdy,
które podczas jazdy („od zbiornika do koła”) są neutralne pod
względem emisji CO2 . Firma koncentruje się zarówno na technologiach neutralnych pod względem emisji CO2, na zasilaniu
akumulatorowym, jak i na wodorze w rozwiązaniach opartych
na ogniwach paliwowych. Obecnie na drogach publicznych
w Niemczech wytwórca ciężarówek testuje nowy, ulepszony
prototyp swojego modelu Mercedes-Benz GenH2. Oczekuje
się, że pierwszy seryjnie powstały egzemplarz GenH2 zostanie
przekazany klientom w 2027 roku. Daimler Truck wyraźnie
preferuje też ciekły wodór. W tym stanie ten nośnik energii
ma bowiem znacznie większą gęstość energii w stosunku
do objętości niż wodór gazowy. W efekcie zbiorniki samochodu
z ogniwami paliwowymi, wykorzystującego ciekły wodór,
są znacznie mniejsze, a dzięki niższemu ciśnieniu znacznie
lżejsze. Daje to takim autom większą przestrzeń ładunkową
i wyższą ładowność. Jednocześnie można przewozić więcej
wodoru, co znacznie zwiększa zasięg pojazdu. Dzięki temu
seryjna wersja GenH2, podobnie jak konwencjonalne ciężarówki z silnikiem wysokoprężnym, będzie odpowiednia
do wielodniowego, trudnego do zaplanowania transportu
długodystansowego, gdzie dzienna produkcja energii jest
wysoka.

O TotalEnergies

TotalEnergies to globalna firma multienergetyczna, produkująca i sprzedająca energię na skalę globalną: ropę i biopaliwa,
gaz ziemny i gazy ekologiczne, odnawialne źródła energii
i energię elektryczną. Jej 105 000 pracowników jest zaangażowanych w energię, będącą coraz bardziej przystępną cenowo,
czystszą, bardziej niezawodną i dostępną dla jak największej
liczby osób. Aktywny w ponad w 130 krajach TotalEnergies
w centrum swoich projektów i operacji stawia Koncern zajmuje
się wytwarzaniem czystego wodoru – niebieskiego lub zielonego – robionego w procesach neutralnych pod względem
emisji dwutlenku węgla, z gazu ziemnego z wychwytywaniem
i magazynowaniem dwutlenku węgla lub w oparciu o tzw.
przerywaną energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. Spółka
od kilku lat pracuje nad rozwojem konkretnych przypadków
użycia, do dekarbonizacji procesów przemysłowych oraz
w mobilności i gazie. TotalEnergies jest w szczególności zaangażowany jako użytkownik przemysłowy, w swoich rafineriach oraz jako gracz w samym rozwoju jako paliwa, głównie
w Niemczech, gdzie w ramach joint venture H2 Mobility 24
stacje paliw Total oferują już wodór.
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Elektrycznym eActrosem
Mercedes-Benz Trucks
zapoczątkował nową erę
W drugiej połowie 2021 roku w zakładzie Wörth am
Rhein Mercedes-Benz Trucks rozpoczął seryjną produkcję
eActrosa – modelu zasilanego wyłącznie akumulatorami, służącego do ciężkiej dystrybucji. Ścisłą współpracę
z klientami podczas opracowywania serii poprzedzono
intensywnymi testami wewnętrznymi, podczas których
przejechano ponad pół miliona kilometrów.
Prezentując tę pierwszą seryjnie produkowaną ciężarówkę
elektryczną z logo gwiazdy, koncern zapoczątkował nową erę
i podkreślił swoje zaangażowanie w transport drogowy lokalnie neutralny pod względem emisji CO2. Podczas opracowywania auta projektanci firmy skupili się szczególnie na aspekcie
„współtworzenia klienta”, w którym to użytkownicy ciężarówek są ściśle zaangażowani w rozwój wyrobu, dlatego już
w 2018 roku prototypy eActrosa zostały poddane intensywnym sprawdzianom wśród klientów. Dzięki temu już na wczesnym etapie eksperci Mercedes-Benz Trucks mogli uwzględnić
ich opinie dotyczące elektrycznej ciężarówki i bezpośrednio
włączyć je do rozwoju tego pojazdu. Co więcej, inżynierowie
testowi podmiotu poddali eActrosa intensywnym próbom,
aby upewnić się, że spełnia on znane, wysokie standardy
Mercedes-Benz.
Andreas von Wallfeld, szef sprzedaży i marketingu Mercedes-Benz Trucks, mówi: „Po raz pierwszy zaprezentowaliśmy koncepcję ciężkiej elektrycznej ciężarówki w 2016 roku. Zaledwie
dwa lata później poddaliśmy nasze dokładnie dopracowane
prototypy trudnym testom u renomowanych klientów. eActros
stanowi końcowy efekt całego doświadczenia, jakie zdobyliśmy na drodze i na stanowiskach badawczych. Odzwierciedla
siłę innowacyjności naszej marki Mercedes-Benz w zakresie
alternatywnych układów napędowych”.

„Flota Innowacji”
w ciągłej eksploatacji

Od 2018 roku dziesięć prototypów eActrosa utworzyło „Flotę
Innowacji”, w której sprawdziły się w ciągłej eksploatacji
u różnych klientów w Niemczech i innych krajach europejskich.
W dwóch fazach prób prawie 20 klientów testowych w swoich
flotach używało eActrosa zamiast konwencjonalnej ciężarówki.
Zarówno w wersji 18-tonowej, jak i 25-tonowej eActros spełniał odmienne wymagające zadania w różnych sektorach. m.in.
do oddziałów supermarketów przewoził schłodzone ładunki
w zabudowie chłodniczej z napędem elektrycznym, służył jako
pojazd zakładowy dostarczający komponenty do produkcji,

Całkowicie elektryczna
wspinaczka: ciężarówki
Mercedes-Benz eActros
były testowane
w Południowym Tyrolu
W ramach serii testów we włoskim regionie Południowego
Tyrolu dwie seryjne elektryczne ciężarówki eActros zasilane
wyłącznie z akumulatorów przejechały Alpy. Podczas prób
samochody te na dużych wysokościach pokonały łącznie
54 000 metrów. Najwyższy punkt wyprawy został osiągnięty podczas przejazdów pomiarowych na lodowcu
Kaunertal, na wysokości 2750 metrów nad poziomem
morza.

zajmował się wymianą pojemników na odpady, a z zabudową
cysterną przewoził popiół lotny do produkcji betonu. Poza
Niemcami ciężarówka akumulatorowa była testowana przez
klientów w Szwajcarii, Belgii i Holandii.

nym stanowisku testowym oraz badanie kompatybilności
elektromagnetycznej (EMC) w dedykowanej hali prób.
Wyniki jednoznacznie pokazały, że eActros nadaje się do
codziennego użytku i spełnia wyśrubowane wymagania
eksploatacyjne.

Kierowcy są pod wrażeniem
elektrycznej ciężarówki

Elektryfikacja gamy produktów
Daimler Truck AG za pomocą
akumulatorów i systemów
napędowych opartych
na ogniwach paliwowych

Jeszcze zanim zakończono ciągłą eksploatację prototypów,
stało się jasne, że eActros w niczym nie ustępuje konwencjonalnej ciężarówce z silnikiem wysokoprężnym pod
względem dostępności i wydajności w ruchu miejskim, na
autostradach lub drogach krajowych. Kierowcy są bardzo
zadowoleni z ciągłej dostępności momentu obrotowego
w całym zakresie prędkości. Informują też w szczególności
o cichym stylu jazdy i przyjemnej, płynnej jeździe. Ponadto,
podczas jazdy przewidującej, energia elektryczna może być
odzyskiwana poprzez rekuperację. Co więcej, powstający
seryjnie eActros jest znacznie lepszy od prototypu z floty
innowacji pod względem szeregu kluczowych właściwości,
takich jak zasięg, moc i funkcje bezpieczeństwa. Poza tym
Mercedes-Benz Trucks osadził ten model w holistycznym
ekosystemie, obejmującym także związane z e-mobilnością
usługi konsultingowe dla klientów.

Daimler Truck AG realizuje zrównoważoną strategię korporacyjną i ma na celu oferowanie do 2039 roku w Europie,
Japonii i Ameryce Północnej wyłącznie nowych pojazdów,
podczas jazdy („tank-to-wheel”) neutralnych pod względem
emisji CO2. Przedsiębiorstwo chce, aby w kluczowych regionach sprzedaży w Europie, Stanach Zjednoczonych i Japonii
portfolio jego pojazdów obejmowało seryjnie produkowane
wersje z układami napędowymi zasilanymi bateryjnie.
Od 2027 roku firma chce uzupełnić swoje portfolio o seryjnie produkowane odmiany zasilane ogniwami paliwowymi. Ostateczny cel polega na osiągnięciu do 2050 roku
transportu drogowego neutralnego pod względem emisji
dwutlenku węgla.

Intensywne testy
poprzedziły rozpoczęcie
produkcji seryjnej

Przed rozpoczęciem produkcji seryjnej projektanci
poddali eActrosa testom wytrzymałościowym, aby mieć
pewność co do jego bezpieczeństwa, wydajności i trwałości.
System chłodzenia ładunku
oraz klimatyzacja – oba układy sterowane elektrycznie
– działały niezawodnie zarówno
w ekstremalnych upałach, jak
i w warunkach zimowych. Inżynierowie testujący dokładnie sprawdzili jeszcze eActrosa
w próbie zimowej, w której
główną uwagę zwrócono na
zachowanie akumulatorów
i elektrycznego układu napędowego w ekstremalnych
warunkach pogodowych.
eActros został również poddany
dodatkowym testom, takim jak
pomiary hałasu na zewnętrz-

Aby sprawdzić osiągi i trwałość ciężarówek, inżynierowie testujący w Mercedes-Benz Trucks poddali model elektryczny, który
został załadowany do 27 ton masy całkowitej, niezwykle wyczerpującej serii sprawdzianów w okolicy Bolzano w Południowym
Tyrolu. Teren tego regionu jest idealny do przeprowadzania prób
pojazdów z pełną mocą napędową na ekstremalnych trasach
podjazdowych i zjazdowych. Jednocześnie niecka, w której
znajduje się Bolzano, okazała się idealna do jazdy w bardzo
wysokich temperaturach, które podczas testów czasami wzrastały do ponad 40 °C. Przy tym na całej trasie z Niemiec przez
Austrię do Włoch akumulatory dwóch trzyosiowych ciężarówek
do ciężkiego transportu dystrybucyjnego ładowano wyłącznie
na publicznych stacjach ładowania. Testy wykazały, że eActros
niezawodnie wykonuje swoje zadania transportowe nawet
w ekstremalnie trudnych warunkach. Alpejski teren umożliwił
inżynierom szerokie wykorzystanie funkcji odzyskiwania energii
w autach, którą można spożytkować, jadąc przewidująco.
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Mercedes-Benz Trucks
i Einride podpisują pierwsze
duże zamówienie na
eActrosy z akumulatorowym
napędem elektrycznym
Zlecenie na 120 pojazdów jest jednym z największych
złożonych dotychczas w Europie zamówień na ciężkie
pojazdy elektryczne do transportu dystrybucyjnego
o neutralnym bilansie emisji dwutlenku węgla. Einride,
szwedzka firma technologiczna z branży transportowej,
zapewnia klientom na rynkach europejskich wsparcie
w zakresie elektryfikacji. Kooperacja umożliwia wypracowanie wspólnych rozwiązań na miarę nowej ery zelektryfikowanego drogowego transportu towarowego.
Dostawy modeli eActros 300 i eActros 400 rozpoczną się
w połowie roku 2022. Seryjna produkcja tych ciężarówek
odbywa się w fabryce w Wörth am Rhein od października
2021 roku.
Po rozpoczęciu produkcji eActrosa z akumulatorowym napędem
elektrycznym Mercedes-Benz Trucks otrzymał już pierwsze duże
zamówienie na ponad 120 pojazdów. Einride – szwedzka firma technologiczna z branży transportowej, wiodący dostawca
rozwiązań w zakresie zdigitalizowanego, elektrycznego i autonomicznego transportu – planuje uruchomić dla klientów na
kluczowych rynkach europejskich flotę składającą się z modeli
eActros 300 i eActros 400, przeznaczonych do ciężkiego transportu
dystrybucyjnego.
Karin Rådström, członek zarządu Daimler Truck Holding AG,
odpowiedzialna za regiony Europy i Ameryki Łacińskiej oraz
markę Mercedes-Benz w segmencie ciężarówek, powiedziała:
„Wraz z eActrosem zapoczątkowaliśmy nową, elektryczną
erę w drogowym transporcie towarowym. Stawiamy sobie
za cel elektryfikację ponad połowy naszych nowych pojazdów w Europie do roku 2030. Tak duże zamówienie dowodzi,
że eActros jest właściwym pojazdem i stanowi dla nas
zachętę na drodze do całkowitej dekarbonizacji branży transportowej”.
Andreas von Wallfeld, szef sprzedaży i marketingu Mercedes-Benz Trucks, ocenił: „eActros to wyjątkowy elektryczny samochód ciężarowy, który w zakresie jakości i bezpieczeństwa spełnia wysokie wymogi stawiane przez naszych klientów pojazdom
z gwiazdą na masce. Włączyliśmy tę ciężarówkę w system
zindywidualizowanych usług związanych z elektromobilnością.
W tym celu odpowiednio wcześnie intensywnie przygotowywaliśmy naszą sieć serwisową Mercedes-Benz w Europie
– zwłaszcza po to, aby móc w pełni obsługiwać także większe
floty pojazdów elektrycznych. Dlatego bardzo cieszy nas fakt,
że firma Einride zdecydowała się na zamówienie tak dużej
liczby eActrosów”.
Ellen Kugelberg, Chief Operating Officer z Einride, dodał: „Kontynuujemy rozbudowę naszej globalnej floty skomunikowanych
sieciowo pojazdów elektrycznych. Z tego względu za kluczowe

uważamy połączenie naszych rozwiązań softwarowych z maksymalnie zaawansowaną techniką. Jesteśmy przekonani, że
Mercedes-Benz eActros jest pojazdem, na który warto postawić.
Łącząc prace nad rozwojem produktów, będziemy nadal z
powodzeniem przyspieszać elektryfikację branży”.

Zasięg do 400 kilometrów

Akumulatory eActrosa składają się z trzech (eActros 300) lub
czterech (eActros 400) pakietów akumulatorowych, każdy
o zainstalowanej pojemności 112 kWh i pojemności użytkowej
około 97 kWh. eActros 400, wyposażony w cztery pakiety
akumulatorowe, ma zasięg do 400 kilometrów. Technicznym
sercem tej elektrycznej ciężarówki jest jednostka napędowa
– sztywna oś elektryczna z dwoma zintegrowanymi silnikami
elektrycznymi i dwustopniową skrzynią biegów. Oba chłodzone
cieczą silniki generują moc ciągłą 330 kW oraz moc maksymalną
400 kW. Ponadto, stosując przewidujący styl jazdy, można
odzyskiwać energię elektryczną przez rekuperację. Energia wytworzona w ten sposób podczas hamowania trafia z powrotem
do akumulatorów eActrosa, a następnie może być ponownie
wykorzystana do napędzania pojazdu. 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 80 procent zajmuje nieco ponad godzinę.

Zalety samochodu ciężarowego
z akumulatorowym
napędem elektrycznym

Dwa zintegrowane silniki elektryczne o wysokiej sprawności
zapewniają równomierny przyrost mocy z wysokim początkowym momentem obrotowym. Bezzwłoczna dostępność
momentu obrotowego z silników elektrycznych połączonych
z dwustopniową skrzynią biegów zapewnia znakomite przyspieszenie, zachwycający komfort jazdy oraz dynamikę jazdy,
które w porównaniu do konwencjonalnej ciężarówki napędzanej
silnikiem wysokoprężnym umożliwiają bardziej relaksujące
i mniej stresujące prowadzenie pojazdu. Nisko położony środek
ciężkości sprzyja również lepszej charakterystyce pokonywania
zakrętów. Przy pełnym obciążeniu silnika praca kierowcy staje się
przyjemniejsza także dzięki obniżeniu hałasu wewnątrz kabiny
o 10 dB, co w przybliżeniu odpowiada zmniejszeniu odczuwalnego poziomu hałasu aż o połowę. Niski poziom hałasu umożliwia
też realizowanie dostaw w godzinach nocnych. Kolejną różnicą
w stosunku do ciężarówek z silnikiem wysokoprężnym jest
znacznie mniejszy poziom drgań.

Seryjna produkcja eActrosa
w fabryce Mercedes-Benz
w Wörth am Rhein

Pierwszy seryjny eActros zjechał z linii produkcyjnej w zakładzie w Wörth am Rhein na początku października 2021 roku.
Centralnym punktem produkcji seryjnej eActrosa jest Future
Truck Center – jego oficjalne uruchomienie nastąpiło wraz
z rozpoczęciem produkcji seryjnej pojazdu. Zanim eActros trafi
do Future Truck Center w celu elektryfikacji, zostanie elastycznie
włączony w produkcję na istniejącej już linii montażowej, obok
ciężarówek z napędem konwencjonalnym. Zasadniczo budowa
różnych typów pojazdów w fabryce w Wörth ma być jak najbardziej zintegrowana, a podstawowa konstrukcja montowana na
jednej linii – niezależnie od tego, czy montuje się konwencjonalny silnik spalinowy, czy elektryczny układ napędowy. W Future
Truck Center ma w przyszłości odbywać się również elektryfikacja innych ciężarówek Mercedes-Benz o neutralnej emisji CO2.
W drugiej połowie 2022 roku ma ruszyć produkcja seryjna
eEconica do zastosowań komunalnych. Na rok 2024 przewiduje
się gotowość do produkcji seryjnej eActrosa LongHaul – pojazdu
do transportu dalekobieżnego.

Wejście w e-mobilność:
na kluczowych rynkach
europejskich Fuso
wprowadza aplikację
eTruck Ready
Coraz więcej firm transportowych i logistycznych rozważa zakup w pełni elektrycznej ciężarówki – tzw. eTruck.
Jednak często klientom trudno jest sprawdzić, czy pojazd tego rodzaju może rzeczywiście przejąć typowy
profil zastosowań konwencjonalnych odpowiedników
we flocie. Z tego powodu podczas wchodzenia do
e-mobilności Fuso zapewnia dalszą przejrzystość dla
potencjalnych nowych klientów w pełni elektrycznego,
lekkiego modelu eCanter.

Natychmiastowe wdrożenie

Aplikacja eTruck Ready Daimler Trucks jest już dostępna na
kluczowych rynkach eCanter, takich jak Niemcy, Francja, Holandia,Wielka Brytania, Portugalia, Dania, Norwegia, Finlandia,
Hiszpania, Szwajcaria, Włochy i Austria.
Aplikacja eTruck Ready jest bezpłatna i umożliwia klientom określenie, które profile i trasy są odpowiednie dla eCantera. Aplikacja
na smartfona rejestruje trasy przejazdu konwencjonalnego
pojazdu: profil prędkości, przyspieszenia, ukształtowanie terenu
na trasie. Ważne parametry, takie jak ładowność i temperatura
zewnętrzna, mogą być następnie dodawane przez menedżerów
floty na indywidualnym portalu internetowym. Na podstawie
tych danych program generuje odpowiedni zasięg i oczekiwany
pobór mocy eCantera. Dla odbiorców tworzy to realistyczny
profil użytkowania.
Aplikacja eTruck Ready stanowi część holistycznego podejścia do
e-doradztwa opracowanego w Daimler Truck. Od 2020 roku za
pomocą aplikacji podmiot pomaga ewentualnym użytkownikom Mercedes-Benz eActros wyjaśnić potencjał elektryfikacji.
Ponieważ aplikacja jest teraz kompatybilna z eCanter, Fuso
jeszcze bardziej umacnia swoją wiodącą pozycję w dziedzinie
transportu neutralnego pod względem emisji CO2. Aplikacja
jest dostępna na iOS i Androida w odpowiednich sklepach.
Wraz z wprowadzeniem na rynek w 2017 roku eCantera FUSO
ogłosiło swoje udziały jako pionier i lider w dziedzinie elektrycznych ciężarówek, pracując nad zapewnieniem transportu
zrównoważonego, neutralnego pod względem emisji CO2.
Zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju Daimler Truck
Fuso wprowadza branżę pojazdów użytkowych w przyszłość
i dąży do tego, aby do 2039 roku wszystkie nowe pojazdy
w triadzie (Europa, Ameryka Północna i Japonia) były neutralne
pod względem emisji CO2. W ten sposób eCanter odgrywa
znaczącą rolę w osiąganiu transportu neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla, z ciągłym ruchem w kierunku
społeczeństw neutralnych pod względem emisji dwutlenku
węgla, ku czemu zwracają się różne rządy w krajach europejskich. Obecnie w codziennych operacjach na całym świecie
przewoźnicy korzystają z ponad 200 sztuk eCanter.
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Mitsubishi Fuso
dostarczy poczcie australijskiej
– Australia Post
– 20 ciężarówek eCanter
W październiku 2021 roku poczta australijska – Australia Post
– została pierwszym klientem w tym kraju, który dodał eCantera do swojej floty elektrycznej. eCantery użytkowane są
w największych miastach kraju, realizując dostawy przesyłek.
Mitsubishi FusoTruck and Bus Corporation (MFTBC) podało, że 20 sztuk
całkowicie elektrycznej ciężarówki eCanter wkrótce stanie się częścią
floty Australii Post. W październiku operator ten został pierwszym
lokalnym klientem, który zintegrował elektryczną lekką ciężarówkę
ze swoją codzienną działalnością.
Australia Post jest przedsiębiorstwem państwowym świadczącym
usługi pocztowe w Australii. Organizacja posiada największą flotę
elektryczną w tym kraju, liczącą ponad 3000 elektrycznych aut dostawczych. Oczekuje się, że eCantery przyczynią się do realizacji celu firmy,
polegającego na zmniejszeniu do 2025 roku ogólnych emisji o 15%
w stosunku do poziomu z 2019 roku. Ciężarówki eCanter będą jeździć
w dużych miastach w całej Australii, aby wspierać dostawy paczek.
Spółka zależna Australia Post – StarTrack, dostarczająca ekspresowe
rozwiązania logistyczne dla przedsiębiorstw – też będzie eksploatować eCantery.

Dostarczono ponad 250
całkowicie elektrycznych
eCanterów. W drugim
kwartale 2021 roku
spółka zależna Daimler
Truck Fuso kontynuowała
swoją proekologiczną
transformację
Fuso dostarczyło już ponad 250 całkowicie elektrycznych eCanterów klientom w Europie, Japonii, Stanach
Zjednoczonych i Nowej Zelandii. Trwają dalsze dostawy
tego modelu dla odbiorców na rynkach europejskich,
takich jak Szwajcaria, Wielka Brytania i Holandia. Wprowadzono też eCantera we Włoszech, gdzie w Mediolanie
doszło do przekazania dwóch takich aut DB Schenker, co
zamyka duże europejskie zamówienie. Kolejne elektryzujące kamienie milowe związane eCanterem datowały
się na lipiec: miały wówczas miejsce pierwsza dostawa
do klienta w regionie Shikoku w Japonii oraz wejście
na rynek w Nowej Zelandii.
Dzięki kolejnym dostawom eCantera w drugim kwartale 2021
roku Daimler Truck kontynuuje transformację na transport
neutralny pod względem emisji CO2. W sumie od rozpoczęcia małoseryjnej produkcji w 2017 roku Fuso dostarczyło już
ponad 250 eCanterów do użytkowników w Europie, Japonii,
Stanach Zjednoczonych i Nowej Zelandii. Następne dostawy
są sukcesywnie realizowane.
FUSO eCanter to pierwsza w pełni elektryczna lekka ciężarówka Daimler Truck znajdująca się w produkcji małoseryjnej.
Jako 7,49-tonowy pojazd o zasięgu ponad 100 km, prędkości
maksymalnej 80 km/h i mocy 129 kW model ten ma wszystko,
czego potrzeba do ekologicznej i ekonomicznej eksploatacji
w centrach miast. Jego wysoka zwinność sprawia, że staje się
idealną propozycją do ekologicznego transportu dystrybucyjnego w centrum miast. Klienci w całej Europie wdrażają go

eCantery dla Australii są dostarczane z Tramagal w Portugalii i mają
te same standardowe specyfikacje, co modele obecnie dostępne
w Japonii i Europie. Aby wspierać bezpieczną jazdę w środowisku
miejskim, pojazd wyposażono w funkcje bezpieczeństwa, takie jak
zaawansowany system hamowania awaryjnego, system ostrzegania
o opuszczeniu pasa ruchu oraz elektroniczny program stabilności.
Pojazd przeszedł również rygorystyczne testy w ramach sześciomiesięcznej próby lokalnej, podczas której był eksploatowany z maksymalnym obciążeniem.

O eCanterze

eCanter to seryjnie produkowana całkowicie elektryczna ciężarówka
opracowana przez MFTBC jako rozwiązanie problemów środowiska
miejskiego, takich jak hałas, spaliny i emisje CO2. Model mieszczący
się w klasie masy całkowitej 7500 kg na jednym ładowaniu zapewnia zasięg około 100 kilometrów. Elektryczny układ napędowy
zawiera silnik o mocy maksymalnej 135 kW i maksymalnym
momencie obrotowym 390 Nm oraz sześć wysokonapięciowych
(370 V, 13,5 kWh) akumulatorów litowo-jonowych. W przypadku
stacji szybkiego ładowania pełne naładowanie pojazdu zajmuje
tylko około 1,5 godziny.
MFTBC z siedzibą w Kawasaki (Japonia) jest jednym z wiodących wytwórców pojazdów użytkowych w Azji. Jego 89,29%
akcji należący do Daimler Truck AG, a 10,71% do różnych firm
z grupy Mitsubishi. MFTBC, ikona japońskiego przemysłu pojazdów użytkowych z ponad 85-letnią tradycją i marką Fuso,
produkuje szereg pojazdów użytkowych, w tym ciężarówki klas

w różnych zastosowaniach. Po wprowadzeniu tego pojazdu
na rynek w Szwajcarii, kolejna szwajcarska firma logistyczna – Rhyner Logistik – włączyła eCantera do swojej floty,
wykorzystując ten wariant do dystrybucji bliskiego zasięgu w
centrum miasta w Zurychu. Stefan Greub, dyrektor generalny
i zarządzający Rhyner Logistik, wyjaśnia: „Potrzebujemy
pojazdów, które szybko i bezpiecznie dotrą do celu, głównie na wąskich miejskich ulicach. eCanter mieści się nawet
na parkingach podziemnych, a jego napęd elektryczny zapewnia wyraźne korzyści w ruchu miejskim typu „stop-and-go”.

Przewozi pieczywo...

Na innym rynku, w Wielkiej Brytanii, dzięki jeździe bez lokalnej
emisji Warburtons – największa brytyjska marka piekarnicza – niedawno zdobył kolejną część zezwoleń EV. Korzysta
z eCantera już wcześnie rano, gdyż codziennie o godzinie
4 wyjeżdża on z piekarni Warburtons Bolton, by dostarczać
świeże pieczywo do około 25 różnych klientów, głównie
w centralnej części Manchesteru. Steve Gray, kierownik transportu krajowego w Warburtons, potwierdza: „Nasze pierwsze
wrażenia z eCantera są z pewnością pozytywne. Jego zasięg
jest więcej niż adekwatny do naszych potrzeb i został dobrze
przyjęty przez naszych kierowców. Jest mniejszy niż konwencjonalna 7,5-tonowa maszyna, a ta kompaktowa powierzchnia
w połączeniu z doskonałym promieniem skrętu, zapewniającym
mu wysoką zwrotność, to zdecydowana zaleta w przypadku
pracy w centrum miasta”.

tonażowych lekkiej, średniej i ciężkiej, autobusy oraz silniki przemysłowe. Są one sprzedawane na ponad 170 rynkach na całym
świecie. W 2017 roku podmiot wprowadził eCantera – pierwszą
w pełni elektryczną lekką ciężarówkę produkowaną seryjnie w
Japonii. W 2019 roku Super Great – pierwszy w Japonii ciężki
samochód ciężarowy wyposażony w technologię zautomatyzowanego wspomagania jazdy Level 2 – stał się punktem odniesienia
na japońskim rynku pojazdów użytkowych. MFTBC działa pod parasolem 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.

dwa egzemplarze, co oznacza kolejne wejście eCantera na
rynek w Europie.
Sukces eCantera trwa również na rodzimym rynku w Japonii,
gdzie firmie Shikoku Meitetsu Transportation przekazano dwie
jednostki eCanter. Tutaj te lekkie ciężarówki są odpowiedzialne
za transport drobnicowy w Matsuyama City. Tworząc historię
e-Mobility, reprezentują pierwsze elektryczne ciężarówki
w regionie Sikoku.

Już 16 krajów
na całym świecie

Kolejnym kamieniem milowym było wprowadzenie eCantera
na następny nowy rynek: tym razem Nowej Zelandii, Fuso New
Zealand otrzymało mianowicie dofinansowanie od Ministerstwa
Energii i Zasobów na próby operacyjne eCantera. Od tego
czasu pięć sztuk eCantera zostało rozmieszczonych w rejonie
Auckland na przedłużony okres testowy. Od lipca Genesis Energy
Limited, wiodący dostawca energii w Nowej Zelandii, z flotą
liczącą około 110 ciężarówek, w operacjach wykonywanych na
rzecz klientów korzysta z pierwszego w tym kraju eCantera.
Oznacza to, że Fuso eCanter jest obecnie obsługiwany przez
klientów w 16 różnych krajach na całym świecie. Są to: Niemcy,
Francja, Holandia, Wielka Brytania, Portugalia, Dania, Irlandia,
Norwegia, Finlandia, Hiszpania, Włochy, Austria, Szwajcaria,
USA, Japonia i Nowa Zelandia.

...i piwo

Udowadniając swoją wszechstronność, Fuso eCanter jest teraz
na służbie w Holandii jako elektryczna ciężarówka do przewozu
piwa. W lipcu 2021 roku słynny tamtejszy browar Heineken
otrzymał zmodyfikowaną wersję eCantera ze specjalnym zbiornikiem zamontowanym z tyłu, który można napełnić nawet
3000 litrów piwa. Browar używa tego auta w Amsterdamie
do dystrybucji piwa w centrum miasta do lokalnych barów.
W drugim kwartale 2021 roku DB Schenker, największy użytkownik floty elektrycznej Fuso, przejął zaś kolejne dostawy
eCantera. To skończyło większe zamówienie, dotyczące 36
pojazdów skierowanych do 11 krajów europejskich. Na przykład we Włoszech do floty DB Schenker w Mediolanie dodano

ciężarówki i autobusy 01-03/2022

006-016 Daimler Truck - składka+.indd 11

24.03.2022 16:24:39

[ 12 ] DAIMLER TRUCK

Dostarczono 300 eTrucków!
Daimler Truck i Fuso eCanter
osiągają kolejne kamienie
milowe na drodze eMobility
15 listopada 2021 roku poinformowano, że Daimler
Truck coraz szybciej porusza się, aby wygrać wyścig
o zerową emisję. Dobry przykład stanowi tu w pełni
elektryczna lekka ciężarówka Fuso eCanter. Jej globalne
dostawy do klientów przekroczyły obecnie poziom 300
pojazdów pochodzących z produkcji małoseryjnej. Klienci
w szesnastu krajach i miastach – takich jak Nowy Jork,
Tokio, Berlin, Londyn, Amsterdam, Paryż, Dublin, Oslo,
Kopenhaga, Helsinki, a nawet Auckland – już używają tej
niezawodnej miejskiej ciężarówki dostawczej. Kolejne
dostawy są sukcesywnie realizowane.
Poza tym do tej pory odległość pokonana przez globalną flotę
eCanter w codziennych operacjach u klientów przekracza obecnie łącznie 4 miliony kilometrów przejechanych lokalnie bez
emisji – co odpowiada około 100 okrążeniom Ziemi lub nieco
ponad pięciu podróżom na Księżyc i z powrotem.
Na jednym ładowaniu Fuso eCanter zapewnia zasięg 100 km,
dzięki czemu auto o dopuszczalnej masie całkowitej 7,49 t
doskonale nadaje się do bezemisyjnej i cichej dystrybucji w centrum miasta. Do listopada 2021 roku w Stanach Zjednoczonych
dostarczono ponad 40 tych samochodów, około 75 w Japonii
oraz przeszło 190 w Europie. Wcześniej ta całkowicie elektryczna
lekka ciężarówka została wprowadzona do Australii i Nowej
Zelandii, rozszerzając zasięg zbytu tego modelu i dodając do
listy dwa kolejne główne rynki sprzedaży.
Wraz z wprowadzeniem na rynek eCantera w 2017 roku
Fuso stało się jednym z pionierów i liderów w segmencie
elektrycznych ciężarówek. Zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju Daimler Truck Fuso wprowadza
branżę pojazdów użytkowych w przyszłość. Daimler Truck
dąży do tego, aby do 2039 roku wszystkie nowe pojazdy oferowane w triadzie (Europa, Ameryka Północna
i Japonia) były neutralne pod względem emisji dwutlenku.

Dążenie do produkcji
seryjnej: próby
Mercedes-Benz eEconic
pod kątem w pełni
elektrycznej eksploatacji
w zastosowaniach
komunalnych
idą pełną parą
Testy skupiają się na bezpieczeństwie, osiągach i trwałości
pojazdu. Wywóz odpadów to idealne wdrożenie: zakres
zastosowań tej 27-tonowej wersji pokrywa większość
typowych tras zbiórki śmieci bez konieczności doładowania
na trasie. eEconic korzysta z globalnej strategii platform
Daimler Trucks – architektura pojazdu bazuje na modelu
eActros. Następnym krokiem jest testowanie u klienta
w rzeczywistych warunkach. Rozpoczęcie produkcji seryjnej w fabryce Mercedes-Benz w Wörth zaplanowano
na 2022 rok.
Mercedes-Benz Trucks zdecydowanie posuwa się do przodu, do
zastosowań komunalnych opracowując eEconica z napędem
akumulatorowym. Zanim model ten zostanie przetestowany
w praktycznej eksploatacji u klientów, musi przejść trwającą obecnie
serię intensywnych testów. Jeden z odbiorców już zdecydował się
na zakup seryjnie produkowanego eEconica: Urbaser A/S (Dania),
firma działająca w duńskim sektorze gospodarki odpadami, zamówiła jedenaście pojazdów. Główne dane techniczne eEconica są
w dużej mierze identyczne z danymi technicznymi eActrosa. eEconic skonfigurowany jako śmieciarka ma w trybie jednozmianowym, bez przeładunku, obsługiwać zdecydowaną większość tras
zbiórki odpadów, typowych dotąd dla Econica.
Obecnie wariant ten przechodzi wiele intensywnych serii próbnych.
Inżynierowie zajmujący się testami skupiają się na sprawdzaniu
bezpieczeństwa, osiągów i trwałości auta. eEconic będzie też
musiał dowieść swoich zalet latem i zimą w próbach akumulatorów
i elektrycznego układu napędowego. Pojazd poddawany jest
również dodatkowym testom, takim jak pomiary hałasu, kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) oraz jazdy próbne na
wyboistej drodze. Po zakończeniu tych testów samochód przejdzie do następnego kroku: prób u klientów w rzeczywistych warunkach eksploatacji. Rozpoczęcie produkcji seryjnej w fabryce
Mercedes-Benz w Wörth zaplanowano na drugą połowę 2022
roku, z kolei światową premierę wystawową na targach IFAT
2022 w Monachium.
Ralf Forcher, szef Mercedes Benz Special Trucks, mówi: „Poddajemy eEconica niezwykle szerokiemu zakresowi serii testów,
a dotychczasowe wyniki pokazują, że z naszą koncepcją jesteśmy
na dobrej drodze. eEconic idealnie nadaje się do wyznaczonej
roli jako pojazd do zbiórki śmieci. Wysoki udział jazdy w trybie
»stop-and-go«, niezawodnie zaplanowane dzienne trasy o średniej długości 100 km oraz ładowanie akumulatorów w bazach
klientów składają się na idealne zastosowanie dla profilu misji tej
niskopodłogowej ciężarówki z napędem elektrycznym”.
eEconic o dopuszczalnej masie całkowitej 27
000 kg początkowo zostanie wprowadzony na
rynek jako wariant 3-osiowy w układzie napędowym 6x2 – konfiguracja 6x2/NLA
i

w wydaniu śmieciarki. Podobnie jak w przypadku
eActrosa, jego technologiczne serce stanowi elektryczna jednostka
napędowa: oś elektryczna z dwoma zintegrowanymi silnikami
elektrycznymi i dwubiegową skrzynią przekładniową. Pakiet akumulatorów wydania produkowanego seryjnie będzie wyposażony
w trzy zestawy akumulatorów, każdy o pojemności energetycznej
około 105 kWh. Oba silniki chłodzone cieczą generują moc ciągłą
330 kW oraz moc maksymalną 400 kW. Ponadto, podczas jazdy
przewidującej, energia elektryczna może być odzyskiwana przez
rekuperację, co jest główną zaletą, głównie w przypadku zbiórki
odpadów dokonywanej w trybie jazdy„stop-and-go”. Pod koniec
codziennych tras akumulatory można naładować z mocą do 160
kW w bazie klientów.
Sprawdzone cechy konwencjonalnego Econica, wyjątkowo cenione
przez klientów, są także częścią eEconica. Elektryczny układ napędowy pozwolił na uzyskanie płaskiej podłogi kabiny, co ułatwia
przechodzenie przez kabinę i okazuje się szczególnie wygodne, gdy
kierowca chce wysiąść po stronie przeciwnej do ruchu drogowego
przez składane drzwi po stronie pasażera. Istotne ulepszenie w
stosunku do konwencjonalnego Econica stanowi też nowoczesny i
intuicyjny kokpit multimedialny. Do tego dochodzi panoramiczne
przeszklenie z powlekaną i podgrzewaną szybą przednią Thermocontrol, która dodatkowo zapobiega zaparowywaniu szyby
wskutek czynników atmosferycznych, a tym samym zwiększa
widoczność na obszar ruchu drogowego. Dodatkowo szyba ta
ogranicza nagrzewanie się wnętrza na skutek promieniowania
słonecznego.
Ogromną zaletą eEconica w zakresie bezpieczeństwa w ruchu miejskim jest jego seryjne wyposażenie w asystenta martwego pola
S1R oraz asystenta hamowania awaryjnego Active Brake Assist piątej generacji. Przy tym głęboka panoramiczna szyba przednia„kabiny DirectVision”z nisko osadzonym siedzeniem zapewnia kierowcy bezpośredni kontakt wzrokowy z innymi użytkownikami drogi
i bardzo dobrą widoczność ruchu drogowego. Poza tym niskie wejście
i wyjście w przestronnej kabinie, zawierającej miejsce nawet dla czterech osób, przekłada się na wysoki poziom ergonomii. Szczególnie
w ruchu miejskim eEconic zyskuje nie tylko dzięki lokalnie neutralnemu emisyjnie układowi napędowemu, ale i niższej emisji hałasu,
co jawi się jako zaleta przede wszystkim wczesnym rankiem.
Aby pomóc firmom transportowym na każdym etapie ich drogi
do eMobilności, tak jak w przypadku eActrosa Mercedes-Benz
Trucks osadza eEconica w ekosystemie zawierającym również porady i usługi oraz szereg rozwiązań cyfrowych w celu
zwiększenia wykorzystania zdolności przewozowych pojazdu
i optymalizacji całkowitego kosztu posiadania. Na przykład
przy użyciu planów istniejącej trasy klienta możliwe staje się
ustalenie wysoce realistycznego i znaczącego profilu eksploatacji elektrycznych ciężarówek. Ten tak zwany eConsulting
obejmuje nie tylko elektryfikację bazy, ale – na życzenie klienta
– zawiera jeszcze pytania dotyczące planowania, składania
wniosków i wdrażania wszystkiego, co dotyczy infrastruktury
ładowania oraz podłączenia do sieci elektrycznej. W tym celu
Mercedes-Benz Trucks nawiązał m.in. strategiczne partnerstwo
z Siemens Smart Infrastructure, ENGIE i EVBox Group. Ponadto,
w razie potrzeby, koncern może dodatkowo pomóc w identyfikacji dostępnych dotacji publicznych na infrastrukturę
i pojazdy.
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Oprócz DB Schenker, eActrosa używa też
inna znana niemiecka firma logistyczna:
Dachser.

Pierwsza seryjnie
produkowana ciężarówka
Mercedes-Benz eActros
przekazana DB Schenker.
Będzie przewoziła
przesyłki na paletach
28 lutego 2022 roku Daimler Truck – Mercedes Trucks
przekazał pierwszy zbudowany seryjnie egzemplarz
w pełni elektrycznego modelu eActros. Odebrał go
rodzimy klient – operator logistyczny DB Schenker,
a zakup ten nie byłby możliwy bez istotnego wsparcia finansowego ze strony niemieckiego rządu federalnego.
Pierwszy całkowicie elektryczny eActros produkowany seryjnie w fabryce Mercedes-Benz w Wörth am Rhein jest teraz
w rękach klienta. Karin Rådström, członek zarządu
Daimler Truck Holding AG, odpowiedzialna za regiony Europa i Ameryka Łacińska oraz markę Mercedes-Benz Trucks, przekazała eActrosa 300 uznanemu
dostawcy usług logistycznych – firmie DB Schenker
– do wykonywania ciężkiego transportu dystrybucyjnego.

Informacje zwrotne z prób praktycznych wykorzystano
do opracowania pojazdu seryjnego oraz powiązanych usług.
eActros to ciężarówka, której możesz zaufać, i odpowiedni
pojazd na nową, zrównoważoną erę”.

Wiodący dostawca
zielonej logistyki

Wolfgang Janda z DB Schenker stwierdził natomiast: „Jako
pionier innowacyjnych rozwiązań transportowych z flotą
w całej grupie, obejmującą ponad 30 000 pojazdów,
w DB Schenker postawiliśmy sobie za cel zostać wiodącym światowym dostawcą zielonej logistyki. Nasz sukces
opiera się nie tylko na naszych niezawodnych usługach
logistycznych, ale także na naszym zaangażowaniu spo-

łecznym i ekologicznych rozwiązaniach. Warunkiem tego
jest odpowiedni zestaw pojazdów z napędami alternatywnymi. Lekki Fuso eCanter firmy Daimler Trucks już
udowodnił swoją przydatność do codziennego użytku
w różnych miastach. Teraz jesteśmy bardzo podekscytowani, jak poradzi sobie eActros. Jako lider rynku
transportu lądowego w Europie ponosimy szczególną
odpowiedzialność, aby przyjąćna siebie pionierską rolę.
Dla DB Schenker nie jest to pierwsze zastosowanie elektrycznej ciężarówki: DB Schenker ma również ponad
40 Fuso eCanter eksploatowanych w 11 krajach europejskich, w tym w Niemczech, Francji, Finlandii, Włoszech
i Hiszpanii”.

Lipsk
na dobry początek

DB Schenker używa obecnie eActrosa w rejonie prawie
600-tysięcznego Lipska (Saksonia) do przewozu przesyłek na paletach. Ta elektryczna ciężarówka została w tym
celu specjalnie skonfigurowana jako odmiana dwuosiowa
z aerodynamiczną zabudową furgonową firmy SPIER.
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 19 ton zjechał
z linii montażowej zgodnie z planem – w zeszłym roku
– i został oficjalnie przekazany na spotkaniu z klientem
w Wörth po uzyskaniu zgody na finansowanie federalne.
Karin Rådström stwierdziła: „Bardzo się cieszymy, że DB
Schenker, jako jedna z wiodących firm w branży logistycznej,
wybrała Mercedes-Benz eActros. Ściśle współpracowaliśmy
z DB Schenker podczas przygotowywania eActrosa.
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Ciężarówka eActros
z produkcji seryjnej
dla Dachser do eksploatacji
w aglomeracji Stuttgartu
Dachser korzysta z eActrosa, aby lokalnie – bez dwutlenku węgla i tlenków azotu – zaopatrywać klientów
w centrum Stuttgartu. Podmiot już planuje eksploatację dodatkowego eActrosa w ramach swojej strategii
ochrony klimatu.
Jeden z pierwszych pochodzących z produkcji seryjnej Mercedes-Benz eActros z napędem akumulatorowym trafi do firmy logistycznej Dachser. Podczas spotkania z klientami w Wörth am
Rhein Karin Rådström, członek zarządu Daimler Truck Holding
AG, osobiście przekazała tego eActrosa 300 Stefanowi Hohmowi,
dyrektorowi ds. rozwoju (CDO) i członkowi zarządu Dachser. Firma
planuje już włączenie dodatkowych eActrosów do swojej floty
pojazdów w ramach własnej strategii ochrony klimatu.
Przy okazji przekazania pierwszego egzemplarza, który zastąpi
prototyp od 2019 roku testowany przez Dachser w Stuttgarcie,
Stefan Hohm wyjaśnił: „Produkowany seryjnie eActros jest ważnym elementem naszej koncepcji dostaw do miast. Udowodnił
on swoją codzienną wartość w Stuttgarcie, głównie w kwestii
bezemisyjnej dostawy do klientów ładunków na paletach.
Dla całkowicie elektrycznej ciężarówki widzimy również pewien potencjał w ruchu wahadłowym. Zakładamy, że ten pojazd znajdzie szerokie zastosowanie w zrównoważonej logistyce
ładunków”.
W Stuttgarcie za pomocą eActrosa Dachser dostarcza do klientów w centrum miasta drobnicę, przede wszystkim przesyłki
na paletach, które są zbyt duże i ciężkie do wysyłki jako paczki.
Ponadto ciężarówka elektryczna, w połączeniu z Fuso eCanter
(7,5 tony), zaopatruje mikrocentrum miejskie w przesyłki, które
są następnie rozprowadzane na ostatnim kilometrze za pomocą
elektrycznie wspomaganych rowerów towarowych. Wszystkie
przesyłki drobnicowe na określonym obszarze (Dachser Emission
Free Delivery) są dostarczane przez Dachser lokalnie, bez emisji
CO2 i tlenków azotu. eActros jest ładowany wyłącznie zieloną
energią elektryczną w oddziale Dachser w Kornwestheim. Do
tego zastosowania e-ciężarówka została skonfigurowana jako
2-osiowe podwozie w układzie napędowym 4x2 i z zabudową
furgonową SPIER. 19-tonowy wariant został wyprodukowany
w zeszłym roku po rozpoczęciu produkcji seryjnej, a po uzyskaniu zgody na finansowanie federalne oficjalnie przekazany na
spotkaniu. Dachser jest bowiem jednym z wyselekcjonowanych
klientów, którzy na wczesnym etapie zdobyli cenne doświadczenie
z prototypem eActrosa.
Karin Rådström ocenia: „Jesteśmy bardzo dumni, że innowacyjny
dostawca logistyczny, taki jak Dachser, wybrał eActrosa i pokazuje
nam zaufanie przez zamówienie kilku pojazdów wraz z naszą
kompleksową obsługą. Dachser był ważnym partnerem podczas
opracowywania eActrosa od prototypu do pojazdu seryjnego
i nie możemy się doczekać kontynuacji naszej silnej współpracy
z tą firmą na drodze do transportu o zerowej emisji”.

Aerodynamiczne
nadwozia SPIER

Nadwozia do eActrosa dla firmy Dachser dostarczył SPIER. Nadwozie do suchego frachtu typu Athlete to konstrukcja aeroformowa.
Ciągłe profile krawędziowe i osłony profili o wyrafinowanej aerodynamice w połączeniu z wbudowanym spojlerem dachowym
redukują współczynnik oporu powietrza, a tym samym mogą
zwiększyć zasięg całego auta. Zabudowa łączy dużą ładowność
z dużą objętością transportową. Konstrukcja dostosowana jest
do potrzeb klienta, m.in. pod kątem możliwości zabezpieczenia
ładunku.
Andreas Fast, szef sprzedaży i marketingu SPIER Fahrzeugwerk,
mówi: „SPIER wspiera zwiększone możliwości pojazdów dzięki
przyjaznej dla środowiska technologii napędowej przez dalej
rozwijane rozwiązania nadwoziowe. Przekształcenie dzięki SPIER
Mercedes-Benz eActros w dobrze zaokrąglone i wszechstronne
rozwiązanie dla pojazdów użytkowych z nadwoziem SPIER
Athlete pasuje do naszej misji. Nasi pracownicy są przeszkoleni
i certyfikowani do pracy z pojazdami z napędami alternatywnymi.
Z niecierpliwością czekamy na wyzwania związane z alternatywnymi napędami, a tym samym na zrównoważone, ekologiczne
i ekonomiczne możliwości na przyszłość”.

Atrakcyjne i wygodne
usługi leasingowe
w oddziałach Mercedes-Benz

Samochody są dostarczane przez Mercedes-Benz Bank i wsparte
finansowo przez jego wygodny ServiceLeasing oraz są dotowane
w ramach wytycznych finansowania zgodnie z programem
„Przyjaznych dla klimatu pojazdów użytkowych” Federalnego Ministerstwa Cyfryzacji i Transportu (BMDV). Dzięki tym
dotacjom Mercedes-Benz Bank oferuje atrakcyjne stawki
usług leasingu dla kolejnych w pełni elektrycznych eActrosów,
z czego zainteresowani klienci mogą skorzystać w sposób niebiurokratyczny bezpośrednio w oddziałach Mercedes-Benz.
Oferta jest ograniczona i obowiązuje do wyczerpania udostępnionych środków, ale najpóźniej w przypadku zamówień złożonych do 23 marca 2022 roku – z dostawą do 23 grudnia 2022
roku.

Dofinansowanie
na elektryczne ciężarówki

Na tym etapie produkowane seryjnie eActrosy są finansowane
przez Federalne Ministerstwo Cyfryzacji i Transportu na łączną
kwotę 10,77 mln euro w ramach dyrektywy w sprawie promowania lekkich i ciężkich pojazdów użytkowych z alternatywnymi, przyjaznymi dla klimatu napędami oraz związaną z tym
infrastrukturą tankowania i ładowania (KsNI). Wytyczne dotyczące finansowania koordynuje Krajowa Organizacja Technologii
Wodorowych i Ogniw Paliwowych (NOW GmbH), a wnioski są
zatwierdzane przez Federalny Urząd Transportu Towarowego.

Kurt-Christoph von Knobelsdorff, dyrektor zarządzający NOW
GmbH, wskazuje: „Finansowanie wspiera rozpowszechnianie
pojazdów użytkowych z napędami przyjaznymi dla klimatu,
a tym samym przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, poprawy jakości powietrza w miastach i ochrony
przed hałasem. Bardzo się cieszę, że główni gracze logistyczni
przejmują tutaj inicjatywę i angażują się w elektryfikację ciężkiego ruchu towarowego”.

Zasięg do 400 kilometrów,
ładowanie w nieco ponad godzinę

Akumulatory eActrosa mogą składać się z trzech (eActros
300) lub czterech zestawów akumulatorów (eActros 400),
z których każdy cechuje pojemność nominalna 112 kWh
i użytkowa około 97 kWh. Wyposażony w cztery akumulatory eActros 400 wykazuje zasięg do 400 kilometrów. Serce
technologiczne tego auta w pełni elektrycznego stanowi jego
jednostka napędowa, składająca się ze sztywnej napędowej osi
elektrycznej z dwoma zintegrowanymi silnikami elektrycznymi
i dwubiegową skrzynią przekładniową. Dwa silniki chłodzone cieczą zapewniają moc ciągłą 330 kW i moc szczytową
400 kW. Ponadto energię elektryczną da się odzyskiwać za
pomocą rekuperacji podczas przewidywanej jazdy. Energia
odzyskana przez hamowanie jest przekazywana z powrotem
do akumulatorów samochodu, a następnie ponownie dostępna
do jego zasilania. eActrosa można ładować z mocą do 160 kW.
W konwencjonalnej stacji szybkiego ładowania DC o prądzie
ładowania 400 A ładowanie trzech zestawów akumulatorów
z 20 do 80% pojemności zajmuje nieco ponad godzinę.

Zalety: lepsze przyspiesznie,
imponujący komfort jazdy,
niższy poziom hałasu,
mniejsze wibracje

Dwa zintegrowane silniki elektryczne wyróżniają się wysoką
sprawnością i zapewniają stałe dostarczanie mocy i wysokiego
momentu od samego startu. Silniki elektryczne dostarczają bowiem wysoki moment natychmiast przy ruszaniu, a dwubiegowa
skrzynia przekładniowa przekłada się na dobre przyspieszenie
oraz imponujące komfort i dynamikę jazdy, co umożliwia bardziej zrelaksowaną i mniej stresującą jazdę niż konwencjonalna
ciężarówka z silnikiem wysokoprężnym. Ponadto nisko położony
środek ciężkości poprawia pokonywanie zakrętów. Poziom hałasu
we wnętrzu został obniżony o 10 dB, co mniej więcej odpowiada
zmniejszeniu o połowę odczuwalnego poziomu hałasu i również
przyczynia się do zwiększenia komfortu kierowcy podczas pracy
przy pełnym obciążeniu. Dzięki niskiemu poziomowi hałasu
możliwe stają się także dostawy nocne. Do tego, w przeciwieństwie do ciężarówki z silnikiem Diesla, do znacznie mniejszych
należą wibracje.
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Nowe systemy bezpieczeństwa
w miejskich autobusach Mercedesa
Conecto dla wrocławskich DLA
W sferze ogólnie pojętego bezpieczeństwa przewozu środkami komunikacji miejskiej pasażerowie zwracają uwagę na wiele aspektów
tylko częściowo związanych z samym pojazdem oraz jego jazdą.
Z badań przeprowadzonych przez pracowników Katedry Logistyki
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu niezbicie wynika, że z
punktu widzenia podróżnego termin„bezpieczeństwo” zazwyczaj
sprowadza się do pięciu podstawowych obszarów:
* bezpieczeństwa w ujęciu kryminalnym, czyli minimalizacji na
pokładzie autobusu wykroczeń i przestępstw takich jak kradzieże,
wymuszenia albo pobicia;
* bezpieczeństwa korzystania z wyposażenia autobusu, co przeważnie dotyczy ergonomii zastosowanych rozwiązań, takich jak układ
i rozmieszczenie poręczy, łatwość dostępu do miejsc siedzących
i wygoda przebywania na nich, jasność i przejrzystość oznaczenia
tzw. gorących guzików, przejrzystość, czytelność i zrozumiałość
komunikatów podawanych przez pokładowe systemy informacji,
w tym co do zbliżających się przystanków;
* bezpieczeństwo wsiadania i wysiadania, w tym brak stopni
wejściowych, ograniczenie możliwości pośliznięcia się oraz minimalizacja możliwości bycia przytrzaśniętym przez drzwi;
* bezpieczeństwa w czasie jazdy, co najczęściej bywa rozumiane
jako łagodne przyspieszanie i hamowanie przez pojazd, skutkujące
ograniczeniem możliwości przewrócenia się przez osoby starsze
czy nietrzymające się poręczy/uchwytów. Generalnie pasażerowie – szczególnie młodsi – chcieliby móc w miarę swobodnie
zachowywać się na pokładzie, w tym jedynie stojąc lub opierając
się o ściany – bez trzymania się – by w sposób nieskrępowany móc
czytać i/lub korzystać z urządzeń elektronicznych;

* elementów dotyczących nie tyle bezpieczeństwa, ile czystości
na pokładzie.
Natomiast ankietowani praktycznie w ogóle nie zwracają uwagi
na bezpieczeństwo samego poruszania się pojazdu – przykładowo
ograniczania wypadków czy kolizji przez poprawę widoczności,
skrócenie drogi hamowania albo wzrost ochrony słabo zabezpieczonych czy gorzej widocznych innych użytkowników dróg, jak
piesi albo rowerzyści. W tej materii – co ciekawe – bezpieczeństwo
przyjmuje się niemal za pewnik, tzn. że pojazd pozostaje bezpieczny
i odpowiednio prowadzony nikogo nie powinien potrącić, nawet
w gęstym ruchu czy przy skręcaniu w bok i przejeździe przez pasy
dla pieszych/ścieżki rowerowe.
19 sierpnia 2021 roku na terenach Stadionu Olimpijskiego we
Wrocławiu odbyły się pokazy najnowocześniejszych systemów
bezpieczeństwa montowanych w autobusach miejskich Mercedes-Benz. Wydarzenie to zostało powiązane z uroczystym
przekazaniem dwunastu egzemplarzy Conecto, zamówionych
przez Dolnośląskie Linie Autobusowe na potrzeby świadczenia
usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez gminę Wrocław na terenie aglomeracji wrocławskiej,
obejmującej gminę Wrocław oraz gminy Czernica, Żórawina,
Kąty Wrocławskie, Siechnice i Kobierzyce. Pokazy systemów
odbyły się na zamówionych przez DLA autobusach Mercedes-Benz
Conecto, które zostały wyposażone zarówno w asystenta skrętu
(Sideguard Assist), jak i w aktywnego asystenta hamowania
(Preventive Brake Assist).
Asystent skrętu Sideguard Assist znacznie zwiększa bezpieczeństwo
niechronionych użytkowników dróg, głównie w miastach, gdyż

pomaga kierowcy odpowiednio wcześnie rozpoznać krytyczne
sytuacje podczas wykonywania manewru skrętu. System ten działa
wieloetapowo. W pierwszym etapie informuje kierowcę, a w drugim
wysyła mu dodatkowo ostrzeżenie. Jeśli poruszający się obiekt
znajduje się w bocznej strefie monitorowanej, trójkątna żółta dioda
LED w słupku A0 po stronie pasażera świeci się na żółto. Intuicyjnie
zwraca to uwagę kierowcy na sytuację obok pojazdu. Ponadto na
wyświetlaczu centralnym pojawi się komunikat ostrzegawczy. Jeśli
kierowca rozpocznie lub będzie kontynuował czynność mogącą
prowadzić do kolizji, emitowane jest dodatkowe ostrzeżenie. Dioda
LED zacznie wówczas migać na czerwono mocniejszym światłem, po czym przejdzie w tryb ciągły. Sygnał będzie uzupełniony
dodatkowym ostrzeżeniem w formie wibracji w fotelu kierowcy.
Sideguard Assist ostrzega także przed nieruchomymi przeszkodami
znajdującymi się w polu skrętu autobusu i może jeszcze przejąć
zadanie asystenta zmiany pasa ruchu, pracując przy tym z taką
samą kaskadą ostrzeżeń.
Preventive Brake Assist to zaś pierwszy na świecie aktywny
asystent hamowania dla autobusów miejskich. Nowy system
wspomagania ostrzega przed kolizją z poruszającymi się pieszymi
oraz nieruchomymi lub ruchomymi obiektami, a w przypadku
poważnego zagrożenia kolizją automatycznie inicjuje hamowanie
częściowe. Kaskada ostrzeżeń i interwencyjne hamowanie zostały
zaprojektowane odpowiednio do warunków panujących w ruchu
miejskim. W razie grożącej kolizji z pieszymi, względnie ruchomymi lub nieruchomymi przedmiotami system Preventive Brake
Assist ostrzega kierowcę zarówno wizualnie za pomocą czerwonego trójkąta z symbolem pojazdu na wyświetlaczu centralnym, jak
i dźwiękowo, a jednocześnie uruchamia hamowanie częściowe.
Utrzymuje je do momentu, gdy kierowca podejmie interwencję
lub autobus zatrzyma się. Preventive Brake Assist opiera się na
technologii radarowej nowej generacji. System radarowy stale
skanuje obszar do 250 metrów pasa ruchu przed autobusem
i działa niezawodnie nawet w nocy oraz w niekorzystnych warunkach pogodowych.
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SUSTAINEER Mercedes-Benz:
siła napędowa innowacji
dla zrównoważonej
mobilności
miejskiej

Mercedes-Benz Vans
jest przekonany
o ekologicznych
i ekonomicznych zaletach
elektrycznych aut dostawczych
i przygotowuje się do przejścia na w pełni
elektryczny napęd przed końcem obecnej dekady
– wszędzie tam, gdzie pozwolą na to warunki rynkowe.
TEKST: JAROSŁAW BRACH, ZDJĘCIE: MERCEDES-BENZ

N

eutralne dla klimatu samochody dostawcze
dla dostaw „na ostatniej mili” wytwarzają
własną, ekologiczną energię elektryczną
i mogą aktywnie poprawiać jakość powietrza
w miastach. Dzięki demonstratorowi technologii
SUSTAINEER Mercedes-Benz Vans daje namacalne wrażenie, jak zrównoważony rozwój w miejskich operacjach dostawczych może wyglądać
w przyszłości. W pełni elektryczny van, oparty na
Mercedes-Benz eSprinter, łączy w sobie szereg
innowacyjnych rozwiązań zaprojektowanych w celu
poprawy jakości życia w miastach, oszczędzania
zasobów i ochrony klimatu oraz poprawy zdrowia i bezpieczeństwa kierowcy i innych użytkowników dróg. Do tych nowych opracowań należą
drobny filtr cząstek stałych na przednim module
i podwoziu, panel słoneczny – fotowoltaiczny na
dachu, części składowe wykonane z materiałów
pochodzących z recyklingu oraz system ogrzewania
znajdujący się blisko nadwozia.
Innowacje i rozwiązania techniczne, w które
wyposażony jest SUSTAINEER, zostały zaprojektowane z myślą o możliwości produkcji seryjnej, tak
aby realne stało się ich wykorzystanie w przyszłych
generacjach pojazdów Mercedes-Benz Vans.

Strategia „Ambition 2039”
W ramach strategii biznesowej „Ambition 2039”
Mercedes-Benz Vans dąży do tego, aby flota pry-

watnych i komercyjnych samochodów dostawczych przez cały cykl ich życia była neutralna pod
względem emisji dwutlenku węgla – od fazy rozwoju po sieć dostaw, od własnej firmy, procesów
produkcyjnych i elektryfikacji wyrobów, przez
wykorzystanie energii odnawialnej do eksploatacji pojazdów elektrycznych. Dlatego od 2022
roku we wszystkich należących do firmy na całym
świecie fabrykach wersji dostawczych produkcja
jest neutralna pod względem emisji dwutlenku
węgla i bazuje wyłącznie na energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii.

Od „elektryka przede wszystkim”
do „tylko elektryczny”
W swojej strategii Mercedes-Benz Vans mocno zakorzenił swoje aspiracje lidera w zakresie
elektromobilności i systematycznie elektryfikuje
wszystkie serie modelowe. Klienci, operatorzy flot
i producenci nadwozi mogą już wybierać spośród
czterech modeli z napędem elektrycznym. Są to:
furgon eVito, eSprinter, eVito Tourer i EQV. W nadchodzącym roku portfolio odmian elektrycznych
będzie poszerzone o segment małych vanów,
a w nim typy eCitan i EQT. Dzięki temu Mercedes-Benz stanie się jedynym producentem na świecie
oferującym lokalnie bezemisyjny model we wszystkich segmentach aut dostawczych – a to dopiero
kolejny krok na drodze do w pełni elektrycznej

przyszłości. Od połowy dekady wszystkie nowe
architektury pojazdów będą bowiem jedynie elektryczne. W tym celu koncern opracowuje całkowicie
nową architekturę wyłącznie elektrycznego vana
o nazwie VAN.EA.

W 2022 roku zrównoważona
koncepcja naprawy akumulatorów
W drugiej połowie 2022 roku Mercedes-Benz
będzie sukcesywnie wdrażać koncepcję zrównoważonej naprawy we wszystkich segmentach
wariantów dostawczych, aby przedłużyć żywotność akumulatorów wysokonapięciowych montowanych w swoich pojazdach. Do trzech zasad:
„redukcja”, „ponowne wykorzystanie”, „recykling”
w gospodarce o obiegu zamkniętym można teraz
dodać czwartą: „naprawa”.
Ponadto Mercedes-Benz Vans dąży do jak największego recyklingu akumulatorów. W porównaniu do dzisiejszych danych do 2030 roku cel polega
na redukcji zużycia podstawowych zasobów wykorzystywanych w układach napędowych i technologii akumulatorów o 40 procent. Aby chronić prawa
człowieka, w przyszłości producent samochodów
będzie zaopatrywał się w ogniwa akumulatorowe
zawierające lit i kobalt z certyfikowanych kopalń.
Ponadto każdy etap łańcucha dostaw dostawców
ogniw akumulatorowych będzie kontrolowany
zgodnie z wytycznymi OECD.
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Rozpoczęcie
seryjnej produkcji
DAF-a Nowej Generacji
4 listopada w firmie DAF w Eindhoven rozpoczęła się seryjna produkcja nowej generacji ciężarówek. Oficjalnie
egzemplarz „Job One” – czerwony XG+ z 12,9-litrowym
silnikiem Paccar MX-13 – John Jorritsma (burmistrz Eindhoven) i Harry Wolters (prezes DAF-a) przekazali André
Verbeekowi, dyrektorowi zarządzającemu i właścicielowi
Verbeek Agra Vision.
Pierwszą ciężarówkę DAF Nowej Generacji, która zeszła z linii produkcyjnej, powitali Harry Wolters – prezes DAF, André Verbeek
– dyrektor/właściciel Verbeek Agra Vision i właściciel nowej ciężarówki, Niels Verbeek oraz John Jorritsma – burmistrz Eindhoven.
DAF jest pierwszym wytwórcą ciężarówek, który wprowadził na
rynek zupełnie nową generację aut, opracowaną zgodnie z ostatnimi europejskimi przepisami dotyczącymi mas i wymiarów dla
środków transportu tego rodzaju. W trakcie uroczystości Harry
Wolters powiedział: „DAF jest nie tylko pierwszą firmą, która to
zrobiła, ale także jedyną. Oznacza to, że nasze nowe ciężarówki do
transportu długodystansowego – nowe XF, XG i XG+ – ustanowiły
nowy punkt odniesienia w zakresie wydajności, bezpieczeństwa
i komfortu kierowcy. To były główne powody, dla których Komisja
Europejska była gotowa dać branży ciężarówek dosłownie więcej

Leyland Trucks. Kolejny
kamień milowy w produkcji
ciężarówek: półmilionowy
egzemplarz pojazdu
DAF LF 210 przekazany
londyńskiemu importerowi
porcelany Minoli
Leyland Trucks, brytyjski wytwórca pełnej gamy ciężarówek DAF, świętował produkcję swojego 500-tysięcznego auta. Jubileuszowy samochód – 16-tonowy
DAF LF 210 DAF – podczas specjalnej ceremonii na linii
montażowej został przekazany klientowi – Minoli.
LF 210 to pierwsza z czterech nowych ciężarówek
firmy Minoli – wiodącego importera i dystrybutora włoskich płytek porcelanowych. Dwa pojazdy są
wyposażone w silnik Paccar PX-5 o mocy 210 KM
i tylne zawieszenie pneumatyczne do transportu
najlepszej ceramiki.
Minoli, z siedzibą główną i centrum dystrybucji w Oksfordzie
oraz biurami i salonami wystawowymi w Londynie, pozostaje wyłącznym i lojalnym operatorem DAF-a od prawie 40 lat.
W ramach współpracy, trwającej już od kilkudziesięciu lat,
Minoli wybrało DAF-a i londyńskiego dealera HTC Group,
aby spełnić jego wymagania dotyczące niezawodnych oraz
solidnych pojazdów, zaprojektowanych w harmonii z rygorystycznymi i często zmieniającymi się potrzebami podmiotu.
Zwiększony popyt na produkty Minoli, dążenie do ciągłego
wzrostu wydajności i wspólne wysiłki na rzecz redukcji

przestrzeni na opracowanie nowych, optymalnych kabin. Wydłużając przód o 16 centymetrów i zwracając maksymalną uwagę na
aerodynamikę, udało się nam osiągnąć oszczędności na poziomie
10% zużycia paliwa i podobną redukcję emisji CO2”.
Wszystko działo się Eindhoven
Burmistrz Eindhoven John Jorritsma był bardzo dumny z osiągnięć „swojego” miasta – Eindhoven, centrum „Rejonu Brainport”.
„Wszystko działo się w Eindhoven: mieście technologii, designu
i wiedzy. Fakt, że dzisiaj firma DAF rozpoczyna seryjną produkcję
nowej generacji rewolucyjnych samochodów ciężarowych – wszystkich będacych wyrobami zaawansowanymi technologicznie – jest
tym, którego potrzebujemy”.
Przedstawiciele Nowej Generacji stanowią całkowicie nową
platformę pojazdu, w pełni przygotowaną do alternatywnych,
akumulatorowo-elektrycznych i wodorowych układów napędowych
przyszłości, obecnie opracowywanych w DAF-ie.
Nowy standard
komfortu kierowcy
Pierwsza ciężarówka z premierowej generacji została przekazana André Verbeekowi – dyrektorowi zarządzającemu/właścicieli
holenderskiego przedsiębiorstwa Verbeek Agra Vision. Podmiot
ten specjalizuje się w krajowym i międzynarodowym transporcie drobiu i jaj, w tym celu wykorzystując flotę 30 samochodów,
z czego 25 to auta DAF. Będący swoistym kamieniem milowym XG+
będzie eksploatowany w spółce zależnej Hennentransport Hooijer.

emisji wymagały ciągłego cyklu inwestycji w rozbudowę
i modernizację floty Minoli. Dzięki najnowszym dodatkom
Minoli będzie obsługiwać 14 ciężarówek DAF. Powody, dla
których wybrało ono najpopularniejszą ciężarówkę dystrybucyjną w Wielkiej Brytanii, obejmują wiodącą w branży
ładowność i komfort kierowcy oraz wyjątkową obsługę
pojazdu i niezrównaną zwrotność.
Jonathon Minoli, właściciel firmy, powiedział: „Jako
firma i rodzina czujemy się bardzo zaszczyceni, że
zostaliśmy zaproszeni do Leyland Trucks, aby zaznaczyć tak doniosły kamień milowy w historii firmy.
Jesteśmy dumni, że nasze ciężarówki są budowane
w Wielkiej Brytanii i wspieramy brytyjski przemysł. Jesteśmy

André Verbeek wyjaśnia „Oprócz niezrównanej niezawodności
i niskich kosztów na kilometr, doskonały poziom komfortu kierowcy
jest również ważnym powodem naszej decyzji o wyborze firmy DAF.
Dzięki nowemu topowemu modelowi XG+ firma DAF po raz kolejny
ustanowiła nowy standard, co jest bardzo ważnym czynnikiem
w czasach braku kierowców”.

operatorem firmy DAF od prawie 40 lat – a nasze relacje
z marką opierają się na jakości i niezawodności, co z kolei
pozwala nam spełniać potrzeby naszych klientów dzień
po dniu i rok po roku”.
Z pokolenia na pokolenie
Zakład montażowy Leyland został zbudowany w 1979 roku,
a pełna produkcja rozpoczęła się w 1980 roku. Dziś Leyland
Trucks zajmuje obszar 86 akrów, w tym 93 000 metrów
kwadratowych zadaszonej powierzchni produkcyjnej. Wśród
1000 pracowników są także osoby pracujące w tym zakładzie w czwartym i piątym pokoleniu. Obecnie powstająca
gama obejmuje modele LF, CF, XF, a teraz też nową generację
XF, XG i XG+ – „Międzynarodową ciężarówkę roku 2022”.
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Na targach CES 2022 Paccar
przedstawił innowacyjne,
połączone elektrycznie
i autonomiczne ciężarówki
Paccar należy do liderów w branży elektrycznych, połączonych
i autonomicznych pojazdów użytkowych.
Na targach CES, największej na świecie prezentacji poświęconej innowacjom technologicznym, amerykański producent, do którego należą
m.in. DAF, Kenworth i Peterbilt, pokazał trzy pojazdy wyposażone w
te przełomowe technologie. Te trzy pojazdy to:
* akumulatorowo-elektryczny Kenworth T680E wraz z ładowarką
do akumulatorów Paccar;
* DAF XG+, który niedawno został uhonorowany tytułem Międzynarodowej ciężarówki roku 2022, oferujący nowoczesne usługi sieciowe;
* Peterbilt model 579, wyposażony w system autonomicznej jazdy
Aurora.
Odwiedzający mogli zapoznać się z tymi zaawansowanymi pojazdami
na stoisku Paccar, w pobliżu stacji kolei jednoszynowej Convention
Center.
Akumulatorowa ciężarówka Kenworth T680E stanowi dowód zaangażowania koncernu Paccar w dostarczanie swoim klientom pojazdów
użytkowych o zerowej emisji. Kevin Baney, dyrektor generalny Kenworth i wiceprezes Paccar, zauważył:„Zasięg naładowanego T680E,
wynoszący 150 mil, i szybki czas ładowania przy użyciu rozwiązania
do ładowania akumulatorów firmy Paccar, są zoptymalizowane pod
kątem transportu regionalnego i dystrybucji miejskiej”.
DAF XG+ oferuje 10-procentowy spadek zużycia paliwa, nową budowę
zoptymalizowaną aerodynamicznie, dużą przestrzeń wewnętrzną,

DAF dostaje nowe
zamówienie na ciężarówki
od belgijskich sił zbrojnych
23 grudnia 2021 roku ukazała się informacja, że DAF
Trucks N.V., jako kontynuację swojego poprzedniego
zlecenia na 879 ciężarówek CF Military z napędem na
wszystkie koła, otrzymał od belgijskich sił zbrojnych
nowy kontrakt, stanowiący przedłużenie poprzedniego.
Tym razem belgijskie MON zamówił w holenderskim
koncernie 9 ciężkich zestawów do przerzutu wielotonowej techniki bojowej, składających się z ciągników
siodłowych oraz wieloosiowych naczep. Zestawy te
posłużą do bezpiecznego i szybkiego przerzutu oraz
ewakuacji sprzętu kołowego i gąsienicowego w strefach
działań i konfliktów. Pojazdy te mają zostać dostarczone
w 2024 roku.
Najnowsze zamówienie dotyczy kompletnych zestawów składających się z czteroosiowych, z napędem na wszystkie koła oraz
wyłącznie z pojedynczym ogumieniem z bieżnikiem terenowym
ciągników CF Military oraz trzyosiowych naczep platformowych
– niskopodwoziowych, z rozsuwanym pokładem ładunkowym,
pochodzących z holenderskiej firmy Broshuis. Ciągniki będą
wyposażone w nowoczesną kabinę integralnie opancerzoną,
zapewniającą załodze maksymalną ochronę podczas transportu
i ewakuacji pojazdów w trakcie operacji wojskowych – w ba-

kamery boczne, zaawansowaną technologię wspomagania kierowcy
i Paccar Connect – nowoczesną globalną platformę dla ciężarówek
usieciowionych.
Harry Wolters, prezes DAF-a, stwierdził: „Paccar Connect poprawi
wrażenia naszych klientów, zapewniając solidne bezpieczeństwo
danych, bezprzewodowe aktualizacje oprogramowania i zaawansowane narzędzia do zarządzania flotą, jednocześnie umożliwiając
klientom opłacalną integrację istniejących systemów i aplikacji do
zarządzania flotą”.
Peterbilt 579 został zaś wyposażony w technologię Paccar umożliwiającą autonomiczną jazdę, skonfigurowany
z systemem autonomicznej jazdy opracowanym przez Aurorę – wiodącą firmę zajmującą się technologią samojezdną.

John Rich, dyrektor ds. technologii Paccar, ocenił: „Współpraca Paccar z firmą Aurora przyniesie korzyści naszym klientom w zakresie
transportu drogowego, zwiększając bezpieczeństwo i wydajność. W
ramach swojego portfolio rozwiązań transportowych Paccar inwestuje w technologie nowej generacji. Cieszymy się, że wracamy na
targi CES, aby zaprezentować innowacyjne elektryczne, połączone
i autonomiczne ciężarówki Paccar”.
Model Peterbilt 579 premierowej generacji charakteryzuje się nowym
wyglądem zewnętrznym ze zoptymalizowanym aerodynamicznym
kształtem, cichszą kabiną i konfigurowalnym 15-calowym wyświetlaczem cyfrowym. Jason Skoog, dyrektor generalny Peterbilt i wiceprezes Paccar,wskazał:„Wiodące w branży technologie zastosowane
w nowych pojazdach Peterbilt zapewnią naszym klientom lepszą
produktywność”.

zowym wykonaniu kabina zapewne zagwarantuje co najmniej
drugie stopnie ochrony balistycznej i przeciwminowej.
Kompletne samochody, chociaż są komercjalizowane jako DAF,
w rzeczywistości powstaną w czeskich zakładach Tatra Trucks
– będą to zmilitaryzowani przedstawiciele serii Phoenix. Kooperacji tej nie ukrywa sam DAF, w oficjalnym komunikacie
stwierdzając, że ściśle współpracuje z renomowanym przedsiębiorstwem Tatra w Czechach. Powyższe skutkuje spożytkowaniem unikatowej koncepcją podwozia z centralną rurą nośną
i półosiami wahliwymi w niezależnym zawieszeniu. Oznacza
to dla CF Military niezrównane możliwości terenowe – bardzo
wysoką mobilność taktyczną – oraz wyjątkowy komfort kierowcy
nawet w najtrudniejszym terenie.
Do napędu egzemplarzy zakontraktowanych przez armię belgijską posłużą 12,9-litrowe silniki Paccar MX-13 w nastawie
o mocy maksymalnej 340 kW/460 KM. Integralnie opancerzone
kabiny będą z kolei dostarczane przez Tatra Defense Vehicles
z wykorzystaniem – produkowanych w Belgii – komponentów
z kabin serii DAF CF. Komponentami tymi będą najprawdopodobniej elementy wyposażenia wnętrza, takie jak tablica
rozdzielcza.
Poza tym DAF zajmie się utrzymaniem zestawów CF Military
w ścisłej współpracy z odbiorcą – w projekcie tym kluczową
rolę odegra profesjonalna autoryzowana sieć dealerów DAF
w Belgii. Co więcej, sieć dealerów DAF z ponad 1100 lokalizacjami na całym świecie jest dostępna do obsługi tych pojazdów

poza granicami Belgii, podobnie jak usługa wyjazdowej pomocy
drogowej DAF ITS. Do tego organizacja dealerów DAF może
liczyć na wsparcie firmy Paccar Parts w zakresie dostępności
części.
Harry Wolters, prezes DAF Trucks, stwierdził :„Jesteśmy bardzo
dumni, że otrzymaliśmy to drugie zamówienie od belgijskiej
armii. To kolejny dowód na to, że firma DAF jest również
w stanie dostarczać zaawansowane rozwiązania transportowe
do zastosowań wojskowych. Z niecierpliwością czekamy na
udostępnienie w przyszłości innym siłom zbrojnym wyjątkowej
jakości ciężarówek DAF CF Military”.
Nowe zamówienie belgijskich sił zbrojnych stanowi kontynuację
wcześniejszego zamówienia z początku 2021 roku na dostawę
w latach 2022-2025 879 sztuk ciężarówek Tatra Phoenix/DAF
CF MIL w układach napędowych 4x4 i 8x8.
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Ostatnia faza
procesu rozwoju:
DAF rozpoczyna
testy drogowe
pojazdów dystrybucyjnych
nowej generacji

Wraz ze swoimi największymi klientami DAF Trucks
rozpoczął kompleksowe testy drogowe w ramach
ostatniej fazy rozwoju całkowicie nowej generacji pojazdów dystrybucyjnych. Będą one miały te
same kluczowe cechy, co przedstawiciele premierowych generacji klasy tonażowej ciężkiej – serii
XF, XG i XG+. Tym samym zapewnią jeszcze wyższy poziom jakości, bezpieczeństwa, wydajności
i komfortu pracy kierowcy.
Wprowadzenie na rynek ciężarówek XF, XG i XG+ ostatniego pokolenia okazało się ogromnym sukcesem w całej
Europie. Po pierwszych doświadczeniach za kierownicą
auta te były powszechnie chwalone przez prasę branżową
i wkrótce potem uhonorowane prestiżowym tytułem „International Truck of the Year 2022”. Jeszcze przed oficjal-

nym rozpoczęciem produkcji na początku listopada 2021
roku odnotowano imponującą liczbę zamówień – niemal
20 000 sztuk. „Trojaczki” pobiły tym samym wszystkie
możliwe rekordy w 93-letniej historii holenderskiego
wytwórcy ciężarówek.
Przekraczanie granic
pod względem
bezpieczeństwa drogowego
Poddane testom drogowym warianty dystrybucyjne nowej
generacji wykorzystują tę samą platformę, co nagradzane pojazdy do ciężkiego transportu długodystansowego
– pierwsze samochody użytkowe opracowane z uwzględnieniem nowych europejskich przepisów dotyczących
maksymalnych mas i wymiarów ciężarówek. Podobnie
jak siostrzane modele, seria wersji dystrybucyjnych
będzie przekraczać granice pod względem bezpieczeństwa drogowego, wydajności i niskiej emisji spalin,
a także komfortu kierowcy. Na pierwszej ujawnionej
dziennikarzom fotografii zwraca uwagę fakt, że kabina
stanowi wydanie oparte na kabinach premierowych odmian klasy tonażowej ciężkiej – zapewne kwestia dotyczy
przejęcia koncepcji kabiny z typu XF. Jest to w pełni racjonalne działanie, gdyż wskutek poszerzonej i pogłębionej

modularyzacji komponentowej wspólne wytwarzanie
analogicznych nowych kabin w belgijskim zakładzie
w Westerlo oznacza dla DAF-a liczne korzyści, w tym możliwość istotnej redukcji kosztów wskutek wydłużania serii
oraz zachodzenia efektu skali.
Nowy rozdział
w historii transportu
Ron Borsboom, dyrektor wykonawczy ds. rozwoju produktów w DAF-ie, stwierdził: „Dzięki przełomowym
modelom XF, XG i XG+ firma DAF rozpoczęła nowy
rozdział w historii ciężkiego transportu długodystansowego. Teraz jesteśmy na drodze do rozpoczęcia
nowego rozdziału w dziedzinie dystrybucji regionalnej i krajowej. Widoczność bezpośrednia, pozycja za
kierownicą, ergonomia, spasowanie i wykończenie
– to wszystko będzie najwyższej klasy razem z doskonałą
wydajnością, parametrami jezdnymi i prowadzeniem się
pojazdu”.
DAF zaprezentuje swoją nową generacją pojazdów dystrybucyjnych w drugiej połowie roku. Trafi ona na rynek
i będzie oferowana w tym segmencie wraz z szeroką
gamą popularnych i wszechstronnych reprezentantów
sprawdzonej linii CF.
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Nadchodzi autonomiczna jazda!

Pionierska Logistyka 4.0 – MAN i HHLA z autonomicznym Hamburg TruckPilot
MAN Truck & Bus oraz Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) z sukcesem zakończyły wspólny projekt Hamburg TruckPilot
i tym samym postawiły kamień milowy w zautomatyzowanym transporcie kontenerów. Jazda autonomiczna może sprawić,
że transport towarowy stanie się bezpieczniejszy, wydajniejszy oraz bardziej zrównoważony.
TEKST: JAROSŁAW BRACH, ZDJĘCIA: MAN

M

AN Truck & Bus i Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) oraz partner logistyczny
Spedition Jakob Weets pomyślnie zrealizowali wspólny projekt Hamburg TruckPilot, ustanawiając kamień milowy w zautomatyzowanym
transporcie kontenerów – tzn. w sferze wykorzystania autonomicznych ciężarówek w terminalach
portowych.
Hamburg TruckPilot to ważny krok na drodze
do autonomicznego transportu między węzłami. Szczególnie że nowa ustawa o autonomicznej
jeździe w Niemczech tworzy wymogi prawne dla
przyszłych aplikacji hub-hub jako ważnego elementu Logistyki 4.0.
Dr Frederik Zohm, członek zarządu MAN ds.
badań i rozwoju, powiedział o wynikach przedsięwzięcia, które koncern przybliżył wraz z HHLA
na Światowym Kongresie ITS 13 października 2021
roku w Hamburgu: „Projekty pilotażowe, takie jak
Hamburg TruckPilot, dowodzą, że korzystanie
z autonomicznych samochodów ciężarowych jest
technologicznie wykonalne i można je skutecznie
zintegrować z procesami logistycznymi. Autono-

miczna jazda zmieni zasady gry w transporcie.
W ścisłej współpracy z klientami i partnerami testujemy praktyczne rozwiązania automatyzacji w celu
przygotowania do produkcji seryjnej od 2030 roku
samojezdnych samochodów ciężarowych”.
Prezes HHLA, Angela Titzrath, powiedziała:
„Nadchodzi autonomiczna jazda! My w HHLA przygotowujemy się do tego. Logistyka 4.0 oferuje
możliwości w skali globalnej. Aby z nich korzystać,
musimy być otwarci na zmiany i wykazać się odwagą. Jazda autonomiczna i Hamburg TruckPilot
to dobre przykłady procesów transformacyjnych,
które chcemy aktywnie kształtować”.

Hamburg TruckPilot:
pionierska praca dzięki współpracy
MAN Truck & Bus i Hamburger Hafen und Logistik
AG latem 2021 roku z sukcesem zakończyły projekt
„Hamburg TruckPilot”, polegający na opracowaniu
i praktycznych testach autonomicznej ciężarówki
do obsługi kontenerów w terminalu kontenerowym
HHLA Altenwerder (CTA). Podczas jazd praktycznych partner logistyczny – Spedition Jakob Weets

e.K. z Emden – najpierw w sposób kontrolowany
przez kierowcę przewiózł 40-stopowe kontenery na
zlecenie Volkswagen Group Logistics do terminalu
CTA w porcie w Hamburgu. Tam auto przejechało
autonomicznie przez obszar terminalu i poruszało
się płynnie w ruchu mieszanym z innymi użytkownikami dróg. Dojechało do celu na pasie blokowym
oraz z dużą precyzją manewrowało do tyłu do
pozycji parkingowej. Po przeładunku kontenerów
droga powrotna do bramki kontrolnej była równie
autonomiczna, a poza terenem terminalu kierowca
firmy transportowej po raz kolejny przejął pełną
kontrolę nad pojazdem.
Integracja autonomicznej ciężarówki w obsłudze kontenerów z projektem Hamburg TruckPilot
sprawia, że jest to idealne środowisko testowe
do wypróbowania obiecujących technologii. Do
informowania innych użytkowników dróg na terenie terminala kontenerowego HHLA Altenwerder
o swoim aktualnym stanie operacyjnym autonomiczna ciężarówka wykorzystuje wyświetlacze
zewnętrzne: z pozycji piętrowania kontener jest
podnoszony żurawiem.
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Udane testy praktyczne
Till Schlumberger, odpowiedzialny za Hamburg
TruckPilot kierownik projektu w HHLA, wyjaśnił,
jakim pionierskim osiągnięciem technologicznym
był udany przebieg próby. „Dzięki wysoce zautomatyzowanym procesom terminal kontenerowy
HHLA Altenwerder jest idealnym środowiskiem
testowym do sprawdzania obiecujących technologii. W naszych obiektach działamy przez całą

dobę, 360 dni w roku. Jednak bezpieczna integracja
autonomicznych ciężarówek z procesami terminalowymi stanowi duży wyzwanie, ponieważ przewozy autonomiczne i klasyczne przeplatają się ze
sobą. Dzięki Hamburg TruckPilot byliśmy w stanie
pokazać, że ta aplikacja jest możliwa i obiecująca
w praktyce” – zapewnił.
Sebastian Völl, kierownik projektu Hamburg
TruckPilot w MAN Truck & Bus, jest bardzo zadowolony z wyników testów praktycznych w porcie
w Hamburgu. „Hamburg TruckPilot był dla nas
ważnym kamieniem milowym na drodze do autonomicznej jazdy. Gdy nasz prototyp manewrował
samodzielnie po raz pierwszy na blokowy pas magazynowy, zobaczyliśmy, że to działa i że jesteśmy
w stanie spełnić wysokie wymagania dotyczące dokładności, a technologia czujników, systemy wykrywania środowiska oraz automatyzacji opanowały
perfekcyjną interakcję nawet podczas jazdy przez
teren terminalu z wieloma innymi ciężarówkami
kierowanymi ręcznie. Kiedy w trakcie praktycznych
przejazdów pierwszy kontener z prawdziwym ładunkiem podniósł się z podwozia, byłem bardzo
dumny z całego zespołu!” – zaznaczył.
Gdy ciężarówka samodzielnie dostarczy swój
kontener na miejsce i odbierze nowy kontener,
jedzie z powrotem do bramki kontrolnej, gdzie
kierowca wsiada ponownie. Kierowca przy bramce
kontrolnej określa też punkt rozładunku swojej
ciężarówki, a następnie ciężarówka ta jedzie tam
autonomicznie przez teren CTA.
Podobnie, mając na uwadze autonomiczną jazdę
między różnymi węzłami logistycznymi w ruchu
między kluczowymi terminalami, partnerzy zebrali
już cenne dane na temat przejazdów tradycyjnych
pojazdów na A7 między terminalem kontenerowym Weets Container Soltau a oddalonym o 70
kilometrów obszarem portowym. Skorzystają na
tym również projekty o szerszym zasięgu z praktycznymi przejazdami po drogach publicznych.

Co więcej, dzięki ustawie o autonomicznej jeździe
w Niemczech takie próby, którym zawsze towarzyszą kierowcy bezpieczeństwa, będą możliwe także
poza terenami zamkniętymi.

Niemcy jako pierwsi
W lipcu 2021 roku Republika Federalna Niemiec
stała się pierwszym krajem, który uchwalił ustawę
o autonomicznej jeździe. Reguluje ona i ogólnie zezwala na korzystanie z pojazdów autonomicznych
(poziom 4) w określonych obszarach operacyjnych,
takich jak ruch między terminalami logistycznymi.
W dodatku nadzorca techniczny musi monitorować
takie przejazdy.
Autonomiczne ciężarówki mają potencjał, aby
transport stał się bardziej wydajny, opłacalny,
niezawodny, zrównoważony, a przede wszystkim
bezpieczniejszy. W przypadku Logistyki Kontenerowej 4.0 i Przemysłu 4.0 samojezdne ciężarówki
stanowią ważny element. Do tego stanowią rozwiązanie problemu braku kierowców, coraz częściej
dla wielu firm transportowych jawiącego się jako
istotna bariera rozwojowa czy nawet w dalszym
funkcjonowaniu.

Dobre perspektywy na przyszłość
Aby przyspieszyć automatyzację, MAN planuje
sukcesywnie uruchamiać kolejne projekty współpracy na rzecz rozwoju autonomicznego transportu
między węzłami. Od połowy dekady można sobie
wyobrazić pierwsze testy użytkowe samojezdnych
ciężarówek MAN zintegrowanych z procesami operacyjnymi firm klientów. Cel polega na umożliwieniu wdrożenia od 2030 roku jako rozwiązań
seryjnych autonomicznie jeżdżących ciężarówek.
W połączeniu z bezemisyjnymi napędami mogą
one nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo oraz
wydajność logistyki, ale i wnieść istotny wkład
w transport towarowy o zminimalizowanej emisji
dwutlenku węgla.
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Na targach Florian w Dreźnie Magirus
zaprezentował premierowy model TLF 3000-W
Na odbywających się w dniach od 7 do 9 października 2021 r. w Dreźnie
pożarniczych targach Florian Magirus pokazał premierowy, średni,
terenowy, leśny samochód ratowniczo-gaśniczy oparty na podwoziu
IVECO Eurocargo FF150-32W Euro 6.
TEKST: JAROSŁAW BRACH, ZDJĘCIA: MAGIRUS

Z

daniem przedstawicieli firmy potrzeba przygotowania takiego pojazdu wynika z szeregu
zmian w otoczeniu. Na pierwszym miejscu
wskazywane są zmiany klimatu, które w stale rosnącym stopniu stawiają straży pożarnej nowe wymagania i wyzwania. W wyniku notowanych wzrostu
temperatur oraz anomalii w opadach nasilają się
bowiem i są coraz liczniejsze pożary roślinności.
Powyższe stawia wciąż zwiększające się wymogi
w stosunku do ludzi i sprzętu dla coraz większej
liczby straży pożarnych. Tym bardziej że gdy dochodzi do pożaru lasów czy pól, często takie lokalizacje
operacyjne są trudno dostępne oraz występują problemy z bieżącym zaopatrzeniem w wodę gaśniczą,
gdyż nieraz brak jej naturalnych źródeł, jak rzeki,
potoki albo jeziora; ewentualnie notuje się problemy
z w miarę swobodnym dotarciem do nich. Do tego
takie pożary, szczególnie gdy towarzyszą im silne
podmuchy wiatru, są bardzo nieprzewidywalne, co
stanowi dodatkowe zagrożenie.
Mając te wszystkie czynniki na uwadze, Magirus
opracował typ TLF 3000-W. Wariant ten powstał, aby
sprostać tym rosnącym, wyjątkowo wysokim wymaganiom za pomocą kompaktowego terenowego
samochodu gaśniczego z relatywnie dużymi zbiornikami i wydajną autopompą przy równoczesnym
zabezpieczeniu maksymalnego wsparcia technicznego
dla służb ratowniczych.
Generalnie Magirus TLF 3000-W został zaprojektowany zarówno do zwalczania pożarów roślinności, jak
i do dostarczania wody gaśniczej, w ten sposób łącząc

zdolność pojazdu do gaszenia pożarów lasów w terenie
z przydatnością standardowego pojazdu-cysterny. Połączenie zwrotności i właściwości terenowych z dużym
prześwitem, a jednocześnie nisko położonym środkiem
ciężkości, które z jednej strony są niezbędne do zwalczania pożarów lasów, z drugiej odpowiadają wymaganiom standardowego pojazdu gaśniczego-cysterny,
powoduje w takim razie, że realnie TLF 3000-W może
sprostać wielu zróżnicowanym potrzebom. Ponieważ
wersja ta pozostaje zgodna z normą DIN 14530-22,
dlatego w większości krajów związkowych Niemiec jej
zakup kwalifikuje się do otrzymania stosownych dopłat.
Bazę samochodową stanowi średniotonażowe, terenowe podwozie IVECO Eurocargo FF150-32W Euro
6. Cechują je silnik o mocy maksymalnej 235 kW/320
KM, mechaniczna skrzynia przekładniowa, rozstaw
osi 3690 mm, kąt natarcia około 35º, kąt zejścia około
30º, prześwit 400 mm i wyłącznie pojedyncze ogumienie z bieżnikiem terenowym. Kabina jest długa,
3-osobowa, z miejscami w układzie 1+2. Prowadzą do
niej trzy stopnie wejściowe, w tym najniższy uchylny.
Poza tym kabina, ze względu na przeznaczenie auta,
dostała stalową zewnętrzną klatkę zabezpieczającą
przed uderzeniami ze strony gałęzi wraz ze zintegrowanymi dyszami do samoobrony oraz właz dachowy
– dachowy luk ewakuacyjny. Wewnątrz kabiny znajduje się dodatkowy dopływ powietrza do oddychania
z maksymalnie czterema opcjami podłączenia.
Sama zabudowa systemu typu Magirus AluFire 3,
mimo kompaktowej konstrukcji, zabezpiecza miejsce
na cały niezbędny sprzęt. Pojemność zbiornika na wodę

wynosi 3000 litrów, zbiornika do samoobrony 300 litrów,
a zbiornika na środki pianotwórcze 200 litrów. Boczne skrytki na sprzęt i wyposażenie, po dwie na każdą
stronę, uzupełnia tylna skrytka przedziału autopompy,
mieszcząca autopompę typu FPN 10-2000. Dach ma
postać podestu roboczego, a zlokalizowano na nim
dodatkowe skrzynie sprzętowe. Przy tym, biorąc pod
uwagę specyfikę prowadzenia akcji głównie w lasach,
wysokość zabudowy wyraźnie zredukowano, wskutek
czego jej dach znajduje się poniżej dachu kabiny. Ponadto TLF 3000-W zaopatrzono w podwoziowe dysze
spryskujące. Lista pozycji opcyjnych zawiera zaś m.in.:
skrzynię biegów z systemem zmiany przełożeń Pomp
& Roll („Pompuj i jedź”), wydajniejszą autopompę FPN
10-3000, ochronę wybranych elementów podwozia
przed działaniem wysokich temperatur, różne systemy
dozowania środka pianotwórczego, system ostrzegania
przy cofaniu z zamontowaną kamerą, automatyczną
skrzynię biegów Allison oraz ADM – Automatic Drive Management System. Ten ostatni to automatyczny system
nadzoru układu napędowego, który w celu lepszego
dostosowania przenoszenia napędu do warunków
jazdy i rodzaju nawierzchni przez sensory kontroluje
automatyczne uruchamianie napędu na wszystkie
koła i załączanie blokad mechanizmów różnicowych.
Przekłada się to na wyższą dzielność terenową oraz
redukuje obciążenia poszczególnych elementów układu
napędowego.
Ogólnie wszystkie rozwiązania techniczne wynikają
z wymagań i doświadczenia zdobytego w rzeczywistych operacjach. Najlepszy i najszybszy dostęp do
sprzętu i osprzętu ma na celu znaczne zmniejszenie
obciążenia służb ratowniczych w celu maksymalnego
skupienia się na gaszeniu pożarów.
Magirus zaprezentował na Florianie nie tylko TLF
3000-W, ale i premierowe, kompleksowe portfolio produktów „Nowej generacji Firefighting”. W jego skład
wchodzi m.in. TacticNet, czyli całościowe rozwiązanie
cyfrowe do wsparcia misji taktycznych. Dzięki TacticNet
dowództwo operacyjne ma stale pełny przegląd całego
obszaru operacyjnego – na żywo i w czasie rzeczywistym, wskutek czego może działać w najlepszy możliwy
sposób. Im bardziej złożona sytuacja, tym ważniejsze
stają się aktualne i wyczerpujące informacje. Rejestrując
i wyświetlając na żywo pozycje wszystkich zaangażowanych pojazdów i jednostek, TacticNet zapewnia decydującą przewagę w zakresie bezpieczeństwa, szczególnie
w takich sytuacjach, jak szybko rozprzestrzeniające się
pożary budynków, pożary roślinności na dużą skalę lub
pożary w zakładach przemysłowych.

ciężarówki i autobusy 01-03/2022

022 Magirus+.indd 22

24.03.2022 16:33:10

SCANIA [ 23 ]

www.ciezarowkiautobusy.pl

Super do pracy w lesie
Scania Super
to nowe usługi skojarzone
– okołoproduktowe
– oraz pierwsze,
niezwykle pozytywne
reakcje klientów.
TEKST: JAROSŁAW BRACH,
ZDJĘCIA: SCANIA

Obsługa prewencyjna:
Scania ProCare to maksimum
zaplanowanej dyspozycyjności
Scania wprowadza ProCare – usługę premium
ukierunkowaną na ograniczanie nieplanowanych
przestojów pojazdów o krytycznym znaczeniu dla
biznesu klienta. Bazując na fundamencie usługi
dynamicznych planów obsługowych, ProCare oferuje prewencyjną wymianą podzespołów w celu
zapewnienia oczekiwanej dyspozycyjności. W rozwiązaniu tym pojazd raportuje swój status do Scanii, sygnalizując potrzebę działania, zanim dojdzie
do awarii. Tym samym Scania ProCare konsoliduje
bliską współpracę między Scanią, a jej klientami
kontraktowymi eksploatującymi tabor tej marki.
Johan Falkstrand, dyrektor portfolio usług Scania,
podkreśla:„To ważny krok dla Scanii i dla naszych klientów. Wprowadzając Scania ProCare z planową obsługą
w oparciu o faktyczne zużycie, możemy obecnie zaoferować klientom maksimum planowanej dyspozycyjności”.
Nowa usługa wchodzi na rynki europejskie po udanym programie pilotażowym w Szwecji i w Polsce. Oferowana przez koncern usługa dynamicznych planów
obsługowych (Flexible Maintenance) stanowi fundament
dla kolejnego poziomu współpracy między firmą a jej
najważniejszymi klientami. ProCare dotyczy wszystkich
pojazdów marki Scania wyprodukowanych od 2019 roku.
Podstawowa zasada działania tej propozycji polega na
tym, że pojazdy objęte ProCare regularnie przesyłają do
Scanii raporty na temat swojego stanu technicznego, co

w razie potrzeby inicjuje działania prewencyjne i obsługowe ze strony dostawcy taboru. Johan Falkstrand wyjaśnia: „ProCare powstał głównie z myślą o pojazdach,
których nie można po prostu wyłączyć z eksploatacji
wskutek nieprzewidzianych sytuacji, czyli tzw. zdarzeń
Vehicle Off Road (VOR). Pojazdy z zaawansowaną zabudową lub realizujące zadania w warunkach napiętych
harmonogramów i kar za opóźnioną dostawę są typowymi kandydatami do tej usługi premium. Głównym
celem ProCare jest zapewnienie maksimum dyspozycyjności pojazdu”.
Dzięki całkowitemu wyeliminowaniu incydentów
VOR oraz przesuwając wszelkiego rodzaju czynności
obsługowe i zaplanowane naprawy poza okresy szczytowego działania, Scania jeszcze mocniej potwierdza
swoje zaangażowanie na rzecz długoterminowych relacji
z klientami. Johan Falkstrand dodaje: „Scania ProCare
to doskonały przykład na to, jak wykorzystujemy nasze
możliwości techniczne i dane z pojazdów podłączonych
w ramach sieci do tworzenia nowej jakości, co przynosi
korzyści naszym klientom. Dzięki tej usłudze możemy się
dowiedzieć o potencjalnych problemach i zareagować
na nie na długo przed tym, zanim klient w ogóle zacznie
je dostrzegać”.
Samochody raportują swój status na podstawie
danych gromadzonych w pojeździe. Informacje te są
następnie łączone z danymi eksploatacyjnymi gromadzonymi przez Scanię od wielu lat. Umożliwia to nie
tylko zapobieganie nadchodzącym awariom aut, lecz też
pozwala na wykrywanie wczesnych oznak problemów.

Przykładowo poważna awaria silnika może skutkować
40 godzinami spędzonymi w warsztacie, a prewencyjne
zajęcie się tym samym problemem oznacza, że może
on zostać rozwiązany w ciągu zaledwie kilku godzin.

Dekarbonizacja
dzięki ustalonym celom
Wprowadzenie nowej gamy silników stanowi znaczący
wkład w osiągnięcie przez Scanię celów dekarbonizacji
opartych na naukowych podstawach. Niższa emisyjność, jaką generują pojazdy tej marki, jest potężnym
narzędziem do ograniczania całkowitej emisyjności
branży transportowej, szczególnie że Scania zobowiązała się do ograniczenia emisji CO2 w swoich pojazdach o 20% do 2025 roku. W tym podejściu paliwa
odnawialne odgrywają istotną rolę w ograniczaniu
emisji dwutlenku węgla. Nie ma bowiem sensu czekać
na radykalne rozwiązania; zmiana musi nastąpić tu
i teraz dzięki redukcjom emisji bazującym na danych
mierzonych „od złoża do koła”.
Stefan Dorski, starszy wiceprezes i dyrektor Scania
Trucks, komentuje: „Branża transportowa jest jednym
z najbardziej energochłonnych sektorów na świecie. Nadal musi polegać na transporcie realizowanym pojazdami
z silnikami spalinowymi, to fakt. Ale ten fakt pokazuje,
jakie znaczenie ma zmniejszenie zużycia paliwa w skali,
jaką oferujemy dzięki naszej nowej platformie silnikowej”.
Scania ogłosiła swoje zobowiązanie do osiągania SBT
(celów klimatycznych opartych na naukowych podstawach) w 2020 roku, wspierając paryskie porozumienie
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klimatyczne i stając się pierwszym dużym wytwórcą ciężkich pojazdów użytkowych, który to zrobił. W ostatnich
latach podmiot zmniejszył już emisje dwutlenku z własnej produkcji oraz z własnych operacji transportowych
i logistycznych. Trwająca od dekad ciągła praca na rzecz
ograniczenia zużycia paliwa przez jej produkty stanowi
częścią DNA tej firmy. Potwierdzają to wyniki osiągane
podczas codziennych operacji użytkowników oraz liczne
zwycięstwa w testach prasowych.
Stefan Dorski dodaje:„Ograniczenie emisji dwutlenku węgla nie może czekać, musimy działać tu i teraz.
Wprowadzenie wydajnych silników, które można zasilić
paliwami odnawialnymi, jest potężnym narzędziem do
przeprowadzenia tej zmiany. Efektywność energetyczna
jest częścią dziedzictwa Scanii. Od prawie trzech dekad
jesteśmy tą organizacją, która oferuje najszerszą w branży
gamę pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi lub
odnawialnymi. Zarówno klienci, jak i instytucje regulacyjne zdają sobie sprawę, jak ważne dla dekarbonizacji
transportu są wydajne silniki spalinowe w połączeniu
z paliwami odnawialnymi, takimi jak biogaz i biodiesel”.
Scania wierzy, że transformacja w kierunku prawdziwej e-mobilności nastąpi w najbliższej przyszłości.
Moment zwrotny, w którym elektryfikacja określonych
operacji stanie się dla wielu klientów solidną inwestycją
samą w sobie, osiągnięty zostanie w ciągu najbliższych
kilku lat. Jednak pojazdy z silnikami spalinowymi nadal
najlepiej sprawdzają się w większości współczesnych
zadań transportowych. Stefan Dorski podsumowuje:
„Ogólny kierunek jest jasny – wierzymy, że do 2030 roku
połowę naszej sprzedaży w Europie będą stanowić pojazdy zelektryfikowane. Niemniej już dzisiaj musimy
prowadzić zrównoważony i dochodowy biznes. Realizacja naszych celów to sposób na zagwarantowanie
utrzymania inwestycji w obszary transformacyjne”.

W świecie milionów drzew
Bardziej paliwooszczędny, wygodniejszy i po prostu
znacznie bardziej mobilny niż wcześniej. Nowy układ
napędowy Scanoa Super ułatwił życie przewoźnikowi – Fermgruppen AB – i kierowcy firmy Fridzie

Lautin w codziennym transporcie drewna w lasach
północnej Szwecji.
Drzewo po drzewie. To wszystko, co możesz zobaczyć kilometrami podczas podróży przez wieś
Västernorrland w północnej Szwecji, ponieważ jest
to jeden z głównych ośrodków przemysłu leśnego
w kraju, będącym trzecim co do wielkości na świecie eksporterem pulpy drzewnej, papieru i tarcicy.
Fermgruppen AB z siedzibą w Sundsvall to jedna z wielu firm transportowych łączących łańcuch dostaw
sektora produktów leśnych, który w 2018 roku wygenerował 145 miliardów koron szwedzkich w eksporcie.
Każdego dnia ciężarówki podmiotu wjeżdżają w głąb
lasów otaczających Sundsvall, zbierając sześćdziesięciotonowe ładunki kłód ze zwinnych maszyn do
chwytania drewna, które podążają za drwalami wycinającymi drzewa z chirurgiczną precyzją. Ładunki drewna
są zbierane i dostarczane do magazynów grupy
SCA – największego prywatnego właściciela lasów
w Europie.
Richard Ferm jest właścicielem Fermgruppen,
którą założył w 2004 roku, kiedy kupił dziewięć
ciężarówek Scania należących do jego ojca Larsa
i rozpoczął prowadzenie biznesu na własną rękę.
„Według moich rodziców, odkąd byłem bardzo
mały, zawsze mówiłem im, że chcę mieć własną ciężarówkę. A teraz mam ich 26, wszystkie Scanii” – mówi
Richard z uśmiechem.

Musi być bezpiecznie
w każdych warunkach
Richard spełnił swoje ambicje, ale nie ma złudzeń.
To wymagający biznes, w którym marże cały czas się
kurczą. Mówi, że ważne pozostaje, aby ciężarówki
były paliwooszczędne, ale aby wykazywały również
niezawodność w każdych warunkach pogodowych
na nierównych, nieutwardzonych leśnych duktach,
stale zmieniających się w zależności od warunków.
„Najważniejszą rzeczą w ciężarówce z drewnem jest
to, że musi ona wwieźć cię do lasu i z powrotem. Ciężarówka musi być niezawodna. Często jedziemy bez
zasięgu telefonu i musimy korzystać z łącza radiowego
między ciężarówkami na wypadek, gdyby jedna z nich
miała problemy. Pojazd musi działać, gdy jest gorąco
i jest kurz, a także musi działać, gdy jest zimno, oblodzenie i śnieg. Kwestia dotyczy też bezpieczeństwa
kierowcy. Musi być bezpieczny na drodze, a często
są to wąskie drogi z nieutwardzonymi poboczami”
– mówi Richard Ferm.
Ciężarówka testowana przez Fermgruppen to
13-litrowa Scania 560 R XT ze skrzynią biegów G33.
Firma wzięła udział w dwóch poprzednich próbach terenowych Scanii, a ten sprawdzian rozpoczął się jesienią
2020 roku. Jak dotąd Richard Ferm jest zadowolony
z jego przebiegu. Mówi: „Każdy dąży do obniżenia
kosztów i wyższego stopnia wykorzystania, i ta ciężarówka pokazała to w tym czasie. Zużycie paliwa jest
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o 20 procent niższe niż w przypadku innych naszych
ciężarówek na tej samej trasie. Kilka razy prowadziłem
Scanię Super, a główne pozytywy, które widzę, oprócz
mniejszego zużycia paliwa, to właściwości jezdne i środowisko pracy kierowcy: w kabinie jest bardzo cicho.
Uważam także, że nowa skrzynia biegów stanowi zaletę. Podsumowując: jest to bardzo dobra ciężarówka
i myślę, że test terenowy jest świetną interakcją, gdyż
nasze opinie są naprawdę brane pod uwagę przez
jej producenta”.

Wysokie przebiegi, złe drogi:
znaczenie wykwalifikowanych
kierowców i dobre właściwości
jezdne
Kolejnym kluczowym składnikiem radzenia sobie
z wymaganiami transportu leśnego są sami kierowcy
ciężarówek. Richard Ferm wskazuje: „Kierowca musi
mieć silną psychikę, być samodzielnym, ale zdolnym
do pracy w grupie; gracz zespołowy mogący działać
niezależnie. To skomplikowana mieszanka, ale ci,
którzy potrafią to osiągnąć, rozwijają się”.
Jednym z kierowców, na których Richard może
polegać, aby sprostać szczególnym wymaganiom
tych przewozów, jest 25-letnia Frida Lautin, która od
trzech lat jeździ dla Fermgruppen. Delikatna budowa
Fridy przeczy sile jej charakteru, która sprawia, że
radzi sobie z późnymi startami, trudnymi drogami
i długimi dniami bez zamieszania. Nie doznała też
żadnego niekorzystnego traktowania, będąc kobietą
kierowcą w tradycyjnie męskim sektorze.
Frida mówi: „Myślę, że teraz jeszcze łatwiej jest
dostać się kobietom do sektora drzewnego lub do
innych równie wymagających sektorów, takich jak
przemysł budowlany lub górnictwo. Słyszysz przerażające historie od innych, że niektórzy nie akceptują
kobiet, ale u mnie tak nie było. Wszyscy byli dla mnie
bardzo gościnni i pomocni, a teraz jest o wiele więcej

kobiet, które również dostały się do branży. Staje się
to coraz bardziej powszechne”.
Dla Richarda Ferma kwestia płci kierowcy nie odgrywa problemu. Jeśli kierowca jest wystarczająco
dobry, zatrudni go. Dziś w jego 49-osobowej załodze
jest dziewięć kobiet kierowców.
Frida uważa, że nie można przecenić znaczenia
właściwości jezdnych nowego układu napędowego Super. W końcu jej codzienne jazdy wiążą się
z dużym przebiegiem, złymi drogami oraz częstymi postojami i startami, ponieważ czeka w środku
lasu na inne ciężarówki załadowane drewnem.
„Najważniejszą rzeczą jest to, że ta ciężarówka zabiera mnie dookoła, kiedy jadę w lesie. Dobrą rzeczą
jest to, że jest bardzo cicho w kabinie, jest stabilna
w prowadzeniu i dobrze tłumi uderzenia, co jest
też dobre dla ciała. Jeździmy po tak złych drogach,
że ciężarówka często może być hałaśliwa, skakać
i podskakiwać, co wiele z ciebie zabiera, ale tak nie
jest w tym przypadku”.
Poza tym Frida była pod wrażeniem zredukowanego zużycia paliwa i dodatkowej mocy, która
pochodzi z nowego układu napędowego i skrzyni
biegów. „Rzadko zdarza się uzyskać ponad 400 litrów na dwie zmiany. To prawie nigdy nie zdarza się
z tą ciężarówką. Jest nastawiona na niskie obroty.
Możesz zejść dość daleko na obrotach, co było nieco nietypowe na początku. Musisz również zaufać
skrzyni biegów, że ma siłę i możesz się sprawdzić.
Wciąż wydaje się, że ma siłę” – zapewnia.
Innym kluczowym aspektem ciężarówki są podnoszona oś i odłączany napęd w wózku tandemowym, odpowiadające na jedno z życzeń Fermgruppen. Ta nowa opcja nie tylko oszczędza do sześciu
procent paliwa, co stanowi znaczną oszczędność
na odcinkach powrotnych, które mogą wynosić
100 kilometrów, ale także zmniejsza promień skrętu pojazdu, co okazuje się bardzo przydatne na

wąskich leśnych duktach. Podnoszenie trwa mniej
niż 25 sekund, a prześwit wynosi prawie 70 mm.
Większość oszczędności paliwa można przypisać
zmniejszonemu tarciu wewnątrz przekładni drugiej (odłączonej) osi. „Ponieważ musimy tak dużo
załadować, tandem oznacza, że przyczepa staje się
lżejsza” – mówi Frida. „Czekaliśmy na podnoszony
tandem od kilku lat, więc cieszymy się, że mamy go
teraz” – dodaje Richard.

„Nie ma nic negatywnego
w tej ciężarówce!”
Czasami Frida kończy zmianę we wczesnych godzinach porannych, po powrocie z dostawy do
składów, gdzie są gromadzone masywne stosy
kłód tak długie i wysokie, jak rząd dwupiętrowych
domów. Kierowca musi wtedy wyczyścić ciężarówkę
wewnątrz i na zewnątrz. Ale naprawdę lubi swoją
pracę. Frida mówi: „Masz poczucie wolności, gdy
jesteś poza samochodem. Jasne, musisz jechać do
pewnych obszarów przemysłowych, a twoja trasa jest z góry ustalona, ale nadal jest to wolność
z odpowiedzialnością. I wspaniale jest być w lesie:
można zobaczyć wiele urokliwych miejsc”. I dodaje,
że byłaby szczęśliwa, gdyby po zakończeniu testu
terenowego nadal prowadziła ciężarówkę Scania
Super. „To byłoby świetne. Nie ma nic negatywnego
w tej ciężarówce!” – zapewnia.

Testowany przez Fridę
zestaw leśny
Samochód ciężarowy: Scania 560 R
Zastosowanie: transport drewna
Silnik: DC13 173 (560 KM)
Skrzynia biegów: G33
Brak retardera
Hamulec silnikowy
Masa zestawu: 64 tony
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Pojazdy hybrydowe
o wszechstronnym zastosowaniu

S

cania przedstawia dwie nowe ciężarówki: hybrydę
(HEV) oraz hybrydę plug-in (PHEV). Pojazdy te
mogą być wyposażone w układy napędowe i systemy ładowania energii dopasowane np. do transportu w temperaturze kontrolowanej, przewozu betonu
lub dystrybucji regionalnej. Zupełnie nowa maszyna
elektryczna GE281 współpracuje z 7- i 9-litrowymi
silnikami spalinowymi Scanii, umożliwiając wdrażanie
wolnego od paliw kopalnych ciężkiego transportu,
wykorzystującego specjalistyczne zabudowy.
Nowy hybrydowy układ napędowy został zaprojektowany przy użyciu systemu modułowego. Wskutek
połączenia dwóch silników elektrycznych z głównymi
komponentami najnowszej generacji skrzyni biegów
Opticruise powstała nowa, wyjątkowa przekładnia
GE281. Ta jedyna w swoim rodzaju maszyna elektryczna zapewnia płynnie działający napęd pojazdom o dopuszczalnej masie całkowitej dochodzącej
do 36 000 kg. Nie musi korzystać ze wsparcia silnika
spalinowego, ale współpracuje z nim przy ruszaniu
i rozpędzaniu. Dzięki GE281 w pojeździe mogą być
stosowane silniki spalinowe o mniejszej pojemności
i mocy. Ten typ napędu hybrydowego w stosunku do
typowego napędu przynosi redukcję zużycia paliwa na
obszarach zurbanizowanych, sięgającą 40%.
Maszyna elektryczna Scania GE281 jest innowacyjnym rozwiązaniem dla hybrydowych wersji ciężarówek.
Ten wyjątkowy zespół powstał przez połączenie dwóch
silników elektrycznych i najnowszej skrzyni Opticruise
za pośrednictwem dwóch wałków wejściowych. Zapewnia stałą moc 230 kW i umożliwia zastosowanie

przystawki napędzanej od skrzyni biegów. Dzięki temu
może być wykorzystywany w specjalistycznych pojazdach do różnych prac i nie musi korzystać ze wsparcia
silnika spalinowego.
Fredrik Allard, dyrektor ds. elektromobilności oraz
sprzedaży i marketingu Scanii, mówi :„GE281 to zupełna nowość w branży ciężkich pojazdów użytkowych.
Dzięki czwartej generacji hybrydowych pojazdów ciężarowych Scanii osiągnęliśmy punkt, w którym hybrydy
stają się mocnymi kandydatami do wykonywania wielu
zadań, gdzie inteligentne, zrównoważone rozwiązania
mają najwyższą wagę. Pojazdy te sprawdzają się w różnorodnych pracach, z powodzeniem wytrzymując
porównanie z tradycyjnymi rozwiązaniami”.
Najnowsza generacja hybrydowych aut Scanii występuje w wersji HEV oraz PHEV z kabinami P, G oraz
L. Auta te można zamówić jako podwozia i ciągniki
siodłowe. Oferowane są do nich silniki 7-litrowe DC07
oraz 9-litrowe DC09, każdy o trzech poziomach mocy.
Wszystkie jednostki Scania Euro 6 mogą być zasilane
uwodornionym olejem roślinnym (HVO), a wybrane
z nich także biodieslem FAME.
Scania GE281 zapewnia 230 kW mocy stałej oraz
290 kW szczytowej, a maksymalny moment obrotowy
wynosi 2100 Nm. Ma 6 biegów do jazdy do przodu, ale
nie ma tradycyjnego sprzęgła, gdyż płynną zmianę
przełożeń umożliwia przekładnia planetarna. Dzięki
GE281 pojazd z łatwością porusza się z niską prędkością,
a przystawka odbioru mocy może być załączona w ruchu zarówno podczas jazdy na napędzie elektrycznym,
jak i spalinowym.

Najnowsze hybrydy Scanii to ważny
krok na drodze do elektryfikacji.
Wyższa moc napędu elektrycznego
– 230 kW – poszerza możliwość
zeroemisyjnego wykorzystania
pojazdu. Wyjątkowo wszechstronna
hybryda PHEV, dzięki zasięgowi
60 km, z wykorzystaniem napędu
elektrycznego. Maszyna elektryczna
GE281 z dwoma silnikami
elektrycznymi, maksymalny
moment obrotowy 2100 Nm oraz
6-biegowa skrzynia pozwalają
ograniczyć zużycie paliwa
o 40%. Możliwość zastosowania
silnika spalinowego o mniejszej
pojemności, zasilanego biodieslem.
Ładowanie do pełna w ciągu
30 minut i możliwość użycia
przystawki napędzanej
od skrzyni biegów.
TEKST: JAROSŁAW BRACH, ZDJĘCIA: SCANIA

Fredrik Allard wyjaśnia:„Wrażenia z jazdy są podobne
jak w aucie osobowym ze skrzynią dwusprzęgłową.
Wraz z tym rozwiązaniem możemy zagwarantować
klientom Scanii wszystkie funkcje, do których są przyzwyczajeni, w tym przewidujący tempomat adaptacyjny z kontrolą prędkości na zjeździe. Kolejną zaletę
stanowi niezakłócony odzysk energii hamowania, co
jest o tyle ważne, że system rekuperacji wyhamowuje
pojazd przez większość czasu”.

Więcej o hybrydach
Scania jest jednym z kilku producentów dostarczających hybrydowe warianty ciężarówek. W 2014 roku
przedstawiła pierwszą generację hybryd zdolnych
poruszać się na napędzie elektrycznym na dystansie
do 2 km. Fredrik Allard wskazuje:„Ich zasięg wydaje się
bardzo niski w porównaniu do oferowanych obecnie
60 km, ale był to ważny, pionierski krok w branży. Od
tamtej pory zaczęliśmy wraz z naszymi klientami zdobywać wiedzę o potencjale hybryd w redukcji emisji
spalin, hałasu oraz zużycia paliwa. GE281 pozwoliła
nam przełamać kolejną barierę. Maszyna elektryczna
nie tylko dorównuje, ale niekiedy przewyższa nawet
osiągami silnik spalinowy, umożliwiając zmniejszenie jego pojemności, co przekłada się na niższą masę
i mniejsze spalanie. Jedynym powodem zastosowania
silnika spalinowego jest wydłużenie zasięgu pojazdu”.
Najnowsze hybrydy Scanii oferują kilka funkcji. Mogą
poruszać się wyłącznie z wykorzystaniem napędu elektrycznego, np. włączanego automatycznie w powiązaniu ze Scania Zone – jedną z funkcji systemu telematycz-
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nego Scanii. Kierowca może też zaoszczędzić energię
elektryczną na czas, gdy będzie musiał z niej skorzystać
w strefie, gdzie obowiązują ograniczenia emisji spalin
i hałasu. Do tego dochodzi zupełnie nowy poziom
osiągów. Przystawka odbioru mocy może być używana
podczas jazdy także przy napędzie elektrycznym, a system start-stop wyłącza silnik podczas postoju. Ponadto
samochody te mogą być zaopatrzone w przewidujący
tempomat adaptacyjny i dają możliwość wyboru trybu
jazdy. W trybie Power oprócz maksymalnej mocy silnika
spalinowego kierowca ma do dyspozycji dodatkowe
100 KM (74 kW). Fredrik Allard podkreśla: „To dojrzały,
w pełni funkcjonalny produkt. Oferuje wszystko to,
czego użytkownik może oczekiwać od pojazdu Scanii,
a dodatkowo zelektryfikowany napęd, silniki spalinowe
zdolne do pracy na paliwach odnawialnych i znaczną
redukcję zużycia paliwa. Uważamy, że hybrydy zostaną
ostatecznie zastąpione przez bateryjne pojazdy elektryczne. Lecz nim zasięg pojazdów elektrycznych wzrośnie odpowiednio do potrzeb i powstanie wystarczająca
infrastruktura do ładowania, hybrydy będą miały wiele
do powiedzenia w bieżącej dekadzie”.
Wariant PHEV ma baterie o pojemności 90 kWh
(zestaw 3 x 30 kWh), podczas gdy HEV ma pojedynczą
baterię 30 kWh. PHEV może być naładowany do pełna
w ciągu 35 minut przy użyciu ładowarki prądu stałego
95 kW. Oznacza to, że można go całkowicie naładować
podczas postoju w bazie, obowiązkowej przerwy lub
w czasie załadunku lub rozładunku. Przy tym hybrydowy model ze stosunkowo małym silnikiem DC09 lub
DC07 ma o 750 kg większą ładowność niż analogiczny
odpowiednik z tradycyjnym napędem. Stało się to możliwe, ponieważ przepisy Unii Europejskiej zezwalają na
podniesienie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów
zelektryfikowanych o 1000 kg.
Poziom oszczędności paliwa, możliwy do osiągnięcia
dzięki hybrydzie, zależy od podobnych czynników, jak
w typowym pojeździe, czyli rodzaju pracy, przebiegu

trasy oraz częstotliwości postojów. Maszyna elektryczna
jest dostępna przez cały czas, ale w trakcie jazdy autostradowej ze stałą, wysoką prędkością nie okazuje się
tak użyteczna, jak w warunkach miejskich. Największe oszczędności przynosi w gęstym ruchu miejskim
z częstym zatrzymywaniem i ruszaniem. W takich warunkach klienci mogą spodziewać się ograniczenia
spalania nawet o 40%. Scania proponuje dla hybryd
te same umowy obsługowe, co dla pozostałych typów
ciężarówek.
Wykorzystując elastyczność systemu modułowego,
firma połączyła dwa silniki elektryczne z głównymi
komponentami skrzyni biegów Scania Opticruise,
konstruując wyjątkową maszynę elektryczną dla hybryd HEV i PHEV. Z maszyną GE281 współpracują silniki spalinowe DC07 lub DC09. W ten sposób koncern
wprowadza modele o dużym zasięgu, które mogą
być napędzane paliwami odnawialnymi i pokonać
na napędzie elektrycznym 60 km, redukując poziom
hałasu do 72 dB, a emisję spalin do zera. Oznacza to,
że wywrotki, betonomieszarki czy chłodnie wykorzystywane w transporcie miejskim bądź regionalnym
mogą poruszać się po obszarach zurbanizowanych,
nie korzystając z paliw kopalnych, a – co ważne – ich
masa całkowita może dochodzić do 36 ton.
Metropolie takie jak Paryż czy Amsterdam wytyczają
strefy, gdzie emisja spalin i hałasu zostaje znacznie ograniczona. Dlatego przewidujący przewoźnicy, chcący
zachować konkurencyjność, już dzisiaj zwracają się ku
dostępnym na rynku rozwiązaniom zelektryfikowanym
i wolnym od paliw kopalnych. Ema Ceco, dyrektor produktów zelektryfikowanych, marketingu i sprzedaży
Scania, zauważa: „Nasze nowe hybrydy to dogodny
sposób, aby poczynić znaczne postępy w elektryfikacji
i wdrażaniu zrównoważonego transportu. Spośród
dostępnych teraz rozwiązań gwarantują najwyższą
elastyczność i użyteczność. Zważywszy na ich moc,
dorównują w pełni typowym odmianom. Wykorzysty-

wanie jedynie napędu elektrycznego we wrażliwych
obszarach miasta nie oznacza spadku osiągów. Scania
L 280 6x2*4 PHEV byłaby idealną wywrotką w gęsto
zabudowanych obszarach miejskich, w pełni zdolną
do pracy w trybie elektrycznym, gdy wymagane są
zerowa emisja i poziom hałasu poniżej 72 dB”.

Płynna zmian biegów
dzięki nowemu hybrydowemu
układowi napędowemu Scanii
Potrafi się płynnie poruszać, jest dobra zarówno
dla środowiska miejskiego, jak i oszczędności paliwa.
Holmlunds Åkeri przetestował w normalnej eksploatacji
Scanię P 250 PHEV z nowym hybrydowym układem
napędowym.
Zima właśnie przyszło do Skellefteå – 35-tysięcznego
miasta położonego w północnej Szwecji. Szron na
lakierze mieni się jak złoto, gdy poranne słońce uderza
w hybrydę, która przedziera się przez ulice w trakcie
pierwszego dziennego kursu. Ciężarówka przypomina
przemysłową historię tego miasta, znanego z kopalni
złota.
Robin Holmlund to właściciel Holmlunds Åkeri
– firmy transportowej, którą założył w 2010 roku, kiedy
kupił od ojca i wujka pięć ciężarówek. Z biegiem lat
Holmlund stopniowo się rozwijał, a obecnie podmiot
ma 30 pracowników i 22 pojazdy. Holmlund mówi:
„Mamy mieszaną flotę w różnych zastosowaniach do
różnych rodzajów operacji: od pojazdów budowlanych
po pojazdy dystrybucyjne”.
Teraz do swojej floty dodał swoją pierwszą hybrydę
plug-in. Pojazdem testowym sprawdzanym w normalnej eksploatacji jest Scania P 250 PHEV z nowym hybrydowym układem napędowym, z 7-litrowym silnikiem
spalinowym. System zawiera też innowacyjną maszynę
elektryczną z sześciobiegową bezsprzęgłową skrzynią
przekładniową, co zapewnia płynną i natychmiastową
zmianę biegów. Gdy poproszono Holmlunda o przepro-

Hybrydy stają się coraz doskonalsze - obecnie w trybie w pełni elektrycznym są w stanie
pokonać dystans do nawet 60 km. To otwiera przed nimi kompletnie nowe możliwości
wdrożeń, w tym operowania cięższymi zestawami w trudniejszych warunkach
topograficznych nawet przy niskich temperaturach
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wadzenie prób terenowych nowej ciężarówki, ten bez
wahania zgodził się.„To zaszczyt stanowić część rozwoju
nowych produktów Scanii i być zaangażowanym na
wczesnym etapie tego procesu. Poza tym uwielbiam
nowe i innowacyjne technologie i bardzo się cieszę, że
możemy wypróbować tę hybrydę. To naprawdę ekscytujące. Wierzę, że to przyszłość” – zaznaczył Holmlund
z przekonaniem.

Komfortowa jazda
Per Risberg od trzydziestu lat jest kierowcą testowym
firmy Holmlunds Åkeri. Kiedy dowiedział się, że to
hybryda i pojedzie nią na jazdę próbną, początkowo
był trochę sceptyczny. „Muszę powiedzieć, że to była
pozytywna niespodzianka. Pojazd jest niezwykle cichy
i elastyczny w obsłudze. Wsiadanie i wysiadanie jest łatwe i zapewnia niesamowity komfort w kabinie. Jestem
z tego naprawdę zadowolony” – ocenił.
Risberg codziennie jeździ ciężarówką po tzw. elastycznych trasach. Co drugi dzień odbywają się też
operacje regionalne prowadzące przez malownicze

Parametr

tereny z lasami i rzekami, zwykle w kierunku Piteå na
północy. W pozostałe dni samochód operuje w środowisku miejskim w Skellefteå. Risberg wskazuje:
„Hybryda bardzo dobrze sprawdza się w transporcie
lokalnym w ruchu miejskim. W mieście działa prawie
wyłącznie na prąd, więc nie ma spalin. Zabawne jest
to, że to cisza przyciąga uwagę ludzi i zazwyczaj są oni
bardzo pozytywnie nastawieni”.
Ciężarówka dobrze radzi sobie także na wąskich
ulicach lub w trudnych warunkach drogowych.
Risberg dodaje: „Hybryda jest nieco inna w porównaniu do poprzednich ciężarówek, którymi jeździłem. Z tą ciężarówką jeździsz naprawdę płynnie. Wydajność skrzyni biegów jest niesamowita
w miastach, gdzie trzeba jechać spokojnie lub gdy
jest ślisko. Nie czeka między zmianami, porusza się
płynnie między przełożeniem do jazdy w przód
i w tył bez konieczności zatrzymywania się”.

O 25 procent
mniejsze zużycie paliwa
Holmlund pozostaje również zadowolony z osiągów
tego modelu samochodu, a zanotowane zużycie paliwa
było dla niego autentycznie miłą niespodzianką.„Skrzynia biegów wydaje się pracować płynnie. Ciężarówkę
prowadzi się naprawdę przyjemnie i gładko oraz jazda
nią korzystnie wpływa na oszczędność paliwa”– mówi
Holmlund.
Ze względu na rodzaj operacji wykonywanych przez
tę hybrydę średnie zużycie paliwa spada aż o około
25%. „W zależności od tego, gdzie jeździsz, może być

DC07 111 220 KM

Typ
Pojemność
Kolejność zapłonu
Cylindry
Zawory na cylinder
Średnica x skok tłoka
Cam type
Stopień sprężania
Wtrysk paliwa
Układ oczyszczania spalin
Ilość oleju
Moc maksymalna
Maksymalny moment obrotowy

220 hp (162 kW) at 1,900 rpm
1,000 Nm at 1,050-1,500 rpm

Parametr

DC09 130 280 KM

Typ
Pojemność
Kolejność zapłonu
Cylindry
Zawory na cylinder
Średnica x skok tłoka
Cam type
Stopień sprężania
Wtrysk paliwa
Układ oczyszczania spalin
Ilość oleju
Moc maksymalna
Maksymalny moment obrotowy

280 hp (206 kW) at 1,900 rpm
1,400 Nm przy 1,000-1,350 obr/min

DC07 112 250 KM

możliwe zmniejszenie go jeszcze bardziej, na przykład
gdy jeździsz tylko w środowisku miejskim i możesz
naładować akumulator w pewnym momencie w ciągu
dnia. Ale zwykle zużycie paliwa wynosi około 1,5 litra
na dziesięć kilometrów. Jak na dwuosiową ciężarówkę dystrybucyjną jest to naprawdę dobre” – dodaje
Holmlund.

Inwestycje w przyszłość
Przez miasto przepływa rzeka, która około 15 kilometrów dalej na wschód wpada do otwartego morza
Zatoki Botnickiej. Jest zatem blisko zarówno natury,
jak i relaksującej ciszy oraz tętniącego życiem centrum
miasta. To w takim razie idealne miejsce na spędzenie
jasnych, letnich nocy lub oglądanie na zimowym niebie tańczącej zorzy polarnej. Jako kierowca ciężarówki Risberg ma możliwość czerpania radości z jazdy
w pięknym terenie. Mówi: „Jako kierowca ciężarówki
kocham wolność. Mam świetne możliwości samodzielnego zaplanowania dnia. Dużo przebywam na
świeżym powietrzu oraz widzę światło i sezonowe
zmiany w przyrodzie”.
Co do przyszłości, Holmlund ma wiele pomysłów
wynikających z jego obecnych zainteresowań. Aktualnie jest budowany nowy garaż z dużą ładowarką, dzięki
czemu da się ładować kilka ciężarówek jednocześnie.
Ponadto powstaje farma słoneczna z panelami fotowoltaicznymi, aby obniżyć koszty ładowania i stać się
bardziej samowystarczalnym. „Jak więc widać, zdecydowanie wierzę w nową technologię. To jest przyszłość”
– mówi z uśmiechem Holmlund.

DC07 113 280 KM

rzędowy
6.7 litres
1-5-3-6-2-4
6
4
107x124 mm
Normal
17.0:1
Bosch
Scania SCR
24.5 litres
250 hp (184 kW) at 1,900 rpm
1,100 Nm przy 1,050-1,550 rpm

280 hp (206 kW) przy 1,900 rpm
1,200 Nm at 1,050-1,600 rpm

DC09 126** 320 KM

DC09 127** 360 KM

Inline
9.3 litres
1-2-4-5-3
5
4
130 x 140 mm
Normal
19.0:1
Scania XPI
Scania SCR
31 litres
320 hp (235 kW) at 1,900 rpm
1,600 Nm przy 1,050-1,350 obr/min

360 hp (265 kW) at 1,900 rpm
1,700 Nm przy 1,050-1,350 obr/min
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O 8% LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ.
PRZYSZŁOŚĆ JEST SUPER.
Co przyniesie przyszłość? Nie wiemy tego na 100%,
jesteśmy jednak przekonani, że przyszłość jest jasna.
Nowy układ napędowy Scania Super zapewnia nie tylko
płynną jazdę, ale także największą na rynku wydajność.
Wyznacza zupełnie nowy standard w branży przyczyniając
się do ograniczenia zużycia paliwa o co najmniej 8%.
Scania Super – gotowa już dziś, aby sprostać
wyzwaniom jutra. Jutra lepszego o 8%.

www.scania.pl
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Trzech muszkieterów
Trzy ciężarówki do przewozów na długich dystansach, w swojej kategorii
napędzane przyzwoitymi silnikami, naszpikowane różnego rodzaju
finezyjnymi rozwiązaniami, stanęły do boju w prestiżowym teście
1000 punktów. Walka między MAN-em, Scanią i Volvo była ostra
i do końca wyrównana, ale zwycięzca może być tylko jeden.
TEKST: MICHAEL KERN; ZDJĘCIA: KARL-HEINZ AUGUSTIN
Copy rights: EuroTransportMedia, Verlags- und Veranstaltungs-GmbH, Stuttgart, Editorial office lastauto
Tytuł oryginału: 1.000 Punkte Test aus lastauto omnibus Nr. 1-2/2022 „LEUTE VON HEUTE“ Page 10 until 21
Tłumaczenie: Jacek Chłopek
Opracowanie merytoryczne polskiej wersji językowej: Jarosław Brach
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N

iezależnie od tego, czy jest coronawirus, czy go nie ma, jakby na przekór
lockdownom, brakowi podzespołów
i pracy zdalnej: mimo wszystko rozwój samochodów ciężarowych nabrał tempa, a na dodatek jest on na bardzo wysokim poziomie.
Główną uwagę cały czas skupiają trzy elementy. Pierwszy to możliwie jak najniższe
zużycie paliwa, które z powodu kosztów,
szczególnie przy obecnych cenach, jest dla
użytkowników być może ważniejsze niż kiedykolwiek do tej pory. Dla producentów zyskało ono jeszcze bardziej na znaczeniu, od
kiedy Unia Europejska ogłosiła ostre normy
emisji CO 2, za przekroczenie których grożą
słone kary.
Z drugiej strony coraz większą rolę odgrywają koszty ogólne (TCO – całkowite koszty
posiadania i dysponowania) w kontekście
czasu przebywania ciężarówek w parku samochodowym. Do najnowszych osiągnięć
w tym względzie należą: aktualizacja dokonywana bezprzewodowo w oparciu o dane
pochodzące z chmur, jak również z trudem
zwiększane dystanse między przeglądami,
obecnie dochodzące nawet do 200 000 km.
Jako trzeci punkt wśród ważnych obecnie
tematów kłania się brak na rynku kierowców
zawodowych. Jest on szeroko rozumiany
jako przyjazność dla kierowców i komfort
w kabinie, co w pewnym sensie łączy się
z tematem bezpieczeństwa. Współczesny
samochód ciężarowy może być uosobieniem
usłużności, a rozwiązania cyfrowe sięgają
czasami już od tablicy rozdzielczej aż po
system zastępujący lusterka albo dostęp
do komputera pokładowego przez moduł
obsługujący w tylnej części pojazdu.
Na polu walki spotykają się zatem trzy
dalekobieżne ciężarówki, które – kiedy popatrzymy na ich parametry (przyzwoite, ale
niezwalające z nóg silniki i średniej wysokości kabiny) – prezentują się w sposób umiarkowany, chociaż mimo to sporo potrafią. Czy
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Bawarska maszyna dysponująca mocą
470 KM przystępuje do testu jako
nominalnie najmocniejsza ciężarówka,
ale z 2400 Nm zamyka stawkę pod
względem momentu obrotowego.
MAN, wyposażony w oś o przełożeniu 2,53,
jak również w dynamiczny tryb E,
potrafi szybko „odjechać”.
to niedawno nieco zmodernizowany MAN
TGX GM 470 z nowością w postaci systemu
zastępującego lusterka o nazwie Optiview,
czy to Scania R 460 z teraz kompletnie nowym układem napędowym wraz z nowym
silnikiem pochodzącym z tego samego koncernu Traton, czy Volvo FH 460 Globetrotter
z silnikiem Turbocoumpound I-Save, nową
technologią I-See i niedawno odnowioną
kabiną: każdy z nich w pełni zaszczepiony
i z dołożoną dawką przypominającą będzie
prężył muskuły, by stanąć na najwyższym
stopniu podium.

MAN TGX 18.470 BLS
Biorąc na celownik stan surowy kabiny kierowcy, można rozciągnąć łuk sięgający od dzisiejszego MAN-a po rok 2000, kiedy na świecie
pojawił się TGA. Logiczne jest, że przez te
lata, a głównie w 2020 roku po prezentację
nowej serii, designerzy nadawali wyglądowi
zewnętrznemu coraz to nowszy szlif. Czy jednak to walory wewnętrzne czynią z pojazdu
coś zupełnie innego niż to, czym jeszcze był

za czasów normy Euro 3? Podczas gdy lew
z Monachium w pierwszej dekadzie nowego
tysiąclecia odważnie wyciągał łapy, by pożreć
Scanię, tak dzisiaj sprawy wyglądają zupełnie
inaczej. Pod dachem VW i jako część koncernu
Traton karty są tak rozdane, że Scania deklaratywnie gra pierwsze skrzypce, podczas gdy
MAN nie zajmuje w tej orkiestrze eksponowanej pozycji. W konsekwencji tego Scania, obejmując liderowanie w sferze silników o dużych
pojemnościach, mogła przyjechać na test już
z 13-litrową jednostką napędową, na którą
MAN musi jeszcze chwilę poczekać.
Z drugiej strony jest też tak, że w przypadku elektroniki przywództwo u Tratona
leży w rękach MAN-a, ale z owoców tej pracy
korzystają obydwaj kuzyni. Zaszczepione im
zostało to, że wiele funkcji pojazdu można
wgrać albo zaktualizować online. Ponadto
na odpowiednio rozbudowanych drogach
krajowych może działać w dużej mierze autonomicznie. Na tym nie koniec: ten system
jest wspomagany przez kolejną nowość, którą dzielą między siebie obydwie latorośle

koncernu Traton i która u MAN-a nosi dość
skomplikowaną nazwę: „asystent zapobiegający kolizjom przy zmianie pasa ruchu”.
Jego funkcja nie kończy się na ostrzeżeniu
przed ewentualnym wypadkiem. Zamiast
tego w sytuacji awaryjnej LCCPA (tak brzmi
skrót tego systemu wywodzący się od angielskiej nazwy) z powrotem automatycznie
sprowadza pojazd na jego własny pas ruchu.
Co do układu napędowego, obydwaj kuzyni poszli różnymi drogami. Zamontowane
w egzemplarzu testowym MAN-a trio, czyli
silnik, skrzynia biegów i tylna oś, składa się
ze zmodernizowanej ostatnio w 2019 roku
maszyny D26, dobrze znanej 12-biegowej
zautomatyzowanej skrzyni przekładniowej
ZF Traxon i niedawno odnowionej hipoidalnej tylnej osi HYS-1344. Jest ona dostępna
także z dwoma przełożeniami wyjątkowo
obniżającymi prędkość obrotową, tzn. 2,31,
a nawet 2,10.
TGX 18.470 przystąpił do sprawdzianu
(podobnie jak Scania R 460) ze wspomagającym aktywną jazdę stopniowaniem 2,53,
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co przy autostradowym tempie 85 km/h odpowiada prędkości obrotowej 1160 obr/min.
Ta podstawowa konfiguracja, w połączeniu
z żywiołowo zestrojonym trybem E zautomatyzowanej skrzyni biegów, pod względem
osiągów nie pozostawia wiele do życzenia
nawet bez dodawania gazu w trakcie jazdy pod górę (co praktykują Scania i Volvo,
a z MAN-a czyni w tym porównaniu mistrza
jazdy po górach).
Co do zużycia oleju napędowego, to
MAN-owi nie udaje się już tak po mistrzowsku wybrnąć z opresji, dlatego podąża za
konkurencją nieco z tyłu. Pod względem
zużycia AdBlue plasuje się on w środku między bardzo oszczędnym w tej kategorii Volvo
a Scanią, której nowy silnik SCR-only przepuszcza przez katalizatory roztwór mocznika w ilości 11% zużycia oleju napędowego
(przedtem około 8%).
Przy tym, nawet jeśli u MAN-a silnik
chętnie zaczyna huczeć na niskich obrotach, a hałasy wywołane pędem powietrza są wewnątrz dużo mocniej słyszalne
niż u konkurencji, niemniej ma on swoje
własne mocne strony. W pierwszym rzędzie
należy tu wymienić wnętrze kabiny, do
której projektanci, trzeba przyznać, mieli
szczęśliwą rękę. Jest ona uporządkowana,
a mimo to naszpikowana wszystkimi możliwymi finezyjnymi rozwiązaniami. Wejście
o wysokości na poziomie łącznie 1550 mm
wymaga umiarkowanej wspinaczki i okazuje
się w miarę łatwe. Kiedy kabina zostanie już
zdobyta, wtedy przyjmuje jeźdźca przemyślanym i przestronnym wnętrzem. MAN-owi
świetnie udało się poprowadzić tradycyjnie
klarowną linię (głównie tablicy rozdzielczej),
a mimo to nie zapomnieć o tych wszystkich
detalach wyposażenia, które dzisiaj należą
do dobrego tonu. MAN doskonale pogodził
bowiem dużą swobodę ruchów z wzorcową

Kabiny: najważniejsze parametry
MAN TGX GM

Scania R

Volvo
FH Globetrotter

Szerokość/długość zewnętrzna (mm)

2440/2480

2470/2270

2495/2225

Wysokość stopni (mm)

365/395/395/395

390/390/380/315

425/355/385/390

Wysokość wejścia, łączna (mm)

1550

1475

1555

Przesunięcie na zewnątrz najwyższego 60
stopnia (mm)

120

85

Przednia szyba – tylna ściana (mm)

2090

2075

2082

Między szybami bocznymi (mm)

2340

2294

2329

Między drzwiami (mm)

2124

2008

2073

Wysokość wnętrza przed fotelem (mm) 1946

2022

1952

Wysokość wnętrza na środku (mm)

1779

1938

1924

Wysokość tunelu silnika (mm)

109

156

94

Zabudowana przestrzeń, łącznie (m3)

8,27

8,25

8,36

Schowki zewnętrzne l/p

198/183

217/222

233/250

Łącznie (l)

381

439

483

Schowki pod łóżkiem (l)

123

99

89

z tego lodówka (l)

46

34

38

Szafki z przodu (l)

209

233

157

W tablicy rozdzielczej (szuflady z przodu 24
i in.) (l)

12

10

Ogólnie bez modułu na tylnej ścianie (l) 737

783

739

Moduł na tylnej ścianie, jeśli seryjny (l)

-

406

-

Moduł na tylnej ścianie, opcjonalny (l)

320

-

352

Zamknięta przestrzeń schowków, maks. (l) 1057

1189

1091

Regulacja siedziska (mm)

80

50

65

Fotel kierowcy – w dół (mm)

230

230

240

Fotel kierowcy – w górę (mm)

120

105

100

Regulacja kierownicy – do góry (mm)

110

85

120

Pochylenie (stopnie)

55

44

57

Pozycja parkowania (stopnie)

0

8

2

Łóżko na dole szer x dł (mm)

700-800 x 2008

658-820 x 1950

650-825 x 1995

Powierzchnia, łącznie (m2)

1,51

1,44

1,47

Hałas wewnątrz (dB[A])

bd.

bd.

bd.

Bieg jałowy

51,7

46,4

48,3

85 km/h

64,9

63,6/62,8

62,1

Pełne obciążenie pod górę

66,6

65,2

65,0

Ø tych wartości

61,0

58,4

58,5

1. Ocena „uporządkowany”: wnętrze w nowym TGX-ie jest niezwykle udane.
2. Na cyfrowo: jedną z wielu imponujących sztuczek w cyfrowym świecie MAN-a tworzy wyświetlacz.
3. Przełączniki tam, gdzie są konieczne, intuicyjnie obsługiwane cyfrowe gadżety tam, gdzie to możliwe.
TGX opanował po mistrzowsku także i ten szpagat.
4. Piękne tyły: panel na tylnej ścianie spełnia wszystkie wymagania, podobnie jak jednostka sterująca.
5, 6. Żegnajcie, lusterka: system zastępujący lusterka, zwany Optiview, zrobił porządek z tradycyjnymi lusterkami
na górze i z boków pojazdu.

4
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Porównanie danych i wartości pomiarów
TYPO POJAZDU

MAN
TGX 18.470 GM

Scania
460 R Highline

Volvo FH 460
I-Save Globetrotter

Osiągi zużycie paliwa

km/h
l/100 km diesel
l/100 km adblue

83,7
29,8
2,29 (7,60%)

84,6
27,1
3,05 (11,25%)

82,0
28,2
1,57 (5,55%)

Zużycie paliwa przy
częściowym obciążeniu
(diesel)

l/100 km
przy 85 km/h

26,8

24,7

25,9

Zużycie paliwa przy pełnym obciążeniu (diesel)

l/100 km
przy km/h

88,9
74,2

80,0
74,1

81,4
65,6

Zdolność pokonywania %
wzniesień na najwyższym biegu

2,84

2,96

2,81

Prędkość obrotowa silnika przy 85 km/h

1159

1159

Moc do dyspozycji przy KM (kW)
1100 obr/min

377 (277)

390 (288)

418 (307)

Przekroczenie momentu
obrotowego

%

36

39

117

na najniższym biegu
w przód

km/h

7,9

6,3

9,7

na najniższym biegu
wstecznym

km/h

8,5

8,1

8,3

na najwyższym biegu
wstecznym

km/h

11,1

45,8

48

442 (325)

466 (343)

517 (380)

km

140 000

200 000

150 000

Masa na pusto, gotowy
do jazdy

kg

7140

7260

7210

Obciążenie użytkowe

kg

10 860

10 740

10 790

Masa podczas testu

kg

39 630

39 670

39 690

Cena zakupu

Euro

115 000

122 000

120 000

Zmienne koszty na km

Cent

50,55

47,97

48,70

Z tego paliwo na km

Cent

37,37

33,98

35,36

Z tego AdBlue na km

obr/min

Prędkość końcowa

Hamowanie silnikiem maks. KM (kW)
(dane producenta)

SERWIS
Dystans między wymianami oleju maks.

MASY

KOSZTY

Cent

1,15

1,53

0,79

Z tego koszty naprawy, Cent
serwisu i pielęgnacji
na km

8,69

9,20

9,26

Koszty stałe na dzień

Euro

212,37

219,85

218,62

Suma kosztów stałych
na km

Cent

33,98

47,97

34,98

Koszt całkowity na km

Cent

84,53

83,15

83,68

1. Precyzyjne dotankowanie ujawnia
ewentualne rozbieżności urządzeń
mierzących spalanie paliwa.
2. Do pierwszych obowiązków w teście
porównawczym należy sprawdzenie
ciśnienia powietrza w oponach.
3. Zaplombowane zbiorniki paliwa ruszają
w kilkudniową drogę w celu pomiaru
zużycia paliwa.
koncepcją obsługi. Do tego sporo półek jest
tu niemal wszędzie (chociaż wokół kierowcy
nie wygląda to już tak dobrze) – nie zabrakło
także wszelkiego rodzaju przydatnych elementów, jak obracany fotel pasażera, dopracowany panel tylnej ściany czy ekstra moduł
na tylnej ścianie. No i umieszczona w tylnym
panelu jednostka sterująca: jej możliwości
daleko wykraczają poza zwykłe oświetlenie
wnętrza i ustawianie budzika. Przebudzony
kierowca może się dowiedzieć, czy wymagany czas odpoczynku został już przekroczony,
czy może jednak będzie mógł przewrócić
się na drugi bok i spać dalej. Wyjątkowe
pochwały należą się jednak dopiero z powodu uzyskania udanej równowagi między
cyfrową a tradycyjną obsługą. Dyrygowania
tą orkiestrą można się szybko nauczyć i sprawia ono naprawdę sporo radości.
Na dodatek MAN wymazał skazę po niezgrabnych i ograniczających widoczność
tradycyjnych lusterkach nowym systemem
zastępującym lusterka o nazwie Optiview.
Wzrok może teraz bez przeszkód wędrować
przez szybę boczną, a generalnie nieco wyższa niż u konkurencyjnych Scanii i Volvo część
pod oknem już nie odgrywa tak dużej roli.
Lusterka boczne i przednie zostały zastąpione przez obiektyw szerokokątny, który nie
przepuści nawet najmniejszego drobiazgu
przed pojazdem. Jednak także w systemie
MAN-a znajdziemy typowe wady układów bazujących na kamerach. Polegają one na tym,
że przy dobrej widoczności ostrość i kontrast nie dorównują odbiciom w tradycyjnych lusterkach. Poza tym pozostaje jeszcze
ta ułomność, że podczas zmiany perspektywy z widoku do przodu w monitor oko
musi przez jakiś czas przyzwyczajać się do
nowych odległości.

ciężarówki i autobusy 01-03/2022

030-041 Scania - test 1000+.indd 34

24.03.2022 16:41:07

TEST 1000 PUNKTÓW [ 35 ]

www.ciezarowkiautobusy.pl

Z drugiej strony zła pogoda nie zmąci
obrazu w systemie kamerowym, a dzięki
wzmocnieniu światła szczątkowego widok
w nocy z reguły okazuje się lepszy niż w tradycyjnych lusterkach. Oprócz tego w MAN-ie
reflektory na LED-ach automatycznie zmieniają światła drogowe na światła mijania,
gdy pojawia się pojazd jadący z naprzeciwka.
Dzięki temu przy sporym ruchu nie musimy
co chwilę nerwowo sięgać do przełącznika
świateł.

Scania 460 R A4x2NA
Wnętrze prawie niezmienione i w dalekim
stopniu utrzymane w konserwatywnym stylu,
natomiast układ napędowy jest zupełnie nowy:
u Scanii jest akurat na odwrót niż u MAN-a.
Patrząc w ten sposób, niewtajemniczony obserwator mógłby pomyśleć, że obydwa pochodzą
z tej samej fabryki.
W ogóle to niemałe wydarzenie, że auto
pojawiło się tu z nowym silnikiem Diesla,
zwłaszcza że nie brakowało głosów krytycznych. Poza tym trzeba pamiętać o przynależności do koncernu VW, który mocno stawia
na elektrykę. Oczywiście stoi za tym przeświadczenie, że z elektrykami, ale też z wodorem, szybko nic wielkiego nie wyniknie.
Tak zwana modułowa globalna platforma
silnikowa – wg wzoru Mercedesa – i tak musiała pojawić się w koncernie Traton, któremu
wyraźnie zależy na nieco większej „międzynarodowości” niż na samej obecności głównie w Europie i Ameryce Południowej.
Teraz ten świeżutki światowy silnik w imponujący sposób debiutuje w twardym teście
1000 punktów i pracując w nazwanej DC13-175 460-konnej wersji, pozostawił świetne
wrażenie. Z poprzednikiem o pojemności
12,7 litra ma on wspólne jedynie wielkość
skoku i średnicę cylindrów; poza tym pod
każdym względem wszystko jest tu nowe.
Sprawność nowej maszyny Scanii określa
na poziomie 50%. Dla porównania: kiedy
w latach 90. Scania wypuściła pierwszy silnik
Turbocompound, była mowa o sprawności na
poziomie 46%, co zresztą w tamtym czasie
wzbudziło ogólny podziw. Regułą w silnikach

1
2

1. To, jak nowy układ napędowy Scanii godzi
świetne osiągi z wzorowym wręcz zużyciem
paliwa, jest klasą samą w sobie.
2. 460 KM tworzy umiarkowany środek
wśród czterech ustawień mocy nowego
silnika Scanii o nazwie DC13-175.
3. Scania oferuje najniższe wejście wśród
biorącej udział w teście konkurencji,
co zostało okupione najwyższym
tunelem silnika.
Diesla napędzających współczesne auta ciężarowe jest wartość około 47%.
DC13 ma więc ułatwione zadanie, by pod
względem zużycia paliwa trochę odjechać
konkurencji, szczególnie że za silnikiem pracuje zaprezentowana przed rokiem nowa
skrzynia biegów G33CM, a porcjowany przez
nią moment ostatecznie dociera do osi napędowej, która jest tak samo nowa, jak sam
silnik. Zoptymalizowane pod kątem redukcji
tarcia za pomocą tych co zwykle środków
wybrane stopniowanie, wynoszące 2,53 (zamiast jak zwykle wcześniej u Scanii 2,59),
pozwala zaś z łatwością poznać, że oś pochodzi ze stajni MAN-a. Takie stopniowanie
jest tam dostępne już od lat.

Litry, centymetry i metry sześcienne:
informacje, które auto jakie ma
wymiary i gdzie, wypełniają ponad
dwadzieścia stron specjalnego protokołu.

3
Jedno jednak pozostaje pewne: trzy elementy – silnik, skrzynia biegów i tylna oś
– współpracują w nowej Scanii Super (tak
nazywają się teraz szwedzkie pojazdy z tym
nowym układem napędowym) jak dobrze
naoliwiony mechanizm zegarka. W praktyce
oznacza to, że skrzynia biegów bez najmniejszych przeszkód może na maksa wykorzystać nadbieg (stopniowanie 0,78), który przy
prędkości 85 km/h mocno redukuje prędkość
obrotową silnika z 1160 do zaledwie 904
obr/min. Tym samym, kiedy poprzedni silnik
w najniższym zakresie prędkości obrotowych
czasem mamrotał niechętnie, tak w podobnych sytuacjach jego następca nie daje po
sobie poznać niezadowolenia.
Zresztą inna praca mocno by dziwiła, ponieważ nowy DC13, w którym maksymalny
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moment obrotowy sięga teraz głęboko w dół,
aż do 900 obr/min – po to został zbudowany.
Ironią w tej całej historii jest to, że nowa
logika systemu Opticruise pozwala na taki
wyczyn wyraźnie rzadziej niż do tej pory. Za
tym z kolei stoi to, że Sweet Spot, jak technicy nazywają zakres szczególnie niewielkiego
spalania, w nowym silniku jest uzyskiwany
już w bezpośrednio stopniowanym dwunastym biegu, ale częściej niż u poprzednika
przy nieco wyższych obrotach. Uciekanie
się więc do nadbiegu staje się w takim razie
potrzebne rzadziej niż do tej pory.
Maszyna nie jest jednak całkiem pozbawiona drobnych wad. Jej zadziwiająca wydaj-

Volvo

BEZPIECZEŃSTWO
Monitoring martwego pola
Elektrycznie wspomagana
kierownica
Układ automatycznego śledzenia
pasa ruchu
Asystent zmiany pasa ruchu
Dynamiczne doświetlanie
zakrętów
Reflektor H4
Reflektor H7
Reflektor Xenon
Reflektor LED
Monitorowanie ciśnienia
powietrza w kołach
Elektryczne sterowanie
tłumieniem
Ostrzeganie o zmęczeniu
Alco-Lock
Ostrzeganie przed temperaturą
Nightlock
Asystent korków stop-and-go
Czujnik deszczu
Czujnik światła
Czujnik sprzęgnięcia naczepy
w siodle
Wskaźnik obciążenia osi
Asystent świateł drogowych
Asystent świateł drogowych
z selektywnym przygaszaniem
ruchu z naprzeciwka
FUNKCJE AUTOMATIC
Tryb manewrowy
Tryb Eco
Tryb Power
Tryb Offroad
Wersja pod cysterny/silosy
Wersja komunalna
Wersja strażacka
Wersja flotowa
Kick-down
Funkcja swobodnego rozhuśtania
Przewidujący tempomat
Przewidujący tempomat – szosa
Ecoroll
Pulse & Glide
Biegi R maks.
4
SERWIS
Serwis zapobiegawczy
Updates over the air
Dystans między przeglądami
140
(maks.)
tys.
km
Ocena stylu jazdy

Scania

KONTROLA WYJAZDU/INFORMACJE
NA WYŚWIETLACZU
Olej
Ciecz chłodząca
Mycie szyb
Olej w układzie kierowniczym
Kontrola hamulców
Kontrola świateł
MULTIMEDIA
DAB+
Bluetooth dla telefonu
Możliwość podłączenia się
2
2
2
do urządzeń zewnętrznych
Telephone-Mirror
Apple Carplay
Android Auto
Mirrorlink
Apki dla samochodu
ciężarowego/floty
Sterowanie mową
WNĘTRZE
Przełącznik multipleksowy
Klimatyzacja postojowa
Światło przy wsiadaniu
Stelaż pod łóżkiem
Obracany fotel pasażera
Regulacja podgłówka w łóżku
Funkcja masażu w fotelu
Światło nocne
czer- czer- czerwone wone wone
Designerskie oświetlenie
wewnętrzne
BEZPIECZEŃSTWO
Tempomat z regulacją odległości
ESP – ciągnik siodłowy
ESP – ciągnik z przyczepą
LDWS
Airbag, kierowca
Napinacz pasów
Boczny airbag
Automatyczny system hamulca
bezpieczeństwa – ruchome
przeszkody
Automatyczny system hamulca
bezpieczeństwa – nieruchome
przeszkody
Hamowanie z 80 km/h
do zatrzymania się
Funkcja rozpoznawania pieszych
Automatyczne hamowanie
po rozpoznaniu pieszego

MAN

Volvo

Scania

MAN

Wyposażenie i ekstrasy

8

4

200
tys.
km

150
tys.
km

ność prowadzi do sporego zapotrzebowania
na AdBlue, które wynosi 11% zużycia oleju
napędowego i które w tej ilości jeszcze nigdy
nie występowało.W Niemczech czy ogólnie
w Europie wypada to może i dobrze, ale ciekawe, jak pewnego dnia ten światowy silnik
ma sobie poradzić w Stanach Zjednoczonych
z bardzo surowymi normami emisji NOx, bez
domagania się olbrzymich katalizatorów
i jeszcze większego dopływu AdBlue.
Jako maszyna do jeżdżenia czystej wody
Scania walczy w teście nie tylko za pomocą
układu napędowego. Już jej design z wielorakimi odniesieniami do chwalebnej tradycji
tych ciągle nieco innych ciężarówek z gryfem

w logo mówi wyraźnie: kanciasty, zerkający
oczami jaszczurki front zapowiada „ciężarówkę w czystej postaci”. Jej sylwetka widziana
z profilu nieco przypomina nawet hełmy
wojowników u starożytnych Greków. To robi
wrażenie, ale nie może wprowadzać w błąd
co do jednego czy drugiego niedociągnięcia.
Tak więc w Scanii przykładowo prowadzący z boku do przodu boczny deflektor i otwierająca się do góry klapa zewnętrznego
schowka chętnie wchodzą sobie w paradę.
Również płyta do mocowania przewodów
pneumatycznych i kabli nie jest przymocowana do ramy, tylko do kabiny.
Dzięki przypominającej schody budowie
nie tylko wejście do kabiny jest najwygodniejsze w tym teście, ale też wysiadanie
z niej. Wysokie przesunięcie najwyższego
stopnia w stosunku do naroża podłogi kabiny
sprawia, że noga wysiadającego jakby sama
z siebie znajduje miejsce, gdzie powinna
stanąć. Umożliwia to mocno zwężająca się
do przodu architektura kabiny, która z kolei
zmniejsza przestrzeń wewnętrzną w takim
stopniu, że na przykład pedały gazu i hamulca są ciaśniej ułożone niż u konkurencji z testu. Zresztą nisko położone wejście
ma swoją cenę: tunel silnika Scanii wznosi się od czterech do sześciu centymetrów
wyżej niż w MAN-ie czy Volvo. Można to
jednak łatwo przeboleć, gdyż wysokość kabiny w Scanii R jest wyraźnie większa niż
w MAN-ie oraz jeszcze ociupinkę przewyższa
tę z Volvo. W porównaniu do architektury
wewnętrznej Volvo albo MAN-a Scania występuje tu jako konserwatysta. Przed oczami kierowcy ukazuje się przypominający
amerykańskie trucki zalew przełączników,
który sięga aż do oparcia na drzwiach. Także
obsługa przełączników na kierownicy jest
bardziej skomplikowana niż u konkurencji.
Okrągłe zegary są z kolei dobrze wykonane,
jak również doskonale czytelne. Niemniej
bezpośrednie porównanie pokazuje, że
w tym ich analogowym charakterze brakuje im wysokiej zdolności przystosowywania
się/elastyczności, jaką mogą pochwalić się
wersje cyfrowe, szybko generujące ogrom
informacji. Z drugiej strony Scania wykazuje
pomysłowość w tym, jak mimo morza przełączników wszystko jest porządnie ulokowane
na półkach wokół kierowcy. Trochę odważna
jest jednak zupełna rezygnacja z wszędzie
zazwyczaj występującej poziomej półki na
górze na tablicy rozdzielczej.
Zaprezentowana przed sześcioma laty kabina kierowcy pozostaje wierna swojej konserwatywnej naturze także w kwestii otwierania
drzwiczek w szafkach z przodu, jak też w mo-
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1. Ruch w kierunku przeciwnym: nie zawsze
takie spoufalanie się jest pożądane
– jak w przypadku klap o wychodzącym
naprzeciw charakterze.
2. System zapobiegający włamaniom
Nightlock zapewnia spokój kierowcy
podczas snu.
3. To dopiero wysokość! Mimo wyraźnego
wzniesienia tunelu silnika, w Scanii R
mamy spory prześwit w pionie.
4. Jednoczęściowa głowica cylindrów należy
do wielu nowości dopiero co powołanej
do życia jednostki napędowej Scanii.
5. Wnętrza kabiny kierowcy pozostaje
wierne konserwatywnej naturze Scanii.

5

dule na tylnej ścianie. Sama tylna ściana – pomijając siateczkę sprawiającą wrażenie dość
zagubionej oraz jednostkę sterującą – wydaje
się być goła. To bowiem inne rzeczy sprawiają, że wnętrze Scanii pokazuje swoje najlepsze strony. Wzorowe na przykład jest łóżko
– podobnie jak w MAN-ie ze zmiennym
stelażem. Scania ma też obrotowy fotel pasażera, a solidny, rozkładany stolik
przed fotelem pasażera należy do dobrego
tonu. W odniesieniu z kolei do gadżetów,
to te związane z bezpieczeństwem, jak np.
dodatkowa mechaniczna blokada drzwi
à la DAF-Nightlock albo nigdzie indziej nieosiągalne boczne airbagi, powodują, iż trzeba

przyznać, że Scania ma gest.
Nie ulega zatem wątpliwości, że jazda na
tym bajkowym zwierzaku w dalszym ciągu
wykazuje swój wyjątkowy charakter, który
tworzą w szczególności: prowadzenie pierwszej klasy, na takim samym poziomie zestrojone podwozie, jak również zautomatyzowana
skrzynia biegów, która przełącza tak samo
szybko, co komfortowo, oraz doskonale godzi
dwie rzeczy: wysokie osiągi nowego układu
napędowego przy jednocześnie wzorowo
niskim zużyciu paliwa.

Volvo FH 460 I-Save
Może siebie nazywać, z całkowitą słusznością,

praojcem wszystkich nowoczesnych ciężarówek w dzisiejszym rozumieniu tego słowa,
ponieważ Volvo FH, wprowadzony na rynek
w 1993 roku, cieszył się swego czasu tak dużym
powodzeniem, że i bez corony terminy dostaw
były dość odległe.
Żeby zaprezentowana w 2012 roku druga
generacja FH mogła iść z duchem czasu i by
wzbogacić ją o wersję o wyjątkowo dużej
wydajności, w latach 2019 i 2020 Volvo zaimplementowało dwie znaczące innowacje:
najpierw nazwaną I-Save wersję 12,8-litrowego silnika z technologią Turbocompound. Następnie we wnętrzu wprowadzono
nieco zmienione materiały wykończeniowe
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TYP
SAMOCHODU

MAN TGX 18.470 BLS

Scania 460 R A4x2NA

Volvo FH 460 I-Save

Silnik

Sześciocylindrowy, rzędowy (D2627) z turbodoładowaniem
(jednostopniowe) i chłodzeniem powietrza doładowującego, jednoczęściowa głowica cylindrów, rozrząd SOHC, Euro
6 wskutek połączenia układów SCR, EGR – recyrkulacji
spalin i DPF – filtra cząstek stałych

Sześciocylindrowy, rzędowy (SDC13-175) z turbodoładowaniem (jednostopniowe) i chłodzeniem powietrza
doładowującego, jednoczęściowa głowica cylindrów, rozrząd DOHC, Euro 6 dzięki układowi tylko SCR – SCR-only
i filtrowi cząstek stałych DPF

Sześciocylindrowy, rzędowy (D13K460) z turbodoładowaniem (jednostopniowe) i chłodzeniem powietrza doładowującego, technologia Turbocompound, jednoczęściowa
głowica cylindrów, rozrząd SOHC, cztery zawory na cylinder,
instalacja SCR, filtr cząstek stałych, Euro 6 wskutek połączenia układów SCR, EGR – recyrkulacji spalin i DPF – filtra
cząstek stałych

Średnica cylindrów/skok tłoka
Pojemność
Ciśnienie przy maks. momencie obrotowym
Stopień sprężania
Moc maksymalna
Maksymalny moment obrotowy
Masa silnika
Krzywe przy pełnym obciążeniu

126/166 mm
12 419 cm3
24,29 bara
21,0 : 1
470 KM (346 kW) przy 1800/min
2400 Nm przy 930-1350/min
1060 kg na sucho

130/160 mm
12 742 cm3
24,66 bara
21,0 : 1
460 KM (343 kW) przy 1800/min
2500 Nm przy 900-1290/min
1115 kg na sucho

131/158 mm
12 777 cm3
25,59 bara
17,0 : 1
460 KM (343 kW) przy 1250-1600/min
2600 Nm przy 900-1300/min
1200 kg na sucho

KM Moc
460

Moment obrotowy Nm

PS Moc

Moment obrotowy Nm

KM Moc
460

460

Moment obrotowy Nm
343 kW (460 KM)

343 kW (460 KM)

346 kW (470 KM)

420

420

420

380

380

380

340

340
2.400 Nm

340

2.500 Nm

2.600
2.600 Nm

300

2.400

300

2.400

300

2.200

260

2.000

260

2.000

260

1.800

220

1.600

220

1.600

220

1.400

900 1.100 1.300 1.500 1.700 U/min

900 1.100 1.300 1.500 1.700 U/min

900 1.100 1.300 1.500 1.700 U/min

PRZENIESIENIE MOCY, PODWOZIE, WYMIARY, KABINA KIEROWCY
Skrzynia biegów
Stopniowania

MAN Tipmatic 12.26 DD z retarderem 41, 12 biegów, 2 biegi wsteczne,
rozpiętość 16,69 (16,69-1,00)
1. bieg
16,69
12. bieg
1,00
2. bieg
12,92
R.-bieg 1
15,54
3. bieg
9,93
R.-bieg 2
12,03
4. bieg
7,67
5. bieg
5,90
6. bieg
4,57
7. bieg
3,66
8. bieg
2,83
9. bieg
2,17
10. bieg
1,68
11. bieg
1,29

Scania G33CM, 13 + 1 biegów, 8 biegów wstecznych, rozpiętość
26,60 (20,81-0,78)
Crawler
20,81
11. bieg
1,29
1. bieg
16,16
12. bieg
1,00
2. bieg
12,57
OD
0,78
3. bieg
9,76
R.-bieg 1 16,23
4. bieg
7,56
R.-bieg 2 12,60
5. bieg
5,87
R.-bieg 3 9,80
6. bieg
4,55
R.-bieg 4 7,61
7. bieg
3,53
R.-bieg 5 5,90
8. bieg
2,77
R.-bieg 6 4,58
9. bieg
2,15
R.-bieg 7 3,55
10. bieg
1,66
R.-bieg 8 2,75

Volvo I-Shift AT2812F, 12 biegów, 4 biegi wsteczne, rozpiętość
14,94 (14,94-1,00)
1. bieg
14,94
12. bieg
1,00
2. bieg
11,73
R.-bieg 1
17,84
3. bieg
9,04
R.-bieg 2
13,73
4. bieg
7,09
R.-bieg 3
4,02
5. bieg
5,54
R.-bieg
4, 31
6. bieg
4,35
7. bieg
3,44
8. bieg
2,70
9. bieg
2,17
10. bieg
2,08
11. bieg
1,63

Oś napędowa

Przełożenie tylnej osi 2,53 do 1 = 132 km/h przy 1800 obr/min Przełożenie tylnej osi 2,53 do 1 = 132,0 km/h przy 1800 Przełożenie tylnej osi 2,31 do 1 = 144,6 km/h przy 1800 obr/
i ogumieniu 315/70 R 22,5, odpowiada 1159 obr/min przy 85 km/h obr/min i ogumieniu 315/70 R 22,5, odpowiada 1159 obr/ min i ogumieniu 315/70 R 22,5, odpowiada 1059 obr/min
na najwyższym biegu
min przy 85 km/h na 12. biegu i 904 obr/min przy nadbiegu przy 85 km/h na najwyższym biegu

Podwozie

Jednopiórowy resor paraboliczny z przodu (7,5 t), tył: zawieszenie
pneumatyczne, 4 poduszki
3600 mm
14 800 mm

Jednopiórowy resor paraboliczny z przodu (7,5 t), tył: Jednopiórowy resor paraboliczny z przodu (7,1 t), tył:
zawieszenie pneumatyczne, 4 poduszki
zawieszenie pneumatyczne, 4 poduszki
3750 mm
3700 mm
15 870 mm
14 600 mm

Średniej wielkości kabina GM, 4-punktowe zawieszenie powietrzne,
tunel silnika o wysokości 109 mm, elektrohydrauliczne urządzenie
do podnoszenia bez pilota

Scania CR20H, 4-punktowa amortyzacja powietrzna, tunel
silnika o wysokości 156 mm, elektrohydrauliczne urządzenie
do podnoszenia z pilotem

Rozstaw osi
Średnica zawracania
Kabina

Volvo Globetrotter z dachem o średniej wysokości, 4-punktowe
zawieszenie pneumatyczne, wysokość tunelu silnika 94 mm,
elektrohydrauliczne urządzenie do podnoszenia z pilotem
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1
oraz nowy układ instrumentów, którego
cechą szczególną jest cyfrowa tablica rozdzielcza.
Technologia Turbocompound jest znana
z braku wrażliwości na spalanie przy pełnym
obciążeniu. Tej korzyści nie otrzymujemy
oczywiście całkiem za darmo – wymaga ona
bowiem nieco technicznego nakładu w formie drugiej turbiny w układzie wydechowym
i jej połączenia z układem napędowym. Ale
jak by nie patrzeć: 15- i 16-litrowe jednostki
napędowe z rodziny silników Daimlera pracują z powodzeniem z tą technologią od około dekady. W Stanach Zjednoczonych, gdzie
Volvo już od 2017 roku oferuje jednostkę
nazwaną D13TC, szwedzki koncern niedawno
wybrał prawie 13-litrowy silnik z technologią Turbocompound jako standardową
jednostkę napędową dla dalekobieżnych
przedstawicieli serii VNL z kabiną klasyczną.
Niemniej w Europie Volvo nie traktuje tej
sprawy z takim rozmachem. Dla D13TC obowiązuje zasadniczo status „Życzenie specjalne”. Pod tym względem serie FM i FMX także
obchodzą się smakiem. Korzysta na tym kuzyn z tego samego koncernu – Renault. Od
niedawna posiada on mianowicie 13-litrowy
silnik z technologią Turbocompound – nawet dla tak różnych serii produkcyjnych,
jak T czy C.
Wróćmy jednak do FH z technologią Turbocompound, przy pomocy której Volvo
chciałoby zaoszczędzić wyjątkowo dużo
paliwa przez wspomaganie ze strony drugiej
turbiny wraz z wyjątkową logiką w trybie
Eco systemu I-See, która została ochrzczona
mianem „dynamicznej regulacji momentu
obrotowego”, ale przynosi tej nazwie wątpliwy zaszczyt. Ta nowa strategia I-See rozwija
bowiem dynamikę co najwyżej w przypad-

2

1. W górach FH z systemem Turbocompound
w trybie Eco pracuje nieco poniżej swoich
możliwości.
2. Maksymalnie 460 KM i 2600 Nm:
tak wyglądają moc i moment obrotowy
na papierze.
3. Jednym z wielu bajerów w FH
są automatyczne światła drogowe,
które selektywnie „wygaszają się”,
gdy system wykryje ruch z naprzeciwka.
4. Niewielki dodatkowy schowek zewnętrzny
kabiny Globetrottera jest bardzo
praktyczny.
5. Druga, umieszczona w układzie
wydechowym turbina w D13KTC łapie
dodatkową moc z gorąca spalin.

ku oszczędzania paliwa. I to w kuriozalny
sposób, bo na wzniesieniu czasem kastruje
moment obrotowy tak bardzo, że nominalnie
najmocniejsza ciężarówka w teście, generująca 2600 Nm, w porównaniu do konkurencji
(2500 Nm Scania, 2400 Nm MAN) pod względem osiągów wypada gorzej. Generalnie
rzecz biorąc dochodzi do tego, że auto jedzie
z taką średnią prędkością, jakiej można się
spodziewać po klasie aut poniżej 460 KM.
W tym aspekcie niełatwo będzie niektórym
wytłumaczyć, dlaczego przy takich osiągach
trzeba dopłacać za technologię Turbocompound, zwłaszcza że standardowa histereza
systemu I-See dla jazdy przez wzniesienie
wynosi ok. minus 10 km/h, co oznacza dwa

3

4

5
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Volvo

KABINA
Serwis/urządzenie
10
9,5
do sterowania
wywrotem
Wejście
15
13,7
20
20,0
Możliwość
specyfikacji
Schowki/półki
45
41,0
Gabaryty wewnątrz 20
19,8
Miejsce robocze
50
48,5
kierowcy
Łóżka
20
20,0
Wykonanie
20
18,5
Suma
200
191,0
JAZDA
Komfort jazdy
65
55,6
Zachowanie podczas 35
34,6
jazdy/prowadzenie
Hamulce
30
30,0
44,1
Przełączanie – obsłu- 45
ga przełączników
Suma
175
164,3
PRZENIESIENIE NAPĘDU/OSIĄGI
Charakterystyka
30
30,0
silnika
Skrzynia biegów/
20
18,0
zmiana biegów
Retarder
35
35,0
Przełożenie osi
20
19,0
Właściwości jezdne 15
13,6
Osiągi
65
62,8
Suma
185
178,4
ZUŻYCIE PALIWA
Częściowe obciążenie: 50
41,6
85 km/h na płaskim
Pełne obciążenie
15
11,4
pod górę
Zużycie AdBlue
10
8,0
Cała trasa testu
90
79,2
Suma
165
140,2
KOSZTY/UŻYTKOWANIE
Obciążenie użytkowe 30
30,0
Dystans między
30
27,0
przeglądami
Utrata wartości
60
57,0
Wyposażenie seryjne 30
26,0
i specyfikacja
Suma
150
140,0
BEZPIECZEŃSTWO
Hamowanie silnikiem 30
27,0
20
17,5
Wyposażenie
dla poprawy
bezpieczeństwa
Światła, widoczność 60
60,0
i lusterka
Pasy
15
15,0
Suma
125
119,5
ŁĄCZNIE
1000 933,4

Scania

MAN

Maksymalna liczba
punktów

Punktacja

8,5

10,0

13,8
20,0

14,1
20,0

36,8
19,8

41,2
20,0

42,3

44,9

16,5
17,5
175,2

17,5
20,0
187,7

62,9
35,0

63,8
34,6

29,0
41,0

28,9
42,5

167,9

169,8

28,5

29,0

20,0

17,0

35,0
20,0
14,0
64,9
182,4

35,0
17,9
14,4
54,3
167,6

50,0

45,2

15,0

14,5

4,3
90,0
159,3

10,0
85,6
155,3

27,7
30,0

28,7
28,0

60,0
27,3

60,0
27,5

145,0

144,2

28,0
18,0

30,0
17,5

56,5

57,5

15,0
117,5
947,3

15,0
120,0
944,6

razy większą wartość niż wybrane w teście
minus 5 km/h. Zresztą w przypadku Volvo FH
dla zmian tego rodzaju potrzebna jest wizyta
w warsztacie. W każdym razie tak na szybko
podczas jazdy kierowca nie może zadziałać.
Co do spalania, to rachunek w przypadku
Volvo nie wydaje się być tak bardzo wysoki.
Turbocompound-FH z całkowitym spalaniem
diesla na poziomie 28,2 l/100 km dość mocno
depcze Scanii po piętach. Co do kosztów, to
stara się udobruchać użytkownika wzorowo
wstrzemięźliwym sączeniem ze zbiornika z AdBlue.
Pewne jest też, że przykład FH w wielu
miejscach służył jako rodzaj pewnego wzorca. Co do kształtu kabiny kierowcy, zainspirowany okazuje się nim być zarówno Ford
F-Max, ale częściowo także nowy DAF. Na
przykład taką klamkę drzwi, zamocowaną ni
to poziomo, ni pionowo, lecz biegnącą ukośnie, można odkryć tak samo w IVECO S-WAY.
Takich przemyślnych detali jest w Volvo FH
zresztą cała masa. Podobnie jak w MAN-ie
boczny deflektor biegnie za kabinę i dobrze
tam pasuje. Podczas wspinania się z przodu
drugi poziom stopni w połowie wysokości
umożliwia przeżycie alpinistycznych doznań.
Oczywiście FH ma pilota do elektrycznego podnoszenia kabiny, który w niczym nie
ustępuje swojemu odpowiednikowi w Scanii.
Wejście jest wprawdzie odrobinę wyższe niż
u konkurencji z testu, ale w konsekwencji tu-

nel silnika nie sięga wysokości 10 cm, w przeciwieństwie do MAN-a i Scanii. Wysokość
wnętrza kabiny osiąga natomiast niemal taką
samą wyśmienitą wartość, jak u Scanii.
W Volvo FH także kultura jest pisana wielkimi literami. Zaczyna się ona na spokojnej
pracy silnika, który w każdej sytuacji ma tak
dobre maniery, jak służący w angielskich
domach społecznej klasy wyższej. Na przykład przy prędkości 85 km/h w FH jest ciszej niż w Scanii, co wskazuje na wzorowe
tłumienie hałasu w Volvo. To samo dotyczy
ogólnie komfortu jazdy, jak również użytych
wewnątrz materiałów: w obydwóch przypadkach przyznano za to najwyższą ocenę.
Poprowadzone nisko w przód boczne
szyby, niskie podparcie przedniej szyby, jak
również bardzo wąskie lusterka otwierają
szerokie pole widzenia na zewnątrz i bez
wymagającego przyzwyczajenia systemu
zastępującego lusterka. Wewnątrz swoboda
ruchów wygląda tak, że między wybrzuszoną
częścią środkową tablicy rozdzielczej a łóżkiem i jego podstawą pozostaje stosunkowo
mało miejsca. Piętro wyżej zaś oszczędzające
miejsce rolety zamykające w szafkach czołowych i modułu tylnej ściany nadrabiają
braki wolnej przestrzeni na dole. Wcięcie
środkowej szafki bardzo ułatwia przebieranie
się we wnętrzu kabiny.
Innych wyrafinowanych rozwiązań w Volvo
FH nie brakuje. Należy do nich układ kierow-

Podczas chrztu bojowego Volvo FH uwagę wszystkich przyciąga nowy silnik od Tratona.
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1. Środkowa część łóżka i wybrzuszona
tablica rozdzielcza nic sobie nie robią
z aktualnych reguł dotyczących odległości.
2. Cyfrowa tablica z zegarami posiada
subtelną grafikę; w napisach widać
pewnego rodzaju minimalizm.
3. Sztuka improwizacji, jak w przypadku
rozkładanego uchwytu na butelki,
nieco mąci dość solidny obraz FH.

1
2

3

niczy Volvo Dynamic Steering, w którym każdy kierowca może ustawić wiele parametrów
w zależności od upodobań, a ponadto może
się on dokładnie dopasować do profilu drogi.
Do tego zalicza się jeszcze koncepcja obsłu-

WNIOSKI
Człowiek, a obecnie słyszymy to coraz częściej,
powoli staje się przeciążony coraz mocniej przyspieszającym postępem. Czy to stwierdzenie
może dotyczyć samej techniki, która przecież
ucieleśnia ten postęp? Na to pytanie można by
odpowiedzieć twierdząco o tyle, że każdy skok
w przód musi być w przystępnej cenie.
W tym względzie producenci samochodów ciężarowych naprawdę nie mają lekko.
W dłuższym okresie trzeba przecież dźwignąć
dekarbonizację, pod znakiem której utworzyły
się sojusze, które jeszcze przed paroma laty były
nie do pomyślenia.
Po drugie, mocno uderza w budżet fakt, że diesel
– w średnim terminie nadal niezastąpiony – pod
względem CO2, a tym samym zużycia paliwa, jest
stawiany pod coraz większą presją.
Po trzecie, nie za darmo są wszelkie cudeńka
i osobliwości, jakimi cyfryzacja obdarza i w dalszym ciągu będzie obdarzać kabinę kierowcy.

gi z łatwą w użyciu klawiaturą w przypadku
przycisków na kierownicy czy klimatyzacji. Do
tego należy też – jako cukiereczek szczególnego rodzaju – regulowany podgłówek łóżka,
który, uruchamiany elektrycznie, podnosi się

To wszystko prowadzi do tego, że współczesny
samochód ciężarowy działa w sumie na niespotykanym do tej pory poziomie, ale jednocześnie
musi iść na więcej kompromisów niż dotychczas,
a przy tym jest wystawiony na działanie olbrzymich sił działających w układzie obracającym
się względem inercjalnego układu odniesienia.
Uzyskujemy więc niejednolity obraz,
gdzie Scania staje do boju z tradycyjnym wnętrzem kabiny, ale nowiuteńkim układem napędowym. MAN tymczasem w wypróbowanej już
kabinie wyczarował wzorowe wnętrze, ale jest
oddany tradycyjnemu układowi napędowemu. Volvo FH z kolei pod względem napędu
w tym teście szuka szczęścia w skomplikowanej
technice Turbocompound i wiążącą się z tym
wymagającą przyzwyczajenia strategią jazdy
i poprzestaje na umiarkowanie odnowionym
wnętrzu, które wymagałoby takiej czy innej
mocniejszej ingerencji.

lub opuszcza.
Jak pod wieloma względami Volvo FH prezentuje nam fantastyczne rozwiązania, tak pewne
rzeczy traci z oczu. Pod łóżkiem na przykład
jest goła deska zamiast łatwo sprężynującego
i służącego wentylacji stelaża, co z pewnością
służyłoby komfortowi odpoczynku kierowcy.
Kiedy podniesiemy obydwie te rzeczy, dostaniemy się do zwykłej wanny stanowiącej
osłonę zewnętrznego schowka tylko z lewej
strony. Podobne niedorzeczności znajdziemy
i w innych miejscach. Wysuwany schowek od
strony kierowcy (w samochodzie testowym
został tam alternatywnie wbudowany ekspres do kawy) i zamocowana do fotela konsola od automatycznej zmiany biegów chętnie
wchodzą sobie w drogę. Tak samo sprzyjające konfliktom są zainstalowane na kolumnie
kierownicy dźwignie od zwalniacza retardera
i wycieraczek.
Zagadką jest, dlaczego Volvo już dawno
temu nie zawarło większości tych funkcji
w przełączniku zespolonym, który szybko
położyłby kres tego typu zmartwieniom.
Generalnie rzecz biorąc, w jasnym i przestronnym wnętrzu znajdziemy więcej tego rodzaju
drobnych niedorzeczności. Nie odniesiemy
tu więc wrażenia jednolitości, jak w przypadku aranżacji u konkurencji z MAN-a i Scanii.
Jak dziwna by nie była kładziona luzem na
tablicy rozdzielczej tacka na drobiazgi, zwana potocznie „wanienką dla ptaków”, inne,
wykonane byle jak rozwiązania, jak na przykład
rozkładany uchwyt na butelkę na środku na
samym dole czy przykręcany do podstawy
łóżka stolik, nie posiadają jej odpowiedniego uroku – w Volvo FH panuje po prostu
odrobinę za dużo tego typu improwizacji.
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Schmitz Cargobull EcoGeneration:
aerodynamiczna zabudowa pojazdu
zapewniająca większe zrównoważenie
w transporcie towarowym

Nowe podejście
do zrównoważonego rozwoju
– tak brzmi motto premierowej
koncepcji pojazdów EcoGeneration
firmy Schmitz Cargobull. Ta
zrównoważona koncepcja to trzy
wersje naczep – EcoFIX, EcoFLEX
i EcoVARIOS – odzwierciedlające
kolejny wkład podmiotu w większą
oszczędność paliwa i redukcję
emisji dwutlenku węgla przez
drogowy transport towarowy.
TEKST: JAROSŁAW BRACH,
ZDJĘCIE: SCHMITZ CARGOBULL

K

ontynuując swoją tradycję jako jeden z liderów innowacji w tym segmencie rynku,
Schmitz Cargobull opracował aerodynamiczne nadwozie dla naczepy kurtynowej S.CS, umożliwiające oszczędność paliwa na poziomie do 5%.
Dla przedsiębiorstw ta kwestia staje się ważniejsza
niż kiedykolwiek w związku z wprowadzoną w 2021
roku opłatą za emisję dwutlenku węgla. Koszty
paliwa i ślad CO2 trzeba zatem znacznie zmniejszyć,
aby skutecznie zaoszczędzić pieniądze.
Od 1 stycznia 2021 roku nowy podatek od emisji CO2
oznacza, że przewoźnicy muszą płacić 25 euro za tonę
CO2 wytwarzanego przy zużyciu oleju napędowego
i benzyny, oleju opałowego i gazu ziemnego. Od 2026
roku cena będzie sukcesywnie rosła do przewidywanej
kwoty 55-65 euro za tonę.
Andreas Schmitz, dyrektor generalny Schmitz Cargobull, wyjaśnia:„Jeśli tylko 50% wszystkich jazd odbywa
się w trybie »aerodynamicznym« a 50% w trybie »obję-

tościowym« bez obniżonego nadwozia, EcoFlex daje
możliwość uzyskania oszczędności 7700 euro na 1 milion
km lub ponad 900 euro rocznie. Obciążenie środowiska
zmniejsza się o 2,3 tony CO2 rocznie”.
Boris Billich, dyrektor sprzedaży Schmitz Cargobull,
podsumowuje:„Koncepcja EcoGeneration jest zarówno
dobra dla środowiska, jak i zmniejsza koszty dla branży
transportowej. Zakładamy, że ta koncepcja pojazdu będzie też kwalifikować się do dotacji w ramach programu
ochrony klimatu niemieckiego rządu federalnego w ramach programu wymiany floty”.
Koncepcja podnoszonej sekcji tylnej nowej EcoGeneration nadaje naczepie aerodynamiczny kształt i redukuje
opór aerodynamiczny. Tylną sekcję da się łatwo podnieść,
jeśli naczepa musi być załadowana po dach. Ta koncepcja
oferuje potencjalnie wysokie oszczędności bez dodatkowych kosztów, głównie podczas przemieszczania
ciężkich ładunków. Wszystko to bez znaczącej zmiany
funkcji naczepy, wydajności transportu i znanej obsługi.
Zwiększona wydajność i skuteczność aerodynamicznej
struktury w zapewnianiu wysokiej trwałości dzięki maksymalnej oszczędności paliwa nie odbywa się jednocześnie
kosztem drogich, ulegających łatwemu uszkodzeniu
składowych osprzętu.
Obecnie Schmitz Cargobull oferuje trzy różne wersje
EcoGeneration. Zabudowa EcoFIX to idealne rozwiązanie
do transportu poziomych, płaskich i ciężkich ładunków,
takich jak stal i rolki papieru. Dzięki obniżonej masie
i sztywnemu tyłowi pojazd ma całkowitą wysokość
z przodu wynoszącą cztery metry. Wyposażony w odpowiednią konstrukcję plandeki wariant o zoptymalizowanej ładowności stanowi alternatywę oszczędzającą
paliwo dzięki zmniejszonej masie i aerodynamicznej
konstrukcji.
EcoFLEX wyróżnia elastycznie opuszczana część
końcowa. Przy maksymalnym wysunięciu cechuje go
całkowita wysokość czterech metrów z przodu i z tyłu.
Równocześnie wysokość kurtyny dostosowuje się do

nadwozia z możliwością elastycznego podniesienia
tyłu, gdy zostaje zabezpieczona pełna objętość załadunkowa. Uzyskany aerodynamiczny kształt pomaga
zoptymalizować oszczędność paliwa. Model ten nadaje
się do transportu drobnicy i napojów.
EcoVARIOS to z kolei właściwa opcja w przewozach
ładunków o dużej objętości i w przemyśle motoryzacyjnym, na przykład podczas transportu trzech ułożonych
w stos skrzyń paletowych. Wysokość zarówno przedniej, jak i tylnej części nadwozia można tu elastycznie
regulować. Ten wariant oferuje wysokość wewnętrzną
trzech metrów i całkowitą wysokość czterech metrów.
Ta naczepa zapewnia oszczędność paliwa, gdy jest
wymagana całkowita wysokość wnętrza równa trzem
metrom.
Ogólnie wysokość EcoFLEX i EcoVARIOS można łatwo
i szybko regulować w taki sam sposób, jak w dobrze
znanym i sprawdzonym systemie nadwozia VARIOS.
Dach jest podnoszony ręcznie za pomocą pompy hydro-pneumatycznej, a wysokość reguluje się za pomocą
kłonic. Do zmiany wysokości nie są potrzebne żadne
dodatkowe środki pomocnicze. Jedna osoba może
dokonać regulacji we własnym zakresie, a cały proces
trwa około 10 minut, łącznie z przesunięciem plandeki
i dopasowaniem jej do nowej wysokości. Ponadto dodatkowy czas jest całkowicie nieistotny przy dokonywaniu
regulacji podczas procesu załadunku. W zależności od
konkretnego zadania transportowego nadwozie Eco
można wyposażyć w standardową plandekę lub plandekę POWER CURTAIN.
Pojazdy EcoGeneration stanowią idealne rozwiązanie
w połączeniu z POWER CURTAIN, które nie wymaga
żadnych listew. To dodatkowo zmniejsza ogólną masę
i przyczynia się do dalszych oszczędności paliwa. System
przekonuje prostą i bezpieczną obsługą oraz oszczędza
czas podczas codziennych zadań transportowych. Podobnie jak wersje standardowe, nadwozie Eco spełnia
wszystkie aktualne certyfikaty, gdyż wykorzystuje tę
samą technologię, co standardowe naczepy. Podstawą
pozostaje podwozie MODULOS, umożliwiające elastyczne projektowanie nadwozi dzięki koncepcji modułowej.
Nadwozie Eco można również łączyć z podwoziem X-LIGHT w celu uzyskania szczególnie niskiej masy własnej.
Oczywiście pojazdy Eco nadal oferują klasyczne właściwości podwozia, takie jak solidność, ochrona przed
korozją i 10-letnia gwarancja na korozję. Wszystkie pojazdy EcoGeneration są także standardowo wyposażone
we własny system telematyczny TrailerConnect® CTU
firmy Schmitz Cargobull. Zapewna on te same funkcje,
co w przypadku standardowych naczep. Wszystkie warianty Eco nadają się zarówno do załadunku tylnego,
jak i bocznego. Zabezpieczanie ładunku, załadunek
i rozładunek da się przeprowadzić w zwykły sposób
bez dodatkowej pracy.
Pierwsze egzemplarze z nowym nadwoziem aerodynamicznym przeszły testy drogowe we współpracy
z jedną z firm transportowych. Sprzedaż rozpoczęła się
przed końcem stycznia 2021 roku, a produkcja seryjna
ruszyła w drugim kwartale 2021 r.
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Volvo FE Electric dla KWS
KWS Infra Amsterdam-Utrecht zaczęło używać Volvo FE 6x2
Electric. Powyższe odbywa się we współpracy z Vrijbloed
Transport.
Zakup tej ciężarówki stanowi znaczący krok w rozwoju
w porównaniu do pierwszej ciężarówki elektrycznej zakupionej
przez podmiot w 2019 roku. W komunikacie prasowym KWS wyjaśnia: „Pierwszy elektryczny samochód ciężarowy był przebudowanym modelem z silnikiem Diesla, ale Volvo FE 6x2 Electric jest
w całości produkowany w fabryce. W rezultacie wszystkie elementy
pasują do siebie lepiej niż w pojeździe kompozytowym. Ponadto
ciężarówka przepracowała więcej godzin testowych, co sprawia,
że jest bardziej niezawodna i ma wydajniejszy układ napędowy”.

Kompaktowe, ale zdolne
Partner Vrijbloed Transport wyposażył ciężarówkę w dwustronną
wywrotkę i żuraw za kabiną. Dołożono też wszelkich starań, aby jak
najefektywniej wykorzystywać energię. Na przykład ciężarówka jest
od 700 do 1000 kg lżejsza niż większość ciężarówek elektrycznych,
co ogromnie zwiększa ładowność. Oczekuje się, że zasięg będzie
wynosił od 150 do 180 kilometrów. Do tego możliwe stało się
ładowanie z mocą 160 kW – dzięki temu w ciągu godziny auto
może zostać naładowane w ponad 80%.
FE Electric jest używane przez KWS w Houthavens i SOK Amsterdam.
Ponieważ pojazd ten jest także dużo cichszy, powoduje w okolicy
mniej uciążliwego hałasu, a podczas pracy lepiej słychać innych
użytkowników drogi. Co więcej, model elektryczny pozostaje nie
tylko cichszy, ale i zaopatrzono go w standardowe zabezpieczenia
KWS, w tym w naklejkę martwego pola. Poza tym ma dookoła
kamery i odpowiednio zaaranżowaną kabinę.
Zakup i użytkowanie takiego sprzętu elektrycznego dobrze wpisuje
się w misję zrównoważonego rozwoju KWS: do 2040 roku 100%
infrastruktury o obiegu zamkniętym i maksymalny wkład w lepszą
jakość życia.

O KWS
KWS jest częścią Koninklijke VolkerWessels – międzynarodowego
koncernu działającego we wszystkich formach branży budowlanej.
Oprócz budowy dróg KWS zajmuje się robotami ziemnymi, hydrotechnicznymi i renowacją kanalizacji. Do tego buduje konstrukcje
dźwiękochłonne. Każdego dnia około 2000 pracowników KWS
pracuje nad lepszą jakością życia w Holandii.

Dzięki trzem Volvo FL
Electric holenderski
DHL Parcel coraz silniej
koncentruje się na
transporcie bezemisyjnym
Holenderski DHL Parcel coraz silniej koncentruje
się na zrównoważonym transporcie. Niedawno
firma odebrała dostawę trzech Volvo FL Electric.
Te podwozia 4x2 z zabudowami furgonowymi
są używane do zaopatrywania CityHubów oraz
transportu przesyłek paletowych dla klientów
biznesowych w Amsterdamie, Hadze i Rotterdamie, czyli w miastach, w których obowiązują
coraz surowsze normy środowiskowe. W szczególności fakt, że rozwiązanie elektryczne jest tu
dostarczane fabrycznie, stanowił dla DHL czynnik
przemawiający za wyborem oferty Volvo Trucks.
DHL nie zamierza czekać na faktyczne egzekwowanie
norm środowiskowych, ale chce już teraz wyznaczać
kierunek i zdobywać doświadczenie z pojazdami elektrycznymi, także w cięższym segmencie. Podmiot spodziewa się, że dzięki FL Electric będzie w stanie osiągnąć
zasięg około 240 kilometrów, a zatem wartość więcej
niż wystarczającą do codziennego użytku na trasach,
na których są eksploatowane jego ciężarówki dystrybucyjne.

Ex works: wydajna
i zrównoważona produkcja
Fakt, że Volvo Trucks należy do pierwszych wytwórców
OEM produkujących elektryczne ciężarówki we własnej fabryce, stanowił jeden z głównych powodów, dla
których DHL wybrał właśnie jego propozycję. Wszystkie
części są więc optymalnie do siebie dopasowane, dzięki
czemu da się osiągnąć wydajne i zrównoważone wytwarzanie. Ponadto, aby optymalnie zaplanować trasy,
za pośrednictwem systemu Volvo Connect DHL może
korzystać z symulatora zasięgu dla modeli elektrycznych. Można to narzędzie wykorzystać do sprawdzenia,

czy zaplanowana trasa jest wykonalna. W symulatorze
zasięgu można bowiem wprowadzić trasę, dane o załadunku, temperaturę, masę ładunku oraz lokalizację
miejsc załadunku i rozładunku. Na tej podstawie system
oblicza, co jest możliwe, a co nie.
Oprócz bezemisyjnego charakteru przy dokonywanym
wyborze ważną rolę odegrało dobre pole widzenia.
Pojazdy są mianowicie wyposażone w dodatkowe,
sięgające do poziomu podłogi okno po stronie pasażera
dla lepszej widoczności oraz mniejszej liczby martwych
pól. Za siedzeniem pasażera też znajduje się dodatkowe okno. Co więcej, te trzy ciężarówki wyposażono
w dodatkowe systemy kamer, w tym Orlaco CornerEye
dla 270-stopniowej widoczności wokół tych aut.
W wybór nowego taboru byli także zaangażowani kierowcy DHL. Przetestowali oni różne modele i określili
dodatki, w jakie zaopatrzone są wybrane samochody.

Ponad 200 ekonomicznych
i bezpiecznych ciężarówek Volvo
dla DHL Nederland
Poza FL Electric, DHL kupił ostatnio 107 ciągników
siodłowych Volvo FM, cztery podwozia Volvo FM dla
zestawów klasy LHV i 88 podwozi Volvo FE. Z tego zamówienia dostarczono już 16 pierwszych ciągników FM.
Pojazdy te są wykorzystywane głównie do dystrybucji
paczek między rozsianymi po całej Holandii 16 centrami
sortowania DHL i 140 CityHubami.
Typ FM ma silnik o mocy 420 KM i momencie obrotowym do 2300 Nm w szerokim zakresie prędkości
obrotowych. Roelof Hofman, COO DHL Parcel, wyjaśnia: „Jako DHL chcemy, aby paczki dotarły do celu
szybko, bezpiecznie i na czas. Ale musi to być również
zrobione w sposób jak najbardziej zrównoważony.
Na dłuższych dystansach transport elektryczny jest
wciąż o krok za daleko. HVO oferuje tutaj tymczasowe
rozwiązanie jako paliwo roślinne, niekopalne. Chcemy
jak najszybciej przestawić całą naszą flotę na olej
napędowy HVO, dzięki czemu możemy zaoszczędzić
do 90% na emisji dwutlenku węgla. Jest to zgodne
z naszą polityką maksymalnej redukcji. Pozostałe 10%
jest objęte naszą polityką rekompensat. A tam, gdzie
to możliwe, wybieramy oczywiście elektryczność”.
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DFDS bije rekord:
zamawia od Volvo
kolejne 25 elektrycznych
ciężarówek

W grudniu 2021 roku Volvo Trucks otrzymało od DFDS – największej firmy zajmującej się frachtem morskim i logistyką
w północnej Europie – zamówienie na kolejne 25 ciężkich,
w pełni elektrycznych ciężarówek. Nowe pojazdy stanowią
uzupełnienie wcześniejszego zamówienia z października
2021 roku na rekordową liczbę 100 sztuk FM Electric. Powyższe oznacza, że szwedzki koncern w sumie dostarczy
do DFDS 125 elektrycznych samochodów.
Roger Alm, dyrektor generalny Volvo Trucks, ocenia:„Tym zleceniem
firma DFDS po raz kolejny udowodniła swoje zaufanie do naszej
współpracy i naszej technologii. Jesteśmy bardzo szczęśliwi i dumni,
że tak wyraźnie przewagą konkurencyjną przewoźników staje się,
aby oferować elektryczny, zrównoważony transport. To bardzo
pozytywne dla Volvo, dla naszych klientów i dla środowiska”.
Dostawy taboru do DFDS rozpoczną się w czwartym kwartale 2022
roku. Nowe auta elektryczne będą wykorzystywane do transportu
w północnej Europie. Niklas Andersson, wiceprezes wykonawczy
i szef działu logistyki w DFDS, wskazuje: „Ekologiczne inwestycje
w sektorze transportu ciężkiego są warunkiem wstępnym osiągnięcia redukcji emisji potrzebnej DFDS, klientom i społeczeństwu.
Nasze partnerstwo z Volvo Trucks pozwala firmie DFDS na dalsze
inwestowanie w ekologiczne rozwiązania transportowe, które
są już bardzo poszukiwane przez klientów. Mamy nadzieję, że
w całej Europie zwiększy to popyt na rozwiązania z zakresu zielonej
infrastruktury”.
Podczas zmiany roboczej FM Electric może przejechać do 500 km,
z szybkim ładowaniem, na przykład podczas postoju kierowcy na
lunch. Tworzy zestawy o masie całkowitej do 44 000 kg i może być
ładowane zarówno przez noc w swojej bazie, jak i przez ładowanie
o dużej mocy w ciągu dnia.
Volvo Trucks rozpoczęło seryjną produkcję ciężarówek z napędem
elektrycznym w 2019 roku, jako jeden z pierwszych wytwórców
pojazdów tego rodzaju na świecie. Asortyment wyrobów obejmuje
obecnie sześć modeli: FH, FM, FMX, FE, FL i VNR. Ten ostatni jest
sprzedawany w Ameryce Północnej. Spośród elektrycznych ciężarówek o dopuszczalnej masie całkowitej od 16 000 kg wzwyż,
w 2021 roku zarejestrowanych w Europie, podmiot ma nieco ponad
40-procentowy udział w rynku.

Rebro Transport
wprowadził
do eksploatacji
Volvo FE Electric

Rebro Transport z Rucphen zaczął używać Volvo FE Electric do prac manewrowych i dystrybucji paczek dla DPD.
Szczególnie zrównoważony charakter bezemisyjnego FE
Electric stanowił powód, dla którego Rebro zainwestowało w to rozwiązanie elektryczne. Ponadto pojazd jest
produkowany fabrycznie – przez wytwórcę OEM, dzięki
czemu wszystkie elementy optymalnie do siebie pasują.
Ciężarówka została dostarczona przez dealera Volvo
Trucks, Bluekens Truck en Bus w Roosendaal: partnera,
z którym Rebro współpracuje od wielu lat.
Rebro Transport wyraża przekonanie, że zrównoważony
biznes to klucz do zapewnienia firmie prawa do istnienia.
Na przykład podmiot zajmuje się zrównoważonym zarządzaniem personelem w celu zwiększenia zaangażowania
i zrównoważonego zatrudnienia oraz podejmuje konkretne, widoczne środki, takie jak panele słoneczne na swoim
terenie. Roy Rens, współwłaściciel Rebro Transport, wskazuje: „Zdecydowaliśmy się na pojazd elektryczny, gdyż jako
firma chcielibyśmy zmniejszyć emisję CO2. Mamy ambicję
w zakresie zrównoważonego rozwoju, która przekłada się
na wszystkie aspekty naszej firmy, aby być przygotowanym
na przyszłość. Dotyczy to więc także naszej floty. Elektryczna ciężarówka to kolejny krok wpisujący się w te ambicje”.
Oprócz trwałości i produkcji w fabryce, doświadczenie
z marką Volvo Trucks i współpraca z dealerem były powodami
wyboru elektrycznego rozwiązania Volvo. Roy Rens wyjaśnia:
„Wybraliśmy Volvo, ponieważ zdobyliśmy wieloletnie doświadczenie z tą marką, a Volvo FE jest wyjątkowo odpowiednie
do zastosowań wielofunkcyjnych i dobrze współpracujemy
z Bluekens Truck and Bus”.

Wielofunkcyjne wdrożenie
dla DPD
FE Electric zaprojektowano jako podwozie w układzie napędowym 6x2. Zaopatrzono je we w pełni sterowaną elektrycznie
zabudowę Hertoghs Carrosserieën i jest używane przez Rebro
Transport do obsługi DPD. Podczas nocnej zmiany Rebro eks-

ploatuje to auto jako tzw. pojazd manewrowy w lokalizacji
DPD w Etten-Leur. W ciągu dnia ciężarówka elektryczna służy
do transportu nadwozi wymiennych, głównie z regionu Etten-Leur do DPD Hub w Oirschot. Samochód został specjalnie
wyposażony w dodatkowe trzecie siedzenie. Roy Rens mówi:
„Dzięki temu na tym Volvo FE Electric możemy też prowadzić
szkolenia. To wielofunkcyjne zaangażowanie sprawi, że my
i wszyscy nasi pracownicy zdobędziemy duże doświadczenie
w pracy z ciężarówką elektryczną”.

System ładowania w budowie
Ładowanie odbywa się za pośrednictwem stacji ładującej DPD.
Poza tym Rebro buduje urządzenie do ładowania w lokalizacji
w Rucphen. Roy Rens wyjaśnia: „Mamy teraz kilka paneli słonecznych na terenie naszej firmy, które w nowych działaniach
rozwojowych zostaną jeszcze bardziej rozbudowane”.

Nadal LNG – mimo wysokiej ceny
Aby zredukować emisję CO2, Rebro Transport poza energią
elektryczną wykorzystuje LNG. Ma obecnie na stanie 20
ciężarówek na to paliwo. Chociaż cena LNG należy obecnie
do wysokich, Rebro nadal wierzy w LNG. Roy Rens podsumowuje: „Mamy długoterminową wizję zrównoważonego
wykorzystania naszych pojazdów. Mimo chwilowo wysokiej
ceny LNG wierzymy w to paliwo jako przejściowe rozwiązanie
w ruchu dalekobieżnym. Dlatego będziemy nadal inwestować w LNG, mimo że TCO rośnie. W dłuższej perspektywie
zysk jest jednak większy niż krótkoterminowa strata na cenie LNG. Postawiliśmy sobie za cel, aby od 2022 roku 25%
naszej floty było zasilane w sposób zrównoważony. Obecnie
posiadamy 20 ciężarówek LNG; jednocześnie z dostawą Volvo FE Electric zostaną dostarczone 2 kolejne ciężarówki LNG.
W rezultacie z nawiązką osiągnęliśmy nasz cel (z 23 ciężarówkami). Domyślam się, że dzięki wykorzystaniu LNG w 2021 roku
obniżyliśmy emisję CO2 o około 550 ton. Takiej oszczędności nie
da się porównać z żadną inną alternatywą dostępną obecnie
dla przewozów na większe odległości”.
Oprócz FE Electric, pod koniec 2022 roku Rebro Transport
zacznie korzystać z ciągnika Volvo FH Electric 4x2, a wiosną
2023 roku podwozia Volvo FH Electric 6x2. Wszystkie te ciężarówki są dostarczane przez dealera Volvo Trucks – Bluekens
Truck and Bus.
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Dwie ciężarówki Volvo FH
Electric dla VTS Transport
& Logistics

VTS Transport & Logistics z Boxmeer podpisał zamówienie na dwa elektryczne ciągniki siodłowe
Volvo FH Electric w układzie napędowym 4x2.
Zostaną one dostarczone przez BAS Truck Center
i będą wykorzystywane do zrównoważonej dystrybucji leków w Holandii, Belgii oraz niemieckim
Zagłębiu Ruhry.
Joost Hafmans, dyrektor VTS Transport & Logistics, wyjaśnia: „Pragniemy, aby nasze usługi
były bardziej zrównoważone, a tym samym do
absolutnego minimum chcemy ograniczyć obciążenie środowiska. Ponadto ogłoszono strefy
bezemisyjne. Dzięki tym elektrycznym ciężarówkom zamierzamy zdobyć doświadczenie w użytkowaniu i prowadzeniu elektrycznych pojazdów
akumulatorowych”.
Elektryczne ciągniki Volvo FH 4x2 są połączone
z nowymi naczepami, chłodzonymi całkowicie
elektrycznie i eksploatowane przez VTS w pracy dla różnych międzynarodowych koncernów
z branży farmaceutycznej. Trasy też należą do

Poczta Norweska składa
przełomowe zamówienie
na elektryczne ciężarówki
Volvo

Norweska Służba Pocztowa Posten Norge podejmuje
duże kroki w celu ograniczenia przez ciężarówki
dystrybucyjne emisji gazów cieplarnianych. Zamówiła zatem już 29 elektrycznych samochodów,
co czyni to zamówienie jednym z największych
w historii Volvo Trucks w Europie, umacniając już
wiodącą pozycję szwedzkiego koncernu na rynku
jako dostawcy elektrycznych wariantów o dużej
ładowności.
Poczta Norweska zamówiła od Volvo 29
elektrycznych ciężarówek. Wszystkie te auta
mają ten sam układ napędowy z bateriami
o pojemności 265 kWh, ale będą dostępne
w różnych konfiguracjach – jako modele FL
i FE, odpowiednio z dwiema i trzema osiami.
Kenneth Tjønndal Pettersen, rzecznik prasowy Poczty Norweskiej, stwierdził: „Cieszymy
się, że zawarliśmy tę umowę i chcemy szybko
wprowadzić te pojazdy do eksploatacji, od
Tromsø na północy po Kristiansand na południu. 37 procent naszej floty jest obecnie
zasilane energią odnawialną, a w przyszłości
udział ten znacznie wzrośnie. Mamy ambitną
strategię środowiskową, która przyniesie ko-

zróżnicowanych – na przykład samochody będą
przejeżdżały przez Holandię, Belgię i Zagłębie
Ruhry w Niemczech.

Oszczędność paliwa
i energii elektrycznej
Joost Hafmans dodaje: „Coraz więcej naszych
klientów wymaga zrównoważonych wysiłków.
Wszystko, co robimy w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, jest bardzo pozytywnie oceniane
przez naszych klientów. Zrównoważony rozwój
to ważne kryterium, odgrywające rolę w wyborze odpowiedniego partnera. Używając teraz
elektrycznych ciężarówek, oprócz ograniczania
zużycia paliwa, pokazujemy, że jesteśmy również
właściwą stroną w przyszłości”.
Ładowanie odbywa się w głównej lokalizacji
w Boxmeer, gdzie VTS ma 5000 paneli słonecznych. Joost Hafmans mówi: „Energia z tych paneli służy do codziennej pracy w magazynie
i biurach. Z naszych obliczeń wynika, że część
prądu możemy przeznaczyć również na ładowanie elektrycznych ciężarówek. Poza tym
kupujemy jak najwięcej zielonej energii, aby
wpływ naszych działań na klimat był jak najmniejszy”.

rzyści całemu krajowi, i aby utrzymać tempo
w tej ważnej pracy, potrzebujemy ambitnych
partnerów zorientowanych na jakość, takich
jak Volvo”.
Wcześniej norweska poczta złożyła w Volvo
zamówienie na 13 ciężarówek zasilanych biogazem i trzy ciężarówki elektryczne. W sumie
w 2022 roku Volvo Trucks dostarczy norweskiej
poczcie 32 ciężarówki elektryczne i 13 zasilanych biogazem. Espen Sanne, Fleet Sales
Manager Volvo Trucks Norway, wyjaśnia: „To
bez wątpienia największe zamówienie Volvo
w Norwegii na elektryczne samochody ciężarowe i jest to duży kontrakt, nawet w kontekście
międzynarodowym”.
Obecnie w Europie pod względem liczby używanych ciężarówek elektrycznych Norwegię
wyprzedza jedynie Szwajcaria. W ten sposób
wielcy gracze, tacy jak Poczta Norweska, pokazują swoje zaangażowanie i wkraczają na
nowe obszary, wdrażając swoje progresywne
strategie środowiskowe dla transportu oraz
pomagając w rozwiązywaniu problemów dystrybucji zarówno dzisiaj, jak i jutro.
Bjørn Inge Haugan, dyrektor ds. sprzedaży
i marketingu w Volvo Trucks Norway, komentuje: „Bardzo ważne jest, aby wielcy gracze
prowadzili. Ten rodzaj zamówienia jasno mówi
światu, że transport regionalny ciężarówkami
elektrycznymi stanowi rozwiązanie możliwe
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Informacje ogólne
o VTS Transport & Logistics
VTS Transport & Logistics to dynamicznie rozwijający się dostawca usług logistycznych, specjalizujący się w magazynowaniu i dystrybucji
produktów farmaceutycznych oraz medycznych.
Zrównoważony rozwój pełni dla niego ważną rolę.
Zużywając mniej paliwa i stosując alternatywy
redukujące emisję CO2, firma koncentruje się na
zrównoważonych opcjach. Na przykład dla VTS
jeźdżą już 22 Volvo FH I-Save, co oznacza, że zużywają one mniej paliwa i tym samym emitują mniej
CO2. Kolejnych 41 nowych egzemplarzy Volvo
z I-Save i oszczędnym silnikiem Turbo Compound
zamówiono z dostawą w 2022 roku.

do zrealizowania na dużą skalę. Poczta Norweska pomaga pokazać, że jest to realistyczne
już dzisiaj”.

Fakty dotyczące elektrycznych
ciężarówek Volvo Trucks
Koncern ma pięć (a w sumie sześć, wliczając
typ VNR electric na rynek północnoamerykański) w pełni elektrycznych ciężarówek, zaspokajających szeroki zakres potrzeb transportowych. FH, FM i FMX Electric to ciężkie modele
tworzące zestawy o masie całkowitej do 44
ton. Są w sprzedaży w Europie, a ich produkcja
ruszy w drugiej połowie 2022 roku. Ponadto
w Europie produkcja seryjna FL i FE Electric
do dystrybucji miejskiej i gospodarki odpadami rozpoczęła się w 2019 roku, produkcja
VNR Electric dla Ameryki Północnej ruszyła
zaś w 2021 roku.
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Heineken wykorzysta
Volvo FM Electric
w transporcie krajowym

Do transportu piwa w cysternach między browarem w Den
Bosch a stadionami, imprezami oraz centrami miast, takich
jak Amsterdam, w tym roku Heineken użyje Volvo FM Electric. To pierwsza dla browaru w Holandii elektryczna ciężarówka do cięższych zastosowań na dłuższych dystansach.
Transport zapewnia dostawca usług logistycznych i partner
Heineken – Abrex Logistics z Udenhout. Niedawno strony
podpisały list intencyjny z Volvo Trucks i jego dealerem
BAS Truck Center.
W lipcu 2021 roku do wjazdu do centrum Amsterdamu Heineken zaczął już używać pierwszych dwóch z sześciu mniejszych elektrycznych
cystern z piwem. Teraz przyszła kolej na cięższy
transport na większe odległości.
Carl van der Wielen, kierownik ds. piwa w cysternach w Heineken Holandia, wyjaśnia: „Heineken
ma silne ambicje ekologiczne i przyglądamy
się całemu łańcuchowi dostaw. Oczywiście

dotyczy to także czystego transportu. Cieszę
się, że w zrównoważony sposób możemy teraz
przewozić piwo w cysternach”.
FM Electric będzie wykorzystywane do przemieszczania 200 hektolitrów piwa w cysternie
między browarem Heineken w Den Bosch a centrami miast, takich jak Amsterdam. Pojazd jest
maksymalnie naładowany zieloną energią generowaną przez panele słoneczne w browarze
w Den Bosch. Oprócz redukcji emisji CO2, NOx
i cząstek sadzy, znacznie zmniejszono emisję
hałasu, gdyż nowy wariant elektryczny zalicza
się do wyjątkowo cichych.

Redukcja emisji CO2

Carl van der Wielen dodaje: „Fakt, że robimy teraz
pierwszy krok w kierunku uczynienia transportu
krajowego bardziej zrównoważonym, jest kamieniem milowym i wstępem do bardziej czystych
kilometrów. Obecnie doceniamy nasz zielony

kolor jeszcze bardziej niż dotychczas, na rynek
holenderski warząc w 100% zielone piwo Heineken. Dzięki zastosowaniu elektrycznych cystern
do przewozu piwa o ponad 40% zredukowaliśmy
już emisję CO2 w całym transporcie z browaru
w Den Bosch. Teraz, gdy zamierzamy używać
ciężarówki elektrycznej także na większe odległości, jest to wielki krok w przyszłość”.

Zaparz lepszy świat
W nadchodzących latach Heineken zamierza
uczynić całą swoją flotę czystszą i cichszą. Krok
polegający na dostarczaniu piwa w cysternach
również transportem elektrycznym to część podejścia Heinekens Brew a Better World, z którym
w parze idą wzrost i zrównoważony rozwój.
Heineken wcześniej zapowiedział, że dostawy
dla kawiarń w Utrechcie będą lżejsze, cichsze
i czystsze. Przy tym piwo warzone w browarze
w Zoeterwoude na eksport jest teraz wysyłane
do portu w Rotterdamie elektrycznym kontenerowcem. Krok po kroku Heineken staje

się więc jeszcze bardziej ekologiczny. Oprócz
ekologicznego warzenia piwa i transportu koncentruje się bowiem na recyklingu opakowań
i materiałów promocyjnych oraz ponownym
wykorzystaniu materiałów po zamknięciu lub
renowacji/remoncie firmy gastronomicznej.
Ambitny cel browaru polega tutaj na przejściu
w ciągu dziesięciu lat na pełen zamknięty obieg
materiałowy.
Podobnie jak typowo dystrybucyjna, miejska,
elektryczna cysterna do piwa, ta cięższa elektryczna ciężarówka do przewozu piwa w naczepie cysternie też została zamówiona przez Abrex
Logistics z Udenhout, dlatego list intencyjny
dotyczący nabycia FM Electric został podpisany właśnie przez Heinekena i Abrex Logistics.
Oficjalne zamówienie ma zostać złożone wiosną
tego roku, po czym jesienią ciężarówka może
zostać dostarczona przez dealera Volvo Trucks
– BAS Truck Center.

Nowa, unikatowa funkcja
zwiększająca bezpieczeństwo
w elektrycznych
ciężarówkach Volvo
Volvo Trucks wprowadza na rynek nową, opatentowaną
funkcję bezpieczeństwa dla pojazdów elektrycznych – Active
Grip Control. Ta innowacyjna technologia znacząco poprawia stabilność, przyspieszanie i hamowanie na śliskiej
nawierzchni.
Dzięki szybkiej reakcji silników elektrycznych można błyskawicznie kontrolować siłę generowaną
między kołami a drogą, aby aktywnie zapobiegać
tzw. buksowaniu kół. Funkcja ta wyraźnie poprawia
przyspieszanie na śliskiej nawierzchni. Testy przeprowadzone z Volvo FH Electric na nawierzchni
o niskim współczynniku tarcia z załadowaną naczepą wykazały 45-procentową poprawę przy pełnym
przyspieszeniu. Anna Wrige Berling, dyrektor ds.
bezpieczeństwa ruchu i produktów w Volvo Trucks,
mówi: „Poprawa jazdy po śliskiej, szutrowej drodze
jest naprawdę imponująca. Wierzę, że zwiększy
to produktywność, nie tylko dla naszych klientów
budowlanych”.
Jeśli pojazd zacznie wpadać w poślizg, odpowiednie czujniki pozwalają jego systemowi sterowania
reagować na warunki nawierzchni i wykorzystywać silniki elektryczne wraz z innymi siłownikami w inteligentny sposób, aby pomóc kierowcy
utrzymać się na drodze. Nowa funkcja ma również na celu zmniejszenie ryzyka zakleszczenia
się i nadsterowności podczas jazdy bez ładunku.
Anna Wrige Berling wyjaśnia: „Dzięki Active Grip
Control dajemy naszym kierowcom jeszcze lepszą
zdolność pokonywania trudnych dróg i terenu
nawet w najbardziej wymagających warunkach.
To wyjątkowa funkcja chroniona patentami przez
Grupę Volvo”.
Ulepszenia można też zauważyć podczas hamowania, gdyż funkcja ta może być używana do kontrolowanego hamowania regeneracyjnego bez
wchodzenia w system ABS. Zwiększa to wydajność,
ponieważ więcej czasu poświęca się na regenerację,
co pozwala na płynniejsze hamowanie.
Funkcja Active Grip Control będzie dostępna w seriach klasy tonażowej ciężkiej FH, FM i FMX Electric,
które są wykorzystywane do przewozów regionalnych i prac budowlanych. Wersja tej funkcji będzie
także dostępna w samochodach z napędem na olej
napędowy lub LNG.
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Elektryczne ciężarówki
Volvo testowane
w ekstremalnych
warunkach zimowych

Wielu z nas tego doświadczyło, że kiedy nadchodzi przenikliwy
mróz, nasze telefony komórkowe szybciej się rozładowują. A co
z elektrycznymi pojazdami? Volvo Trucks przetestowało swoje
elektryczne samochody w ekstremalnie niskich temperaturach, w pobliżu koła podbiegunowego. Wynik? Dodatkowa
funkcja utrzymująca wydajność baterii, nawet gdy temperatura spada znacznie poniżej zera.
Jessica Sandström, starszy wiceprezes ds. zarządzania produktem w Volvo Trucks, mówi: „Mamy
klientów na całym świecie, a nasze ciężarówki muszą działać wszędzie, dlatego testy w trudnych warunkach klimatycznych są niezbędne, a nasza oferta
pojazdów elektrycznych nie jest tutaj wyjątkiem”.
Co dzieje się z modelem elektrycznym, gdy termometr wskazuje -25 °C i wieje silny wiatr? Aby
się tego dowiedzieć, Volvo Trucks przeprowadziło
zimowe testy w dalekiej, północnej części Szwecji.
Jessica Sandström kontynuuje: „Testując nasze
pojazdy w terenie, w pobliżu koła podbiegunowego, w północnej Szwecji, oceniamy wszystkie
nieprzewidywalne elementy tego klimatu. Wiatr
tworzy lód na pojeździe, co daje nam ogromne
możliwości upewnienia się, że w ekstremalnych
warunkach wszystko działa prawidłowo. Próby wykazały, że nasze ciężarówki sprawdzają się bardzo
dobrze w tych naprawdę trudnych i wymagających
okolicznościach”.
Jednym z namacalnych wyników sprawdzianów
zimowych jest wydajność funkcji o nazwie Ready to
Run. Ta funkcja, jeśli istnieje taka potrzeba, przygotowuje pojazd do pracy przez wstępne ogrzewanie
lub, w przypadku pracy w bardzo ciepłe dni, przez

chłodzenie akumulatorów i kabiny. Optymalna
temperatura dla akumulatorów wynosi około
+25 °C, a kierowca może łatwo uruchomić wstępne
podgrzewanie lub wstępne schładzanie, zdalnie, za
pomocą aplikacji.
Auta elektryczne są ważną częścią planu służącego
zmniejszeniu emisji CO2, ale jak dotąd stanowią
tylko niewielki procent całego rynku ciężarówek.
W tym roku do przewoźników w Europie dostarczono zaledwie kilkaset całkowicie elektrycznych
odmian o dużej ładowności.
Jessica Sandström podsumowuje: „Przewodzimy
zmianom i zajmujemy wiodącą pozycję na europejskim rynku ciężarówek z napędem elektrycznym.
Już dzisiaj mamy w produkcji seryjnej samochody elektryczne i dostarczamy je klientom w całej
Europie i Ameryce Północnej. Naszym celem jest,
aby do 2030 roku 50% naszej całkowitej sprzedaży
ciężarówek stanowiły pojazdy elektryczne”.
Funkcja Ready to Run będzie dostępna w typach
FH, FM i FMX Electric, które są wykorzystywane
do transportu regionalnego i do lekkich zastosowań w branży budowlanej.

Fakty dotyczące
elektrycznych ciężarówek Volvo
Volvo Trucks ma w ofercie sześć całkowicie elektrycznych ciężarówek zaprojektowanych z myślą
o realizacji szerokiej gamy różnych zadań transportowych.
Wersje FH, FM i FMX Electric to warianty o całkowitej masie zestawu 44 ton. Sprzedaż w Europie
trwa, a produkcja ruszy w drugiej połowie 2022
roku. Produkcja seryjna w Europie wydań FL i FE
Electric do dystrybucji miejskiej i utylizacji odpadów
rozpoczęła się w 2019 roku. Produkcja wykonania
VNR Electric dla Ameryki Północnej rozpoczęła się
w 2020 roku.
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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”.
Volvo Trucks North America rozpoczęło przyjmowanie
zamówień klientów na swój model VNR Electric w grudniu 2020 roku. Produkcja VNR Electric rozpoczęła się
w drugim kwartale 2021 roku w zakładzie wytwórczym
podmiotu usytuowanym w New River Valley w Dublinie
w stanie Wirginia.
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Ciężarówki elektryczne
wykorzystywane
w dostawach do montowni
Volvo Trucks w Wirginii
w USA

Volvo Trucks w Ameryce Północnej otrzymało zamówienia na dwa
samochody typu VNR Electric. Ciężarówki te będą transportować
części do zakładu montażowego Volvo Trucks w Dublinie w stanie Wirginia, w ten sposób zmniejszając emisje CO2 z własnej
działalności firmy.
Dwie ciężarówki VNR Electric, zamówione przez firmy
logistyczne Watsontown Trucking Company i Camrett
Logistics, będą używane do codziennego transportu
części i komponentów do zakładu produkcyjnego
Volvo Trucks w New River Valley w Dublinie w stanie Wirginia. Samochody te o zerowej emisji spalin
umożliwiają koncernowi redukcję emisji we własnym
łańcuchu dostaw oraz zbliżenie się o krok do osiągnięcia globalnego celu zrównoważonego rozwoju, jakim
jest zerowa emisja netto gazów cieplarnianych w jego
działalności do 2040 roku.
Peter Voorhoeve, prezes Volvo Trucks North America,
ocenia: „Ważną częścią naszej strategii zrównoważonego rozwoju jest zmniejszenie emisji CO2 z naszej
własnej działalności, a umożliwia to Volvo VNR Electric
wykorzystane do obsługi naszych operacji w New
River Valley”.
Dwa VNR Electric zostaną dostarczone przed końcem
2021 roku i będą wykonywać 10-12 kursów dziennie
z lokalnych magazynów do montowni Volvo Trucks.
Obie ciężarówki będą ładowane w swoich lokalnych
obiektach w nocy. Akumulatory VNR Electric pozwalają
na uzyskanie zasięgu operacyjnego do 240 kilometrów,
a hamowanie rekuperacyjne może zwiększyć zasięg,
zwracając nawet 15% energii z powrotem do akumulatora, w zależności od cyklu pracy.
Volvo Trucks rozpoczęło seryjną produkcję ciężarówek
z napędem elektrycznym w 2019 roku, jako jedna
z pierwszych marek w tej branży na świecie. Obecnie
gama produktów obejmuje sześć modeli samochodów
z napędem elektrycznym: FH, FM, FMX, FE, FL i VNR,
to ostatnie sprzedawane w Ameryce Północnej. Do tej
pory firma dostarczyła 22 sztuki VNR Electric klientom
w Ameryce Północnej. Fabryka w New River Valley jest
wyłącznym producentem samochodów ciężarowych
Volvo w Ameryce Północnej.

Elektryczna ciężarówka
Volvo o dużej ładowności
wystawiona na próbę

W Niemczech przeprowadzono właśnie pierwszy
niezależny test efektywności energetycznej w pełni
obciążonym samochodem Volvo o dużej ładowności.
Pojazd przekroczył swój oficjalny zasięg i zużył
o 50% mniej energii niż jego odpowiednik z silnikiem
Diesla.
Testowanym autem było FH Electric, wyróżniające się zerową emisją spalin, o mocy ciągłej
490 kW i masie całkowitej 40 000 kg. Niemiecki dziennikarz motoryzacyjny, Jan Burgdorf,
sprawdził ten pojazd na znanej, 343-kilometrowej trasie Green Truck, obejmującej autostrady, pagórkowate tereny i ciaśniejsze drogi,
wykorzystywane do prób ciężarówek różnych
producentów w zmiennych warunkach.
Jan Burgdorf wskazuje: „Muszę powiedzieć,
że pojazd ten jest równie zwrotny, a nawet
bardziej zwrotny niż ciężarówka z silnikiem
Diesla. Kierowcy będą bardzo zaskoczeni, jak
łatwo się nim jeździ, jaki jest cichy i jak dobrze
reaguje. Nie wyczuwa się w nim żadnych wibracji”. Tobias Bergman, dyrektor ds. testów
prasowych w Volvo Trucks, wskazał zaś: „Te
wyniki pokazują, że można przejechać do 500
km w zwykły dzień pracy, z krótkim postojem
na ładowanie, na przykład w porze obiadu”.
W teście Green Truck, FH Electric zużyło
o 50% mniej energii niż FH z porównywalnym silnikiem wysokoprężnym. FH Electric,
na całej trasie, utrzymywało średnią prędkość
80 km/h, co odpowiadało standardowemu
FH wyposażonemu w silnik wysokoprężny
i pakiet oszczędności paliwa I-Save. Przy
zużyciu energii wynoszącym zaledwie 1,1
kWh/km, model elektryczny na jednym ładowaniu uzyskał całkowity zasięg na poziomie
345 km.
„Elektryczny układ napędowy jest bardzo
wydajny, dzięki czemu w pełni elektryczny
samochód ciężarowy jest bardzo potężnym

narzędziem do redukcji emisji CO 2. Mocno
wspieramy postanowienia Paryskiego Porozumienia Klimatycznego i podejmujemy
wszelkie działania zmierzające do radykalnego
obniżenia emisji CO2 związanej z drogowym
transportem towarowym. Uważam, że szeroka
gama pojazdów elektrycznych, którą mamy
już na rynku, jest tego wyraźnym dowodem”
– komentuje Tobias Bergman.
Celem Volvo Trucks jest, aby w 2030 roku
wersje elektryczne odpowiadały za połowę
sprzedaży ciężarówek., tak aby w 2040 roku
osiągnąć 100% redukcji emisji CO 2 w przypadku nowych sprzedawanych samochodów
ciężarowych.

Fakty dotyczące testu prasowego
oraz testowanego pojazdu
ciężarowego
Masa całkowita zestawu: 40 ton.
Średnia prędkość: 80 km/h.
Zużycie energii: 1,1 kWh/km.
Pojemność akumulatorów: 540 kWh.
Moc wyjściowa: 490 kW mocy ciągłej.
Długość trasy testu prasowego: 343 km.
Zasięg na jednym ładowaniu: 345 km.
Podczas normalnego dnia pracy testowane
FH Electric może przejechać do 500 km, jeśli
zostanie doładowane na przykład podczas
przerwy obiadowej.
Koncern ma w ofercie sześć całkowicie elektrycznych ciężarówek zaprojektowanych z myślą o realizacji szerokiej gamy różnych zadań
transportowych.
Typy FH, FM i FMX Electric to ciężarówki klasy
tonażowej ciężkiej, mogące tworzyć zestawy
o dopuszczalnej masie całkowitej 44 000 kg.
Sprzedaż w Europie trwa, a produkcja ruszy
w drugiej połowie 2022 roku.
Produkcja seryjna w Europie FL i FE Electric
do dystrybucji miejskiej i utylizacji odpadów
rozpoczęła się w 2019 roku. Produkcja VNR
Electric dla Ameryki Północnej rozpoczęła się
w 2020 roku.
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Duivenvoorde
Transport jeździ
w sposób zrównoważony,
bezpieczny i wydajny dzięki
Volvo FH Electric
W przypadku połączeń wahadłowych między centrami
dystrybucyjnymi supermarketów Hoogvliet w regionie
Bleiswijk i Zoeterwoude jesienią tego roku Duivenvoorde
Transport chce korzystać z Volvo FH Electric. Szczególnie
wydajny, czysty i bezpieczny charakter tej ciężarówki stanowił bowiem powód, dla którego podmiot ten wybrał
właśnie taki wariant. Przewoźnik chce bowiem znaleźć się
w czołówce przejścia na zrównoważony transport i dlatego
niedawno podpisał list intencyjny z Volvo Group Truck Center
– dealerem Volvo Trucks.
Przy okazji wyboru FH Electric Bernard Duivenvoorde, właściciel Duivenvoorde Transport, wyjaśnia:
„Jako Duivenvoorde Transport chcielibyśmy odegrać pionierską rolę w przejściu na zrównoważony
i elektryczny transport. Aby dostarczać coraz więcej
ładunków sprawnie, ale także tak czysto i bezpiecznie, jak to tylko możliwe, w 2019 roku założyliśmy
Logi Connekt. Z hubu w Zoeterwoude przy pomocy
bezemisyjnych środków transportu zapewniamy
dystrybucję miejską i lokalną w regionie. Inteligencja, czystość i ekonomiczność są wiodącymi czynnikami w tym zakresie, a elektryczna ciężarówka,
mogąca transportować wiele w bardzo wydajny
i ekonomiczny sposób, doskonale do tego pasuje”.
Bezpieczny charakter samochodów Volvo był również jednym z powodów wyboru rozwiązania elektrycznego tego koncernu. Duivenvoorde wskazuje:
„Jeździ już kilka ciężarówek Volvo i zauważamy, że
Volvo znajduje się w czołówce w sferze bezpieczeństwa. Na przykład pole widzenia jest bardzo dobre,
a cisza w kabinie też wpływa na bezpieczeństwo.
Ten spokój wzrośnie tylko przy niskiej liczbie decybeli w elektrycznej ciężarówce”.
Do ładowania Duivenvoorde Transport ma własny
punkt ładowania, w którym elektryczna ciężarówka

jest ładowana głównie w nocy. Ponadto przewoźnik
będzie korzystał z infrastruktury do ładowania, która
zostanie zamontowana w centrum dystrybucyjnym
Hoogvliet w Bleiswijk.
Bernard Duivenvoorde dodaje: „Tutaj będziemy
ładować w ciągu dnia, na przykład podczas załadunku lub rozładunku. Centrum dystrybucyjne
ma dużą liczbę paneli słonecznych, co oznacza,
że w ciągu dnia elektryczna ciężarówka w dużej
mierze może być ładowana zieloną energią elektryczną”.
Duivenvoorde Transport dokładnie przemyślał
dodatkowe koszty związane z wprowadzeniem
pojazdu elektrycznego. Bernard Duivenvoorde
podsumowuje: „Często słyszymy, że jazda elektryczna zwiększa koszty. Ale nie musi. Oczywiście
elektryczne ciężarówki są teraz jeszcze droższe
niż konwencjonalne modele z silnikiem wysokoprężnym, lecz dzięki efektywnej współpracy
i lepszemu łączeniu różnych ruchów transportowych do punktu dostawy nadal możemy utrzymać przystępne koszty dla dostawców i klientów”.
List intencyjny dotyczący wejścia w posiadanie
ciągnika Volvo FH Electric 4x2 został już podpisany
przez Duivenvoorde Transport. Oficjalne zamówie-

nie ma zaś zostać podpisane wiosną tego roku, po
czym jesienią ciężarówka może zostać dostarczona
przez dealera Volvo Trucks – Volvo Group Truck
Center.

O Duivenvoorde Transport
Duivenvoorde Transport rozwinęło się z małej
firmy rodzinnej założonej 1937 roku do profesjonalnej firmy transportowej, skoncentrowanej na
zaopatrywaniu supermarketów oraz przewozie
warzyw, owoców, kwiatów i roślin do i z aukcji.
Flota podmiotu składa się z 37 pojazdów, w tym
15 ciągników siodłowych, 12 podwozi i 10 tak
zwanych wagonów łańcuchowych – podwozi
wyposażonych w system łańcuchowy, za pomocą którego kontenery mogą być umieszczane na
samochodzie i zdejmowane z niego w dowolnym
miejscu, na tzw. ziemię lub w doku załadunkowym. Przy tym naczepy do przewozu wybranych
ładunków, jak warzywa, owoce i kwiaty/rośliny,
naczepy miejskie oraz podwozia są zaopatrzone
w agregat chłodzący i tylną klapę załadunkową.
W 2019 roku Duivenvoorde Transport założył Logi
Connekt – spółkę zależną skupioną na czystym,
inteligentnym i bezpiecznym transporcie miejskim
i regionalnym.
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Używane ciężarówki
zyskują drugie życie

Modernizacja i remonty taboru,
ukierunkowane na wydłużenie jego życia,
są zjawiskiem bardzo starym. W ostatnich
dekadach zostało to utrudnione przez
same koncerny – z jednej strony wskutek
wchodzenia w życie coraz wyższych
norm czystości spalin, z drugiej z powodu
strategii firm, dla maksymalizacji zysku
zainteresowanych zwiększaniem sprzedaży
oraz skracaniem efektywnego czasu
eksploatacji pojazdów, by dostarczać
ich jak najwięcej nowych.
TEKST: JAROSŁAW BRACH, ZDJĘCIA: RENAULT

B

yć może w najbliższej przyszłości to negatywne
zjawisko ulegnie pewnemu przystopowaniu.
Stać za tym będą głównie względy polityczne
i ekologiczne – każdy wydłużony czas użycia to bowiem
zmniejszone zapotrzebowania na fabrycznie nowe
egzemplarze, a więc i towarzyszący temu dodatkowy
popyt na zasoby, w tym ograniczone – jak surowce
i energię – w powiązaniu ze wzrostem emisji substancji
szkodliwych. Tymczasem polityki klimatyczna i zrównoważonego podejścia do zasobów stawiają tu sobie
kompletnie odmienne cele i założenia.

Jakie są europejskie tendencje
Od wielu lat na europejskim rynku ciężarówek w sferze
długości życia pojazdów występuje kilka ciekawych,
powiązanych ze sobą tendencji. Są nimi:
* przejęcie znaczącej części rynku wtórnego przez
samych wytwórców aut, kosztem niezależnych pośredników i dystrybutorów;
* powiązane z pierwszym – kontrolowanie przez
producentów niemal całego cyklu życia aut, w tym nie
tylko życia pierwszego, ale i drugiego oraz trzeciego

na rynku wtórnym. Tym samym dostawcy taboru kontrolują pojazd od momentu jego sprzedaży do chwili
fizycznej likwidacji;
* wynikające z dwóch poprzednich specyficznie odczuwane skrócenie realnego życia przez producentów.
W ich żywotnym, biznesowym podejściu kluczową rolę
w stale rosnącym stopniu zaczyna odgrywać balans
między sprzedażą fabrycznie nowych egzemplarzy
a sprzedażą egzemplarzy używanych. Zasadnicza
kwestia dotyczy tego, aby nie doszło do zjawiska kanibalizacji, czyli pewnego ograniczenia sprzedaży samochodów nowych na rzecz używanych. W efekcie może
wystąpić zjawisko, że pojazdy wciąż pod względem
fizycznym nadające się do eksploatacji – nie do końca
zdeprecjonowane fizycznie – trafiają jednak do recyklingu, by w ten sposób nie ograniczać zbytu pojazdów
nowych. Do tego dochodzą dwa specyficzne zjawiska:
1/ malejąca możliwość – na skutek rosnącego stopnia
skomplikowania budowy, w tym postępującego zelektronizowania – dokonania wielu napraw przez samych
przewoźników we własnych warsztatach;
2/ subiektywne wrażenie, że chociaż w teorii części

i pojazdy cechują się dużą żywotnością,w rzeczywistości wiele elementów zużywa się/psuje szybciej niż
kiedyś, przeważnie tuż po upływie okresu gwarancji/
rękojmi/kontraktu serwisowego.
Jednocześnie Unia Europejska bardzo mocno walczy o poprawę stanu środowiska naturalnego. Jedną
z dróg do tego prowadzących powinno być wydłużenie
cyklu życia produktów, gdyż:
* wydłużenie takie powoduje spadek zapotrzebowania na energię i inne zasoby, w tym nieraz nieodnawialne, niezbędne do wytworzenia wyrobu nowego.
A każdy nowy/dodatkowy wyrób oznacza dodatkowe
emisje i zużywanie zasobów;
* w wielu przypadkach wydłużenie może odbywać
się przez regenerację części, kolejne remonty przedłużające użytkowanie, modyfikacje – modernizacje czy
wreszcie istotną przebudowę pozwalającą na uzyskanie egzemplarza o odmiennym przeznaczeniu i/czy
charakterystykach eksploatacyjnych.
Co ciekawe, chociaż – jak wskazano – na rynku cywilnym takie procesy w Unii Europejskiej generalnie
mają wymiar niszowy i wykonywane są przez nieza-
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leżne podmioty, inaczej to zagadnienie prezentuje
się na rynku wojskowym. Nawet najbogatszych armii
nie stać bowiem na zamawianie wyłącznie nowego
sprzętu wielu kategorii. Dlatego modernizacje dotyczą nie tylko systemów niezwykle drogich, złożonych i z założenia przygotowanych do wieloletniego
wykorzystania oraz wyróżniających się odpowiednią
tzw. podatnością modernizacyjną, ale i samych kołowych środków transportu. W ciągu ostatnich trzech
dekad takie odmładzanie przeprowadziły m.in. armie austriacka (Steyr 680), bułgarska (tabor poradziecki), francuska (gruntowna modernizacja typu
Berliet GBC 8KT, służącego w armii francuskiej od lat 50.
Pierwsze zamówienie na przebudowę 2800 ciężarówek
złożone zostało w 1997 roku. Łącznie zmodernizowanych w ten sposób zostało ponad 5500 pojazdów. Modernizacja przeprowadzana była w zakładach Renault
w Limoges) oraz Polsce (kilka pakietów modernizacji
Starów 266).
Na rynku cywilnym jedynym wielkim graczem,
który zajął się tym zagadnieniem, jest Renault Trucks.
Już kilka lat temu uruchomiło ono program przebudowy ciężarówek po pierwszym życiu, realizowany
w specjalnej wydzielonej hali tuż przy głównym francuskim zakładzie pod Lyonem – Used Trucks Factory
w Bourg-en-Bresse. Ta tzw. Fabryka Samochodów
Używanych specjalizuje się w przebudowie używanych
pojazdów i znajduje się na terenie fabryki w Bourg-en-Bresse. W tym warsztacie ciągniki są przystosowane
do zaopatrywania placu budowy (T X-Road), przerabiane na podwozia (T P-Road), a wybrane warianty
modyfikowane w celu spełnienia wymagań rynków
eksportowych – pozaeuropejskich Afryki i Bliskiego
Wschodu (T X-Port i T X64). Teraz zaś francuski koncern
idzie o krok dalej – mianowicie w październiku 2021
roku ogłosił, że w ramach wdrażania zasad gospodarki
o obiegu zamkniętym pracuje nad wydłużeniem żywotności swoich pojazdów, których konstrukcja ma
wytrzymać co najmniej milion kilometrów. W 2022
roku podmiot przedstawi zatem oferty na ciężarówki
zregenerowane, przeprowadzając naprawy i modernizacje samochodów swoich klientów, aby zapewnić
im taką samą spokojną eksploatację, jak w przypadku
nowych odpowiedników.

rech lat skłoniły Renault Trucks do intensywnych inwestycji w gospodarkę o obiegu zamkniętym, z dwiema
silnymi ambicjami: zagwarantowaniem jakości i zrównoważonego rozwoju swoich aut oraz zobowiązaniem
się do zmniejszanie emisji dwutlenku węgla.
Gospodarka o obiegu zamkniętym wykazuje
znaczny potencjał wzrostu. W 2021 roku wskaźnik
ciężarówek regenerowanych lub przerabianych przez
Renault Trucks osiągnął 6% ogółu sprzedawanych
przez markę egzemplarzy używanych. Gospodarka
o obiegu zamkniętym umożliwia również redukcję
emisji CO2 o 14,4 tony na każdy pojazd zregenerowany
lub przerobiony.

Trzy razy R
Dla francuskiego wytwórcy samochód używany jest
skierowany do klientów, którzy świadomie – ze względów ekonomicznych, strategicznych, taktycznych,
a nawet ekologicznych – nie chcą korzystać z pojazdu
nowego. Opracowana przez Renault Trucks gospodarka o obiegu zamkniętym opiera się na trzech filarach.
Są nimi:
Regeneracja. Pojazdy, które były intensywnie
używane przez trzy lub cztery lata, są regenerowane
w jednym z centrów używanych ciężarówek marki

i zaopatrywane w zaktualizowane oprogramowanie.
Następnie są zwracane właścicielowi w celu wypuszczenia ich na drogę na kolejne trzy lata eksploatacji
lub odsprzedawane. W ten sposób te zregenerowane ciężarówki zostaną wykorzystane do maksimum
swoich możliwości, aby zapewnić pełną eksploatację
powyżej miliona kilometrów.
Rekonwersja. Używane auta Renault Trucks są
przebudowywane zgodnie ze ścisłymi procesami
przemysłowymi, aby były przeznaczone do nowego
użytku. W specjalistycznym warsztacie zajmującym
się przerabianiem używanych egzemplarzy, zlokalizowanym na terenie przemysłowym Bourg-en-Bresse,
ciągniki dalekobieżne stają się podwoziami pod zabudowę lub odmianami dystrybucyjnymi. W zakładzie
wybrane pojazdy mogą być także modernizowane,
aby były przygotowane do stosowania biopaliwa B100.
Recykling Proces ten polega na odzyskiwaniu
części, które można odnowić, a następnie ponownie
wprowadzić do obiegu posprzedażnego. Obecnie
regeneracja silników, skrzyń biegów, wtryskiwaczy
i filtrów cząstek stałych odbywa się w zakładzie producenta w Limoges. Renault Trucks ocenia przy tym
utworzenie kanału recyklingu i ponownego wykorzystania części do pojazdów ciężkich.
Dzięki tym inicjatywom francuski producent przedłuża żywotność swoich pojazdów, nie tylko stosując
nowe części, ale i je odnawiając; jest to podwójnie
zrównoważone podejście, gdyż recykling przyczynia
się zarówno do regeneracji, jak i do operacji konwersji.

Nowoczesne narzędzia dedykowane
dla pojazdów używanych
W 2020 roku w zakładzie Renault Trucks w Saint-Priest
wybudowano 7500 m2 nowoczesnych, przestronnych

Konwersja kilkuletnich samochodów
początkowo miała na celu redukcję
tzw. rozwartych nożyc między popytem
(podwozia) a podażą (ciągniki) na rynku
wtórnym. Obecnie bardzo dobrze wpisuje
się w tzw. nurt ekologiczny.

Używane ciężarówki – w sercu swojego
modelu biznesowego Renault Trucks
stawia na gospodarkę o obiegu
zamkniętym
Renault Trucks robi postępy w dziedzinie gospodarki
o obiegu zamkniętym i formułuje swoją nową politykę
wokół trzech filarów: regeneracji, konwersji oraz recyklingu pojazdów ze swojej floty i używanych, w swojej
sieci i wyspecjalizowanych ośrodkach. Reaguje w szczególności na niedobór niektórych typów używanych
ciężarówek w Europie oraz na niedobór surowców,
który dotknął branżę od czasu kryzysu zdrowotnego.
Wyzwania związane z transformacją ekologiczną
i rosnące zainteresowanie klientów z tej okazji od czte-
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i funkcjonalnych pomieszczeń. Dzięki temu nowemu
narzędziu producent umieszcza regenerację w centrum swojej działalności dotyczącej używanego taboru.
Proces rozpoczyna się od rygorystycznej oceny używanego pojazdu, gdy jest on zwracany bezpośrednio
do wytwórcy. Potem przychodzi faza przygotowań.
Początkowo pojazd za pomocą narzędzi firmy musi
przejść przez 200 punktów kontrolnych. Dotyczy to
w szczególności układu napędowego i systemu kontroli zanieczyszczeń. Przeprowadzane są tam jeszcze
prace dotyczące konserwacji zapobiegawczej, takie jak
wymiana podzespołów, np. turbosprężarki. Następnie
dochodzi do aktualizacji oprogramowania auta. W ten
sposób można poprawiać jego wydajność pod względem zużycia paliwa.
Renault Trucks utworzyło też warsztat specjalizujący
się w konwersji używanych pojazdów w sercu swojego
zakładu w Bourg-en-Bresse – to Fabryka Samochodów
Używanych. Ciągniki T są tam przekształcane, aby stać
się podwoziami (P-Road). Wersje dalekobieżne stają się
wariantami do obsługi ruchu na krótszych dystansach
(T X-Road). Poza tym powstają serie specjalne, takie
jak T 01 Racing czy T Robust 13L. Wreszcie, wydania
Euro 6 są przekształcane i certyfikowane jako Euro 3,
z przeznaczeniem na rynki Afryki i Bliskiego Wschodu
(Renault T X-Port i T X-64). Każdego roku w Fabryce
Samochodów Używanych przebudowie podlega 500
pojazdów.

T Robust 13l – nowa seria specjalna
w ofercie pojazdów używanych
Renault Trucks przedstawiło najnowszą serię specjalną
pojazdów używanych – T Robust 13L. Samochody
z serii T odnowione przez fabryczny zespół stylistów
cechują się dynamicznym, wyczynowym wizerunkiem
oraz czerpią korzyści ze specjalnie dobranych usług pod
kątem niezawodności. W czasach braków kadrowych
wśród zawodowych kierowców właściciele firm transportowych i przewoźnicy przykładają więcej uwagi do
kwestii stylizacji swoich aut. To pozwala im zyskać zainteresowanie. Dowodzi tego sukces serii specjalnej T01
Racing. Obecnie zaś francuski producent wypuszcza
na rynek nową serię o wyjątkowej stylizacji – T Robust

Stosowane są dotychczasowe kabiny,
ale podwozia mogą dostawać nową ramę.

z zewnątrz. Fotele otrzymały pokrowce wykonane
z oddychającej tkaniny z przestrzenną siatką z nazwą
serii specjalnej. Na podłodze znajdują się dywaniki
także z logo T Robust 13L. Dodatkowego smaku
w środku ciężarówki nadają polakierowane na czerwono elementy tablicy rozdzielczej wraz z uchwytami
schowków.

Solidność pojazdu
i wsparcie Renault Trucks

13L. Jej wewnętrzna i zewnętrzna stylizacja obrazuje
wytrzymałość tych samochodów oraz doświadczenie
Renault Trucks w silnikach 13-litrowych.
Projektanci koncernu postanowili użyć połączenia szarości, czerni oraz czerwieni – charakterystycznych kolorów podmiotu – oraz zaczerpnąć inspiracji
z kształtu ikonicznego logo w kształcie diamentu.
Żywe przebiegi linii na karoserii wyrażają siłę i trwałość
13-litrowego silnika oraz doświadczenia Renault Trucks.
Czerwone detale zostały wprowadzone pod linią reflektorów i stopni. Zaślepki nakrętek kół również wykonano w tym kolorze, dzięki czemu ruchome elementy
są lepiej widoczne i podkreślają wytrzymałość oraz
moc silnika. Do tego oznaczenie„T Robust”13L zostało
umieszczone na atrapie chłodnicy i drzwiach. W tym
przypadku zespół projektantów wybrał grubą,„mechaniczną” czcionkę, mającą przywodzić na myśl usportowiony, techniczny świat. Natomiast natychmiast po
otwarciu drzwi uwagę zwraca tonacja wnętrza. Na
poziomie oczu, na boku fotela, znajduje się tabliczka
z oznaczeniem serii specjalnej. Po wewnętrznej stronie
drzwi element wykończenia w kształcie bumerangu
też został zmodyfikowany: na fakturze włókna węglowego dodano specjalne oznaczenia. Karbonowe
wykończenie tablicy rozdzielczej przeprojektowano
i polakierowano w nowe, trójkątne wzory i linie, nawiązujące do eleganckiego wzornictwa karoserii.
Poza tym tabliczkę z oznaczeniem „T Robust 13L”
umieszczono nad leżanką tak, aby była widoczna

Nową serię specjalną pojazdów używanych napędza
silnik DTI13 Euro 6 Step D, słynący ze swojej niezawodności, mocy i momentu oraz osiągów. Te jednostki
napędowe zaprojektowano tak, aby mogły przekraczać
przebiegi miliona kilometrów.
Ogólnie wersja T Robust 13L powstała w oparciu
o wcześniej używane egzemplarze: specjalnie wybrane,
przygotowane i przekonfigurowane przez ekspertów
z Renault Trucks Used Trucks Center. Najbardziej wymagające operacje, takie jak lakierowanie, są wykonywane
w fabryce pojazdów używanych. Konwersje i adaptacje
wprowadzane na życzenie klienta przeprowadza się
w fabryce w Bourg-en-Bresse.
I na koniec, aby zapewnić całkowity spokój operatorom flot, T Robust 13L otrzymał taki sam poziom
wsparcia posprzedażnego, jak nowa ciężarówka.
Jest oferowany z fabryczną gwarancją Selection na
3 lata lub jeden milion kilometrów oraz z kontraktem
Excellence Predict. Ten ostatni obejmuje swoją ochroną
części zużywające się oraz zdalny monitoring stanu
technicznego samochodu, zapobiegający nagłym
przestojom z powodu awarii.
Aktywność firmy w obszarze pojazdów używanych
stanowi część powziętego podejścia do gospodarki w cyklu zamkniętym w skali globalnej. Francuski
producent nieustannie pracuje nad wydłużeniem
życia swoich wyrobów, projektowanych z tym zamysłem. Możliwe są m,in. aktualizacje oprogramowania, przebudowy i transformacje w celu odpowiedzi
na zapotrzebowanie płynące z rynku taboru używanego. Właśnie w ten sposób Renault Trucks walczy
– i to z powodzeniem – z procesem starzenia się produktów.
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Krone świętuje 50-lecie
współpracy z TIP Trailer.
Cool! Congratulations!
W listopadzie 2021 roku z linii produkcyjnej Krone
zjechał pojazd o milionowym numerze podwozia: WKESD000001000000. To Cool Liner z zakładu
w Lübtheen, przeznaczony dla norweskiego oddziału
TIP Trailer Services.
W 1971 roku TIP był jednym z pierwszych klientów, kiedy Krone rozpoczynało swoją działalność w zakresie budowy naczep.
Przekazanie jubileuszowego, milionowego podwozia odbyło
się w Werlte. Pojazd otrzymał specjalny napis: „Podwozie
Krone 1 000 000. Gratulacje! Świętujemy 50 lat partnerstwa”.
W 2021 roku minęła 50. rocznica udanej współpracy obu
partnerów. TIP – międzynarodowa firma zajmująca się wynajmem, leasingiem i usługami dla branży transportowej
i logistycznej – działa w 18 krajach Europy i w Kanadzie
z ponad 120 lokalizacjami.
Podczas przekazania Bob Fast, dyrektor generalny TIP od 2003
roku, podkreślił znaczenie tego długotrwałego partnerstwa:
„Jesteśmy szczególnie zadowoleni, że możemy dzisiaj spojrzeć
wstecz na pół wieku niezwykle niezawodnej współpracy
z firmą Krone. Krone to potężny symbol firmy TIP. Jesteśmy
przekonani, że również w przyszłości zawsze możemy polegać
na wysokiej jakości, innowacyjnych naczepach Krone”.
Ingo Geerdes, dyrektor zarządzający ds. sprzedaży w Krone,
wyraził uznanie dla wieloletniego zaufania: „Od samego

początku TIP był wyjątkowym klientem Krone. Jesteśmy
bardzo dumni z 50-letniej współpracy z jednym z wiodących
usługodawców na świecie w sferze pojazdów użytkowych.
W tym czasie obie firmy zawsze dynamicznie rozwijały się
w obsłudze branży transportowo-logistycznej. Milionowa
naczepa Krone przekazana TIP to Cool Liner. Ten pojazd
chłodniczy w szczególności podkreśla, jak wiele aspektów ma nasza współpraca, ponieważ to prośba TIP 25
lat temu sprawiła, że Krone weszło na rynek naczep chłodni”.

Ciężarówki z napędem
elektrycznym w dystrybucji
żywności. Grupa Kapitałowa
WIN wprowadza Cool Liner
dla Aldi na Węgrzech

przystosowane do tego projektu, aby móc niskoemisyjnie
dostarczać ładunki w promieniu 230 kilometrów. Baterie można
w pełni naładować w ciągu zaledwie dwóch godzin. Dzięki
temu rozwiązaniu Aldi oszczędza 3600 litrów oleju napędowego na jednostkę miesięcznie, a tym samym przyczynia
się do osiągnięcia globalnych celów zrównoważonego
rozwoju.

Na terenie aglomeracji Budapesztu Grupa Kapitałowa WIN niedawno uruchomiła pięć zestawów naczepowych z napędem elektrycznym, mających służyć
do realizacji dostaw do oddziałów supermarketów
Aldi.
W ramach tej współpracy pięć specjalnie zaprojektowanych
naczep Krone Cool Liner jest połączonych z całkowicie elektrycznymi ciągnikami siodłowymi. Napędy zostały specjalnie

Somogyi Gábor, dyrektor zarządzający Krone Trailer SE Kft.
w Szigetszentmiklós, stwierdził: „Jesteśmy wdzięczni, że we
współpracy z Grupą Kapitałową WIN i Aldi możemy wprowadzić naczepy do pierwszych w regionie elektrycznych
zestawów. Zaopatrzenie sprzedawców żywności na większym
obszarze wokół metropolii Budapesztu stawia specjalne
wymagania sprzętowi. Dlatego Happy Cargo (jedna ze spółek
zależnych WIN Capital) i Aldi polegają na wysokiej niezawod-

Dostawy wokół Budapesztu

Milion pojazdów
od 1971 roku

Pierwszy pojazd użytkowy Krone został wyprodukowany
w Werlte w 1971 roku. Obecnie w swoich nowoczesnych, wysoce zautomatyzowanych zakładach w Werlte,
Lübtheen, Herzlake i Tire (Turcja) Krone produkuje szeroką gamę przyczep i naczep. W ciągu ostatnich 50 lat
podmiot produkował średnio około 20 000 sztuk rocznie,
co łącznie daje ponad milion sztuk.
ności Krone Cool Liner. Jeszcze przed nowym projektem Grupa
Kapitałowa WIN jako partner Aldi dbała o lokalne dostawy
do supermarketów. W logistyce żywności Grupa opiera się
wyłącznie na Cool Liner firmy Krone”.

O Grupie Kapitałowej WIN

WIN Capital Kft. to dynamicznie rozwijający się podmiot
segmentu asset management, koncentrujący się głównie na
rynku logistycznym. Od momentu powstania stał się jednym
z głównych graczy logistycznych na Węgrzech, dysponując
ponad 150 jednostkami samochodów ciężarowych i naczep, a
głównymi filarami jego działalności są usługi deweloperskie
i leasing nieruchomości.
WIN Capital zapewnia bezpieczne utrzymanie dla ponad 200
rodzin. Jego inwestycje koncentrują się głównie na krajowym
rynku logistycznym i są skierowane do małych oraz średnich
firm o stabilnej bazie klientów i dużym potencjale rozwoju.
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Krone otrzymuje europejski
kontrakt badawczy. GAIA-X
opiera się na inteligentnych
nadwoziach wymiennych
i naczepach

W ramach projektu badawczego GAIA-X niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki (BMWi) powierzyło
producentowi pojazdów użytkowych Krone zadanie
opracowania koncepcji, która zoptymalizuje przepływ
ładunków przez inteligentne wykorzystanie danych.
Główny europejski projekt GAIA-X postawił sobie za cel połączenie
biznesu, badań i administracji w sferze infrastruktury danych
w europejskim obszarze gospodarczym, która jest równie potężna,
co bezpieczna. Powyższe zachodzi, aby zaoferować europejskim
firmom niezależną alternatywę dla rynku jako wiodący dostawcy
usług w chmurze z zagranicy oraz przez zapewnienie niezbędnej
przepustowości dla ruchu danych w przypadku dużych projektów,
takich jak jazda autonomiczna.
Jeden z dziesięciu obszarów tematycznych GAIA-X jest poświęcony
sektorowi mobilności, który stoi w obliczu głębokich zmian spowodowanych zmianą klimatu i niedoborem zasobów. Aby transport towarowy był bardziej wydajny i przyjazny dla środowiska
dzięki inteligentnej kontroli zamówień, wiarygodnym prognozom
czasu przyjazdu i inteligentnemu zarządzaniu zdolnościami
przewozowymi, operatorzy flot logistycznych są zaangażowani w
projektowanie innowacyjnego pojazdu, aby następna generacja
pojazdów ciężkich mogła być bezpośrednio dostosowana do
potrzeby sektora. Terminologia GAIA-X przewiduje, że przyszłe
produkty będą nazywane iWT (inteligentne nadwozie wymienne/
inteligentna naczepa). Na samym szczycie listy priorytetów
znajduje się prowadzenie wywiadów z uczestnikami rynku.
Spostrzeżenia uzyskane od nich posłużą jako podstawa dla
wszystkich dalszych prac rozwojowych GAIA-X.
Dyrektor zarządzający Krone, Ralf Faust, w projekcie GAIA-X
dostrzega ogromny potencjał dla sektora transportu i logistyki.
„Technologie telematyczne już dzisiaj są wykorzystywane do
rejestrowania i dostarczania na przykład pozycji, komunikatów
z układu hamulcowego lub temperatur w przestrzeni ładunkowej nadwozia wymiennego bądź naczepy. GAIA-X pomoże
zapewnić, że przyszłe usługi telematyczne będą działać, znacznie
wykraczając poza znane już funkcje, takie jak przewidywanie
ETA (szacowany czas przybycia), zarządzanie trasą, kontrola
drzwi albo status sprzęgu, aby jeszcze bardziej zwiększyć jakość
i wydajność transportu i zarządzania flotą” – powiedział.
Federalne Ministerstwo Gospodarki i Krone w równym stopniu
dokładają się do budżetu 1,6 mln euro dostępnego dla tej
dziedziny badań. Kierownik projektu Krone, Maximilian Birle,
z zadowoleniem przyjmuje to zadanie i podkreśla rosnące
znaczenie bezpiecznych i sieciowych strumieni danych dla
branży transportowej.„Dla Krone udział w GAIA-X ma wyjątkowe znaczenie. Wieloletnie doświadczenie naszej firmy
w dziedzinie cyfrowej usług serwisowych dla pojazdów użytkowych w znacznym stopniu przyczyni się do powodzenia tego
projektu” – podkreślił.
Krone jest jedynym niemieckim producentem pojazdów użytkowych uczestniczącym w GAIA-X. Oczekuje się, że ten projekt
badawczy zostanie zakończony do końca 2024 roku.

Przyjęcie zamówień
CELSINEO dla 2022 roku
powyżej oczekiwań
Od momentu wprowadzenia na rynek w 2021 roku modułowe chłodnicze agregaty naczepowe marki CELSINEO, będące
efektem współpracy Krone i Liebherr, są już z powodzeniem
wykorzystywane przez wielu renomowanych klientów, a popyt
na nie stale rośnie. Jeden z głównych czynników sukcesu stanowi tu niezawodna sieć serwisowa. Odpowiedzialni dyrektorzy
zarządzający w Krone i Liebherr osiągnęli pozytywny pierwszy
bilans z całkowicie pewnymi perspektywami.
Dr Frank Albers, dyrektor zarządzający ds. sprzedaży i marketingu w Krone, stwierdził: „W 2021 roku, po produkcji seryjnej
na rynki w Niemczech i Austrii, w 2022 roku liczba zamówień
przekroczyła nasze oczekiwania. Z ponad 500 egzemplarzami
dostarczonymi do końca 2022 roku z nawiązką spełnimy nasze
cele. Serdecznie dziękuję wielu renomowanym klientom,
którzy nam zaufali”.
Dirk Junghans, dyrektor zarządzający Liebherr-Transportation
Systems GmbH & Co KG, wyjaśnia z kolei: „W tym roku będziemy kontynuować sprzedaż CELSINEO głównie w Niemczech,
Austrii, Szwajcarii i krajach Beneluksu. Niedawno zajęliśmy
się sprzedażą w Hiszpanii. Począwszy od 2023 roku chcemy
dalej się internacjonalizować, a następnie skupić się na krajach
skandynawskich”. Obaj dyrektorzy szczególny nacisk kładą
także na pomyślne stworzenie i rozbudowę kompleksowej
sieci serwisowej.

Sieć serwisowa
jako czynnik sukcesu

CELSINEO korzysta ze zwartej sieci serwisowej Krone w Europie, która stopniowo otrzymuje fachową wiedzę serwisową
CELSINEO. Około 200 punktów obsługi wzdłuż głównych
europejskich szlaków komunikacyjnych posiada już certyfikat CELSINEO, a w 2022 roku ta sieć ma zostać znacznie
rozszerzona. W przypadku nowych partnerów serwisowych
wymogi zaliczają się do stosunkowo niskich, gdyż nie jest
wymagany specjalnie przeszkolony personel chłodniczy.
W celu zdobycia niezbędnej wiedzy jedynie po dwóch techników serwisowych na firmę przechodzi bezpłatne dwudniowe
szkolenie. Niemniej w warsztacie niezbędna okazuje się suwnica, ale wielkość inwestycji w zestaw startowy mieści się
w niewielkim czterocyfrowym zakresie (w euro). Umożliwia
to partnerom serwisowym rozszerzenie zakresu usług przy
rozsądnych kosztach. W porównaniu do konwencjonalnych
systemów chłodniczych serwis CELSINEO jest prosty, ponieważ
przeszkolony personel serwisowy w ciągu godziny może szybko
i niedrogo wymienić wadliwy moduł chłodniczy.

Ogólnie, dzięki unikatowej koncepcji, wydajność chłodnicza
CELSINEO jest rozdzielona między trzy identycznie zaprojektowane moduły chłodnicze typu plug-and-play, z których każdy
zawiera niezależny, hermetycznie zamknięty obwód chłodniczy
z zaledwie kilkoma komponentami. Oznacza to kolejną istotną
zaletę dla przedsiębiorstw transportowych, ponieważ inteligentne sterowanie trzema modułami chłodniczymi umożliwia
jednoczesne tryby pracy chłodzenia i rozmrażania. Podczas gdy
dwa moduły chłodzą, jeden może być w trybie odszraniania,
skutecznie minimalizując niepożądane skoki temperatury
podczas cykli odszraniania.

Krone Cool Liner
jako centrum szkoleniowe

Aby trening był jak najbardziej efektywny, Krone i Liebherr
wkraczają na nowy obszar dzięki naczepie szkoleniowej CELSINEO: specjalny egzemplarz Krone Cool Liner zorganizowano
jako centrum edukacyjne i szkoleniowe. Oprócz istniejących
ofert szkoleń online CELSINEO takie podejście ułatwia również
wdrażanie szkoleń na miejscu i pozwala na prowadzenie mobilnych demonstracji produktów dla klientów oraz personelu
serwisowego i konserwacyjnego. Naczepę tę zaopatrzono
w jednostkę demonstracyjną CELSINEO na zewnątrz i jednostkę
pokazową CELSINEO wewnątrz. Na pokładzie znajduje się też
szkoleniowy silnik wysokoprężny. Naczepa oferuje miejsce
dziewięciu uczestnikom oraz trenerom i tłumaczom. Gniazda
zasilania i zasilacze USB przy wszystkich siedzeniach oraz
duży płaski ekran 4K uzupełniają wyposażenie. Duże okna
zapewniają dobre nasłonecznienie, a klimatyzacja komfortową atmosferę.

O CELSINEO

Modułowa jednostka chłodząca CELSINEO stanowi wspólne
opracowanie Krone oraz Liebherr i ma trzy moduły chłodzące.
Wszystkie moduły CELSINEO mogą być sterowane indywidualnie. Skutkuje to bardziej precyzyjną kontrolą temperatury
w strefie załadunku, nieprzerwane chłodzenie zapewnia zaś
jednoczesne chłodzenie i rozmrażanie. System obejmuje wiele
obszarów zastosowań, dzięki czemu cały system naczepy staje
się jeszcze bardziej wszechstronny.
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Autobox
chce dołączyć
do grona
producentów
elektrycznych
e-vanów
Obecnie elektryfikacja transportu
drogowego, szczególnie w dużych
miastach i ich okolicach, stanowi
jedną z dróg do ograniczenia tak
negatywnych zjawisk, jak emisje hałasu
czy zanieczyszczeń. Dlatego, chociaż
pojazdy elektryczne wciąż zaliczają się
do relatywnie drogich, stale rośnie liczba
firm chcących je oferować. Jedną z nich
jest starachowicka spółka Autobox
Innovations.
TEKST: JAROSŁAW BRACH, ZDJĘCIE: AUTOBOX

P

race nad samą dokumentacją techniczną
nowej, lekkiej, w pełni elektrycznej ciężarówki
trwały rok. Dalsze ich fazy firma chce współfinansować ze środków publicznych. Do pierwszego
etapu narodowego konkursu, ogłoszonego w 2020
roku, znalazła się ona w grupie 10 zakwalifikowanych przedsiębiorstw. Do kolejnego etapu przeszły
cztery z nich, mające za zadanie przygotowanie
dokumentacji technicznej samochodów – są to dwa
projekty wersji z napędem elektrycznym oraz dwa
z napędem wodorowym. W tej dwójce zaangażowanej w projekt odmiany z napędem elektrycznym
znalazł się Autobox Innovation. Gotowy projekt
może trafić do seryjnej produkcji już w IV kwartale
2023 roku.
W projekcie NCBiR Autobox Innovation ściśle
współdziała ze specjalizującą się w elektromobilności spółką Ennovation Technology. Spółka ta,
analogicznie jak Autobox Innovation, należy do
Grupy Zasada – jednej z większych grup kapitałowych w Polsce.
Na tym etapie można potwierdzić, że powstający
pod kątem produkcji seryjnej e-van Autobox będzie
miał zasięg ponad 250 kilometrów i ładowność
przekraczającą jedną tonę. Jest zaprojektowany
na ramie własnej produkcji i bazuje na autorskich

rozwiązaniach technicznych. Występuje w wersji z napędem na cztery koła oraz z możliwością wyposażenia
w zawieszenie pneumatyczne. Do tego zaplanowano
homologację w dwóch kategoriach homologacyjnych, N1 do 3.5T oraz N2 do 4.25T – tak aby przyszli
klienci mogli skorzystać z nowo wprowadzonych
przepisów, pozwalając kierowcom z prawem jazdy
kategorii B kierować cięższymi pojazdami. Przy czym
sterownik z obsługą standardu ładowania CCS, napęd
o mocy chwilowej 180 kW, system telemetryczny do
monitorowania auta, bateria o pojemności 115 kWh
oraz układ zarządzania jej pracą stanowią efekt prac
zespołu inżynierów z Ennovation Technology. Ponadto
specjalnie dla tego pojazdu Ennovation Technology
zaprojektowało szybką ładowarkę DC o mocy dostosowanej do potrzeb klienta – maksymalnie do 180 kW.
Ogólnie ma to być lekki środek przewozu odpowiedni na potrzeby klasycznej miejskiej dystrybucji
oraz służb komunalnych, miejskich, drogowych i energetycznych. Będzie też nieocenionym wsparciem dla
piekarni czy przedstawicieli sektora KEP – kurierów
albo dostawców sklepów internetowych. Uniwersalne
podwozie pozwoli zaś na użycie różnego rodzaju
zabudów, przez co e-van może być także wykorzystywany jako wykonanie specjalne, np. na lotniskach
bądź przez służby miejskie lub mundurowe. Co więcej,
projektem zainteresowało się już kilkunastu odbiorców,
z którymi podpisano listy intencyjne.
Mirosław Kalinowski, prezes Autobox Innovation,
zapewnia: „Jesteśmy przygotowani pod względem
miejsca i sprzętu na seryjną produkcję, a nasze doświadczenie pozwala na przygotowywanie dedykowanych
zabudów do tych e-vanów. Jesteśmy spółką z Grupy
Zasada i korzystamy z długoletniego doświadczenia
oraz kontaktów z renomowanymi producentami komponentów. Ponadto, współpraca z zespołem specjalistów od elektromobilności z Ennovation Technology
znacząco zwiększa powodzenie projektu”.
Mateusz Wach, dyrektor techniczny Ennovation
Technology, wskazał :„Naszym celem jest stworzenie
prostego, uniwersalnego i niezawodnego pojazdu
modułowego o dużym zasięgu i z możliwością szybkiego ładowania”.

Dotąd Autobox Innovation ma na swoim koncie
m.in. realizowaną od ponad 10 lat i niezwykle udaną
modernizację Stara 266 do wydania oznaczonego jako
266M2. Poza tym skonstruował – też przeznaczone
dla wojska – lżejsze modele osobowo-terenowe:
są to Honker MAX i typ wysokiej mobilności AH
20.44. Zostały one przetestowane w różnych warunkach i spotkały się z dobrym przyjęciem wśród
specjalistów. Warto wspomnieć, że Autobox nabył
wszelkie prawa do znaku firmowego i samego samochodu Honker.
Dzięki dotychczasowemu doświadczeniu wytwórczemu starachowickiej spółki realizacja projektu
będzie więc przebiegała bardzo sprawnie i szybko.
M.in. spożytkowane zostaną istniejące łańcuchy
dostaw komponentów do pojazdów. Na etapie założeń projektu brano jeszcze pod uwagę opłacalność
produkcyjną powstającego auta w skali małoseryjnej. Projektując e-vana, myślano o wdrożeniu do
produkcji, gdy ta będzie realna i opłacalna, dlatego
kryteriami w doborze komponentów stały się gwarancja ceny i dostaw. Przeanalizowano dokładnie
rynek wariantów dostawczych, chcąc zagospodarować istniejącą na nim niszę. Przy tym w przyszłości
zaplanowano wykorzystać sieć sprzedaży spółek
Grupy Zasada.
O możliwościach inżynieryjnych i produkcyjnych
Ennovation Technology świadczy z kolei szeroka
oferta wysokonapięciowych baterii i napędów,
w tym napędów m.in. do maszyn górniczych oraz
wysokonapięciowych i niskonapięciowych magazynów energii, w tym dla fotowoltaiki. W ubiegłym
roku spółka rozpoczęła prace nad opracowaniem
hybrydowego magazynu energii opartego o ogniwa wodorowe oraz magazynów energii wykorzystujących ogniwa litowo-jonowe, a elektryczny pojazd transportowy do przewozu osób, do
którego kompletny napęd i baterie pochodzą od
Ennovation Technology, właśnie przeszedł do fazy
testów. Kolejny etap konkursu e-Van wymaga
zbudowania co najmniej dwóch prototypów auta,
a w czwartym, końcowym etapie będzie wymagane
przeprowadzenie procesu homologacji.
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Nowy wojskowy Jelcz:
5-osiowy typ 102.57
Wiele wskazuje na to, że w tym roku zakłady w Jelczu
zaprezentują pierwszą polską ciężarówkę 5-osiową,
w dodatku w układzie napędowym 10x10.
Będzie to podwozie oznaczone symbolem 102.57, powstałe
w ramach programu obrony przeciwlotniczej Wisła – dokładnie
będzie ono zintegrowane z innymi komponentami systemu
IBCS/Patriot, do których podwozia kołowe także przygotowuje
podwrocławska fabryka.
Typ 102.57 to klasyfikacyjnie podwozie bardzo dużej ładowności:
w terenie ponad 20 000 kg oraz powiększonej/wysokiej
mobilności taktycznej, 5-osiowe, w układzie napędowym 10x10.
Ten wariant specjalny o powiększonej mobilności przystosowano
do jazdy po drogach o nawierzchni utwardzonej – twardej
oraz w warunkach terenowych po drogach wyznaczonych,
tzn. powinien on zagwarantować mobilność w trakcie jazd
szosowych i terenowych, włącznie z pokonywaniem przeszkód
terenowych i wzniesień nie mniejszych niż 35%. Po odpowiednim
dostosowaniu auto ma być zdolne do pokonania przeszkód
wodnych o głębokości do 1200 mm, a jego konstrukcja umożliwia
eksploatację na różnych wysokościach, nawet powyżej 1000 m
n.p.m., całorocznie, z docelową normą eksploatacji co najmniej 30
lat. Przy tym samochód dostosowano do eksploatacji w klimacie
umiarkowanym, w zakresie temperatur od -30 ºC do +50 ºC
i wytrzymałym w trakcie przechowywania na działanie
temperatur w zakresie od -40 ºC do +65 ºC.
Kabina pojazdu – opierając się na pierwszej oficjalnej
udostępnionej grafice – jest 3-osobowa, długa, integralnie
opancerzona. W roli źródła napędu – analogicznie jak
w 4-osiowym, terenowym, ciężkim ciągniku C882.57 CSS
i podwoziu specjalnym typ P882.57 TS, również zaprojektowanymi
w ramach programu Wisła – występuje silnik MTU Mercedes,
czyli wyprodukowany przez Mercedesa w jego zakładach

w Mannheim i następnie dystrybuowany przez MTU. Wojskowe
silniki MTU o mniejszych pojemnościach i mocach – jednocześnie
samochodowe silniki o małych, średnich, dużych i bardzo dużych
mocach – to oryginalne silniki Mercedesa, które koncern
pod swoją marką montuje w swoich produktach. Natomiast
w myśl porozumienia z MTU na zewnątrz – w przypadku
dostaw dla odbiorców zewnętrznych – jednostki te są już
komercjalizowane pod marką MTU i czasami różnią się nastawami
od mercedesowskich odpowiedników. Taka właśnie jednostka
o nieco innym nastawie i pod marką MTU trafia do premierowych,
terenowych Jelczy. Jest to pochodzący z serii MTU 6R1500 typ
rzędowy, 6-cylindrowy, z turbodoładowaniem i chłodzeniem
powietrza doładowującego, o pojemności 15,6 litra, przy średnicy
cylindra i skoku tłoka równych odpowiednio 139 i 171 mm,
oznaczony jako MTU 6R1500V40. Spełnia on normę czystości
spalin Euro 3 oraz uzyskuje maksymalne – moc 425 kW/578 KM
przy 1700 obr/min i moment obrotowy 2800 Nm przy 1100 obr/
min. Jako paliwo mogą być stosowane tradycyjny olej napędowy
lub alternatywnie paliwo do turbinowych silników lotniczych
bądź równoważne paliwo NATO F-34. Za przeniesienie napędu
odpowiadają: skrzynia przekładniowa i skrzynia rozdzielcza
– obie ZF – oraz mosty napędowe. Skrzynia biegów to ZF Traton
– 12-biegowa, zautomatyzowana, z możliwością sekwencyjnej
zmiany przełożeń (w ciągniku siodłowym C882.57 występuje
skrzynia 12TX2826 WO INT ze zintegrowanym hamulcem
hydrodynamicznym – intarderem, a w TS ZF 12TX2825 TO).
Skrzynia rozdzielcza jest z przełączaniem biegów do jazdy
szosowej i terenowej oraz z międzysiowym mechanizmem
różnicowym, dostosowana do automatycznego systemu
zarządzania napędem. Wzmocnione mosty napędowe są
dwustopniowe, z blokadami mechanizmów różnicowych
uzupełnionymi o blokady międzyosiowe. Mosty te zawieszono

mechanicznie przy pomocy wzmocnionego zawieszenia opartego
na resorach piórowych. W przypadku mostów przednich są to
resory piórowe paraboliczne ze stabilizatorem i amortyzatorami.
Na wszystkich kołach, w celu zachowania wysokiej mobilności
taktycznej – dzielności terenowej w trakcie pokonywania
bezdroży założono wyłącznie pojedyncze ogumienie z bieżnikiem
terenowym. Są to opony o rozmiarze 14.00R20 z wkładką typu
Run-Flat VFI, umożliwiające krótkotrwałą jazdę przy obniżonym
ciśnieniu w ogumieniu, przystosowane do centralnego układu
pompowania kół i zmiany ciśnienia w czasie jazdy CPK (CTI). Sam
system centralnego pompowania kół, z umieszczonym w kabinie
kierowcy panelem sterowania zmianą ciśnienia w kołach w czasie
jazdy i na postoju, dostał przewody poprowadzone wewnątrz
osi, co czyni je mniej wrażliwymi na ewentualne uszkodzenia,
w tym przerwanie. Jedenaste koło – zapasowe – zamocowano
zaś za kabiną, w specjalnym mechanizmie ułatwiającym jego
podnoszenie i opuszczanie. Ponadto dochodzi układ ADM
– system automatycznego zarządzania blokadami mechanizmów
różnicowych w układzie napędowym.
Dopuszczalna masa całkowita Jelcza 102.57 kształtuje się na
poziomie 48 000-52 000 kg, co oznacza ładowność taktyczną
w terenie w przedziale od 20 000 do 26 000 kg. W charakterze
zabudowy ciężarówka ta otrzymała ramę podkontenerową
z zaczepami do mocowania kontenera 20-stopowego standardu
ISO. Bazowo podwozie to skompletowano do zabudowy
Wielofunkcyjnego Radaru Kierowania Ogniem – SAJNA – 102.57
kod P94 (SAJNA)/MCC1 – Mobilnego Węzła Łączności. Ten ostatni
dostarczą Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 SA z Zegrza, które
podpisały z Inspektoratem Uzbrojenia MON stosowną umowę na
dostawę MCC1. Umowa ta została zawarta w ramach realizacji
pierwszej fazy programu pozyskania przez Siły Zbrojne RP
Zestawów Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwrakietowej Średniego
Zasięgu Wisła.
Mobilny Węzeł Łączności systemu Wisła to nowoczesna, cyfrowa
aparatownia służąca do połączenia zestawów Wisła oraz do
zabezpieczenia łączności dla Systemu Pasywnej Lokacji. Zgodnie
z umową WZŁ-1 mają dostarczyć 4 komplety MCC1 do końca 2024
roku. Wartość kontraktu wynosi około 233 milionów złotych
brutto.
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Historia wojskowych typoszeregów
MAN SX, FX, LX, MX i HX
MAN oferował bardzo szeroką gamę pojazdów nadających się do wykorzystania przez siły zbrojne. W sferze
kompletacyjnej pojazdy te tworzyły trzy powiązane ze sobą komponentowo linie: cywilną zmilitaryzowaną,
hybrydową – cywilno-militarną oraz typowo militarną. Pierwsza obejmowała wersje cywilne poddane militaryzacji
o różnej szerokości i głębokości, druga cywilne, zmilitaryzowane, wykorzystujące też ważne elementy z szeregu
wojskowego, trzecia zaś wojskowe, oparte na tych cywilnych częściach – jak silniki, skrzynie biegów i rozdzielcze
– których wytwarzanie w małych ilościach wyłącznie dla armii nie wykazywało rachunku ekonomicznego
i uzasadnienia zbrojeniowego.
TEKST: JAROSŁAW BRACH, ZDJĘCIA: MAN

Koncepcja
Samochodowa oferta RMMV w zdecydowanym
stopniu stanowi spuściznę odziedziczoną po
militarnym dziale MAN-a. Pierwotnie oferta ta
obejmowała cztery wydzielone grupy aut. Klasę
– kategorię D „Białej Floty” („White Fleet”) tworzą
typowe warianty cywilne, określane jako COTS
(Commercial Off The Shelves), czyli komercyjne,
normalnie dostępne. Są to odmiany cywilne, przeważnie z jedną lub – dla układów wieloosiowych
– z maksymalnie dwiema osiami napędzanymi. Ich
militaryzacja co najwyżej polega na malowaniu na
barwy ochronne czy instalacji niewielkiego pakietu
militarnego. W skład tego ostatniego wchodzić
mogą przykładowo: uchwyty na broń i wojsko-

we systemy łączności, specjalne oświetlenie typu
militarnego albo dodatkowe pojemniki na siatkę
maskującą. Auta zaliczone do kategorii D są więc
klasycznymi, na co dzień dostarczanymi zwykłym
użytkownikom cywilnym podwoziami i ciągnikami
siodłowymi z nadwoziami czy naczepami skrzyniowymi, furgonowymi, chłodniczymi, cysternami albo do przewozu kontenerów bądź nadwozi
wymiennych. Z innych, bardziej specjalizowanych
rodzajów nadwozi w przypadku samochodów z tej
grupy występują jeszcze wywrotki, betonomieszarki, żurawie i różnorodne zabudowy pożarnicze,
w tym ratownicze i ratowniczo-gaśnicze, łącznie
z wysoko specjalizowanymi ciężkimi lotniskowymi
samochodami ratowniczo-gaśniczymi.

Teoretycznie sprzedaż wersji należących do klasy
D nadal leży w kompetencjach samego MAN-a, tzn.
za sprzedaż tą wciąż odpowiada MAN Truck & Bus
wraz ze swoimi spółkami dystrybucyjnymi i niezależnymi dystrybutorami lokalnymi.
Trzy pozostałe kategorie ciężarówek tworzą
klasy C, B i A. Ponieważ produkcję i sprzedaż tych
wariantów od MAN-a formalnie przejęła spółka
RMMV, znajdowały lub nadal znajdują się one w jej
portfolio. Niemniej, bazując na doświadczeniu
i kontaktach konkretnych struktur z konkretnych
rynków narodowych, zbyt na danym obszarze
prowadzić mogą albo Rheinmetall, albo RMMV
przez swoje przedstawicielstwa: biura, albo – tak
jak dawniej – MAN.
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Droga rozwojowa serii KAT - lata 70.

Pod względem pozycjonowania auta zaliczone do pierwszej z kategorii wojskowych – C
– stanowią grupę zmilitaryzowaną. Są to zatem
zmilitaryzowane wydania cywilnych typoszeregów klas średniej i ciężkiej, obecnie z generacji TG – w przypadku klasy średniej z linii TGM,

w przypadku klasy ciężkiej z linii TGS i TGX, po
zmilitaryzowaniu określane jako TG MIL. Zakres
militaryzacji należy tu do o wiele bardziej dogłębnych niż dla kategorii D – „Białej Floty”, ponieważ,
oprócz malowania na barwy ochronne czy instalacji uchwytów na broń i wojskowych systemów
łączności, obejmuje on montaż rozbudowanego
typowego wyposażenia wojskowego, takiego jak
okrągły luk ewakuacyjny w dachu kabiny zamiast
tradycyjnego wywietrznika, oświetlenie i złącza
typu militarnego, wzmocnione akumulatory, wciągarki, w tym do samoewakuacji, oraz założenie
na wszystkich kołach wyłącznie pojedynczego
ogumienia z bieżnikiem terenowym. W rezultacie,
po dokonaniu pełnego pakietu militaryzującego,
otrzymuje się wysoko mobilne taktycznie środki
transportu średniej – dla rodziny TGM – i wysokiej
– dla rodzin TGS i TGX – ładowności, mogące wykonywać szereg zadań w typowym zabezpieczeniu
logistycznym, w tzw. strefie logistycznej, czyli bez
narażenia na bezpośrednie ataki ze strony przeciwnika. Warianty z klasy C są bowiem bazowo
pozbawione jakiegokolwiek opancerzenia. Co
więcej, ze względów technologicznych i eksploatacyjnych producent nawet go nie proponuje
i nie rekomenduje, co oczywiście nie wyklucza,
że niektórzy użytkownicy we własnym zakresie
będą zakładać jakieś osłony, mniej lub bardziej
skutecznie zapewniające pewien stopień ochrony
balistycznej i przeciwminowej.
Druga grupa typowo militarnych samochodów
nosi oznaczenie B. Jest to tzw. grupa operacyjna,
militarnych środków transportu, określanych mianem MOTS (Militarised Off The Shelves), czyli zmilitaryzowanych, dostępnych normalnie – „z półki”.
Obecnie grupę tę tworzy typoszereg HX, konstrukcyjnie powstały z połączenia 2-, 3- i 4-osiowych,
terenowych podwozi z pojedynczym ogumieniem
z rodziny TGS oraz specjalnej, modułowej, odchylanej kabiny ze specjalistycznej linii SX. HX łączy
w takim razie, odziedziczone po serii TGS, wysoką
ładowność i wysoką mobilność taktyczną – wysoką
dzielność terenową z dwoma elementami niezwykle istotnymi z wojskowego punktu widzenia i będącymi bezpośrednim następstwem wykorzystania
modułowej kabiny z linii SX. Elementami tymi są
wysoka mobilność strategiczna oraz możliwość
opancerzania. To ostatnie może się odbywać na
dwa sposoby: albo przez założenie zewnętrznego dedykowanego pancerza modułowego, albo
przez zamianę standardowej kabiny modułowej
na maksymalnie upodobnioną do niej wizualnie
pancerną kabinę-kapsułę, o relatywnie wysokich
gwarantowanych stopniach ochrony balistycznej
i przeciwminowej.
Ostatnia, typowo militarna kategoria określana
była mianem A. Należały do niej ciężarówki taktyczne, definiowane jako czyste, klasyczne ciężarówki
militarne i należące do linii SX.

Wojskowe – gotowe „z półki”
(MOTS – military off the shelf)
W przeciwieństwie do wielu innych porównywalnych pojazdów, HX i SX są produktami MOTS. Łączą w sobie sprawdzone i niezawodne kompozycje
z głównych serii z technologią dostosowaną do
potrzeb wojskowych, w celu tworzenia zoptymalizowanych pojazdów wojskowych. Przykłady obejmują unikatową konfigurację pakietu chłodzącego, głębokość brodzenia do 1,5 metra oraz silniki
w pełni przystosowane do zasilania paliwem F34.
Poza tym te ciężarówki nie tylko zaprojektowano
z myślą o maksymalnej wytrzymałości, ładowności,
mobilności (m.in. w standardzie opony o rozmiarze
do 16.00R20) i możliwościach terenowych, ale da się
je stosować w temperaturach otoczenia od -46 ° C do
+ 49 ° C (zgodnie z normami STANAG). Ponadto można je dostosować do wszelkich innych warunków
klimatycznych. Możliwe pozostaje też dopasowanie
rozwiązań ochrony pasywnej i aktywnej bez konieczności przeprowadzania rozbudowanej konwersji.
W układzie konstrukcyjnym HX zalicza się do tzw.
hybrydowych – cywilno-militarnych kołowych środków transportu, o bardzo głębokiej i szerokiej militaryzacji bazowej. Powyższe wynika z przyjętej filozofii
jego budowy – w tej sferze łączy od odpowiednio
zmodyfikowane 2-, 3- i 4-osiowe podwozia dostępnych w danym momencie terenowych odmian cywilnych ze specjalnymi militarnymi kabinami typu
modułowego/pudełkowego. Historycznie podwozia
te pochodziły z serii F90, F2000, F2000 Evolution,
TG – TGA i poszczególnych generacji TGS. Warto
też wspomnieć, że początkowo modele powstałe
z połączenia cywilnych podwozi z militarną kabiną
MAN oznaczał jako FX – taka sytuacja wystąpiła na
przełomie lat 80. i 90., gdy zestawiono podwozia
z serii F90 z militarnymi kabinami. Dopiero potem
nazwa została zmieniona z FX ma HX. Te specjalne
kabiny wojskowego wywodziły się z kolei z typowo
militarnej gamy KAT/SX. Do jej specyficznych militarnych wyznaczników, poza tymi kabinami, należały
także rama podwozia o charakterystycznej budowie
– tzw. rama typu pudełkowego (box frame) – oraz
mechaniczne zawieszenie oparte nie na resorach
piórowych, a na sprężynach śrubowych. W rezultacie
serię SX na tle pozostałych linii zmilitaryzowanych
i operacyjnej (zmilitaryzowanej HX) wyróżniają:
* specjalna rama podwozia typu pudełkowatego (box frame), charakteryzująca się bardzo dużą
wytrzymałością, a jednocześnie wystarczająco elastyczna, by w pewnym stopniu skompensować siły
przenoszone przez osie od podłoża na skrzynię
ładunkową. Przy czym ta ostatnia, w celu zagwarantowania właściwej elastyczności ramy w warunkach terenowych, musi być odpowiednio – tzn.
elastycznie – zamocowana, by ze swojej strony tej
ramy nie usztywniała;
* modułowa, odchylana kabina typu militarnego,
stosowana też w serii HX i cechująca się niemal pła-
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SX dla armii

SX 6x6

FX 4x4
skimi ścianami, co ułatwia opancerzanie i odkażanie,
dzieloną, płaską szybą przednią oraz możliwością
założenia zewnętrznego pancerza modułowego
MAC. Kabinę tę, analogicznie jak w rodzinie HX,
można także wymienić na integralnie opancerzoną
kapsułę IAC;
* automatyczna skrzynia przekładniowa w układzie przeniesienia napędu;
* mechaniczne zawieszenie oparte nie na resorach piórowych, lecz wzmocnionych sprężynach
śrubowych, co wraz z ramą podwozia o specjalnej
budowie przyczynia się do zachowania przez pojazd wysokiej dzielności terenowej w połączeniu
z relatywnie wysoką średnią prędkością przejazdu przez bezdroża i generalnie ograniczonym
negatywnym oddziaływaniem przez podłoże na
ładunek. Zaleta ta ma niezwykle istotne znaczenie
w sytuacji przewozu ładunku wrażliwego na wstrząsy i drgania, jak przykładowo sprzęt elektroniczny.
W efekcie pojazdy te łączyły wysoką mobilność strategiczną – dzięki instalacji specjalnej
kabiny redukującej wysokość – z bardzo wysoką
mobilnością taktyczną – dzielnością terenową.
Ta ostatnia musiała być już pierwotnie na niezwykle wysokim poziomie, gdyż zamawiając te,
samochody Bundeswehra zażyczyła sobie, aby
w stanie w pełni załadowanym pod względem
swojej dynamiki/mobilności poruszania się w trudnym terenie mogły one dorównywać pojazdom
gąsienicowym, w tym czołgom. Założenie to było
niezwykle istotne z czysto militarnego punktu
widzenia, ponieważ oznaczało, że kolumny zaopatrzeniowe mogą się poruszać zaraz za oddziałami
bojowymi – pierwszorzutowymi, w analogicznych
jak one warunkach terenowych – drogowych, co
znacznie ułatwiało wykonywanie operacji logistycznych w sferze dostaw na pierwszą linię frontu
paliwa, żywności, amunicji i innych niezbędnych
ładunków.
Oprócz dwóch głównych serii ciężarówek wojskowych – hybrydowych cywilno-militarnych FX/HX
oraz typowo militarnych SX, niemiecki koncern proponował dwa inne specjalne hybrydowe typoszeregi

MX
– klasyfikowany na pograniczu klas tonażowych
średniej i ciężkiej LX oraz de facto prototypowy MX.

Historia produktów
KAT I
Korzenie HX i SX sięgają lat 70. ubiegłego wieku.
4 grudnia 1975 roku były organ zaopatrzeniowy
BWB zlecił firmie MAN opracowanie kolejnej generacji ciężarówek, określonej jako „LKW KAT I mil gl”
(= ciężarówka kategorii 1, zmilitaryzowana i przystosowana do jazdy w terenie). Pojazd zaprojektowano
tak, aby mógł podążać w terenie za czołgami podstawowymi Leopard 1 i Leopard 2, a tym samym musiał
osiągnąć klasę mobilności A zdefiniowaną w modelu
przegotowanym przez specjalistów z Trewiru. Auta
te były dostarczane od 1976 do 1982 roku. Klasy
ładowności wahały się od pięciu do dziesięciu ton.
Dlatego modele te dosyć szybko stały się znane
jako „od 5 do 10 ton” i służyły głównie jako środki
wsparcia logistycznego oraz nośniki różnorodnych
systemów uzbrojenia.
Zmieniające się wymagania i nowe systemy
uzbrojenia wymagały jednak dalszego rozwoju tego
pokolenia – stąd pojawiła się generacja określana
jako KAT IA1 i powstająca w latach 1987-1993. Ciężarówki te są także znane jako „trzecia generacja”.
Warianty te należały do klas nośności – ładowności
taktycznej od 5 do 15 ton i nadal były napędzane
chłodzonymi powietrzem jednostkami KHD. Wytwarzano je w wielu wydaniach docelowych, w tym jako
jako nośniki systemowe dla mostów pontonowych,
mostów szturmowych, składanych płyt drogowych
i pojazdów dla systemów przeciwlotniczych Roland
i Patriot.
Ogólnie te pojazdy transportowe i specjalnego
przeznaczenia, podczas zimnej wojny wdrażane
jako pojazdy pierwszej linii, przez lata użytkowania nie raz udowodniły swoje zalety, również gdy
były już wykorzystywane przez Bundeswehrę do
nieco innych zadań, niż te, do których realizacji je
bazowo przewidziano. Rodzina SX towarzyszyła
bowiem przejściu Bundeswehry z armii obronnej
i przygotowanej do masowej wojny konwencjonal-

MX
nej (w tym pancerno-atomowej) do zorientowanej
operacyjnie – armii ekspedycyjnej uczestniczącej
w działaniach m.in. w Somalii, na Bałkanach czy
w Afganistanie. Wszędzie tam te wysoce mobilne
ciężarówki wojskowe KAT I stanowiły trzon logistyki taktycznej niemieckich sił zbrojnych. Dość
stwierdzić, że jeszcze w połowie drugiej dekady
tego stulecia Bundeswehra obsługiwała od 3000 do
3500 aut z serii KAT I, a ich czwarty przegląd fabryczny zaplanowano na 2016 rok, co miało wydłużyć
żywotność tego taboru do ponad 40 lat. Ta liczba
podkreśla zarówno jakość, jak i solidność rodziny
KAT I, docenianej przez wiele pokoleń żołnierzy.
Seria LX
Wprowadzona w 1988 roku seria LX została zaprojektowana jako stosunkowo lekka, nadająca
się do przerzutu w ładowniach samolotów C-130
Hercules i cechująca się dobrym poziomem mobilności w terenie.
W układzie konstrukcyjnym cała LX bazowała na
wówczas obecnych średniotonażowych podwoziach
cywilnych ciężarówek MAN M2000, poddanych niezbędnym modyfikacjom i zmilitaryzowanych zgodnie
z wymaganiami. Dostępne były m.in. dwu- i trzyosiowe podwozia, wyróżniające się maksymalną
ładownością – łącznie z nadwoziem/nadbudową
– od 3500 do 10 000 kg. Co więcej, w podwoziach

LX90

FX HTT
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trzyosiowych, w układzie 6x6, pozbawionych bliskiego cywilnego odpowiednika, gdyż opartych na
cywilnej odmianie 2-osiowej, para tylnych osi nie była
resorowana przez bardziej konwencjonalne współdzielone odwrócone resory piórowe, ale każda z osi
otrzymała resorowanie indywidualnie, nadal przez
resory piórowe. W efekcie wersja ta demonstrowała
przewagę w zakresie prędkości w terenie dzięki parze
tylnych osi z indywidualną amortyzacją. Powyższe
wynikało właśnie z chęci maksymalnej unifikacji
z wydaniami cywilnymi, stąd zdecydowano się na
wprowadzenie dwóch tylnych osi resorowanych
indywidualnie, a nie tandemu resorowanego za pomocą wspólnych piór. Według producenta taka opcja,
chociaż bardziej złożona pod względem budowy, ale
poprawiała mobilność w terenie. Do tego dochodziła
modułowa kabina wojskowa MAN, montowana we
wszystkich modelach LX. Jednocześnie, aby wysokość
całkowita była jak najmniejsza, zastosowano małe
silniki wysokoprężne MAN. Silniki te znajdowały się
w standardowym miejscu, ale moduł chłodzący wraz
z chłodnicą umiejscowiono za kabiną.
Ze względu na słabnące zainteresowanie pod
koniec lat 90. MAN stopniowo wygaszał produkcję
LX. Robił to, mimo iż LX powstał także z myślą o odbiorcach z rynku cywilnego, takich jak energetyka,
straż pożarna czy ekipy poszukiwawcze i naprawcze. Takimi ciekawymi cywilnymi wykonaniami były
lotniskowe samochody ratowniczo-gaśnicze. Jeden
taki pojazd w w pełni cywilnej kompletacji pokazano
we wrześniu 1998 na targach motoryzacyjnych IAA
w Hanowerze. Dostał on kabinę pomalowaną na biało – było to wydanie 3-osiowe, dosyć zresztą ciekawe.
Ponieważ podstawę stanowił nie typoszereg klasy
tonażowej ciężkiej, lecz średniej M – M2000, jego
dopuszczalną masę całkowitą – przy trzech osiach
– określono na 21 000-25 000 kg. W zupełności do
napędu wystarczyły w takim razie silniki o mocy
maksymalnej nawet poniżej 300 KM – 220-280 KM,
chociaż można były wybrać i wydanie 370-konne – LX 90 25.372 DFAEX 6x6. W związku również
z faktem, że typoszereg LX wywodził się z M2000,
był czasami przedstawiany jako LX 2000.

Niestety, ówczesne szefostwo MAN-a nie wyrażało
realnego zainteresowania dalszym rozwojem tej
konstrukcji, analogicznie zresztą jak nieco później
naszego Stara 1444. Obowiązywała mianowicie
wówczas taka zasada, że jak coś się niemal samo
łatwo nie sprzedawało, to dalszy zbyt tego czegoś
po prostu zarzucano. A ponieważ LX był wyrobem de
facto niszowym, jak nasz Star, i w dodatku niezwykle
kompletacyjnie nietypowym, łatwiej było z niego
zrezygnować, niż go porządnie zacząć promować.
W efekcie w 2004 roku gama LX została zastąpiona
w produkcji cięższą serią HX opartą na MAN TG.
Zagraniczni użytkownicy ciężarówek MAN LX:
* Grecja – oznaczone marką Steyr;
* Luksemburg;
* Oman – około 450 sztuk od 1992 roku.
Seria FX
Wprowadzona w 1990 roku seria FX uzupełniała
lżejszą gamę LX i obejmowała cięższe modele o wyższej dopuszczanej masie całkowitej, zarówno dla
konfiguracji solo, jak i dla zestawów drogowych.
Początkowo FX opierała się na podwoziach z ciężkiej
komercyjnej linii MAN F90, produkowanej w latach
1986-1992-1994. W 1994 roku koncern zaczął wymianę rodziny F90, pochodzącej z drugiej połowy lat
80., jej mocno odnowionym wydaniem, oznaczonym
jako F2000, co miało obrazować przygotowanie
pod kątem wymagań dla towarowego transportu
drogowego na początku XXI wieku. W związku z tym
oficjalnie od 1994 roku, a praktycznie od 1995 roku
przedstawiciele linii FX musieli zacząć otrzymywać
terenowe podwozia z ciężkiej palety komercyjnej
F2000, która z kolei w 1998 roku została zastąpiona
przez ewolucyjnie zmodernizowaną F2000 Evolution. Dlatego FX wywodzące się z F2000 były
czasami przedstawiane jako FX 2000. Przy czym
zmiana podwozia nie wpłynęła na rodzaj instalowanej kabiny – nadal wszystkie samochody FX
wyposażano w modułową kabinę wojskową z SX,
a większość z nich miała konwencjonalnie umieszczony silnik. Jednocześnie moduł chłodzący, w tym
szczególnie do wybranych, bardziej wymagających
zastosowań, takich jak na przykład ciężkie ciągniki

Pożarniczy FX
SX Recovery

siodłowo-balastowe, zlokalizowano za kabiną. Taki
transporter czołgów funkcjonował jako odmiana
3-osiowa, o symbolu 40.603, zaopatrzona w pojedyncze, balonowe ogumienie i 10-cylindrowy,
widlasty, 18-litrowy silnik MAN w nastawie o mocy
maksymalnej 600-630 KM. Taki FX Tank Transporter
– transporter czołgów – typ 40.633 FX DFAETX znalazł się na wyposażeniu Sił Zbrojnych ZEA. Podobny
pojazd, ale z inną naczepą, zakupiła Grecja. Niemniej
w jej przypadku egzemplarze były eksploatowane
ze znaczkiem Steyr, jako Tank Transporter STEYR
40Μ60/S40 z naczepą ΝΚ1000-76, ze względu na
historyczne przywiązanie Greków do tej austriackiej
marki, w 1990 roku przejętej przez MAN-a. Mocna
pozycja Steyra w Grecji wynikała jeszcze z faktu, że
odbywał się tam lokalny montaż aut tej legendarnej,
lecz celowo pogrzebanej przez MAN-a marki.
Od 2005 roku generacja ciężarówek taktycznych
FX została zastąpiona w produkcji serią TG HX.
Użytkownicy ciężarówek MAN FX:
* Niemcy, w tym 2-osiowe ciągniki siodłowe
w układzie napędowym 4x4;
* Grecja, ze znaczkiem Steyr, w tym HET – ciężkie
ciągniki siodłowo-balastowe;
* Hiszpania – siły powietrzne, FCR;
* Bangladesz (Armia Bangladeszu);
* Turcja – samochody te były produkowane
i montowane w Turcji przez firmę MAN Türkiye A.S.
HX – następca LX i FX
Produkcja serii LX trwała od 1988 do 2004 roku, a serii FX od 1990 do około 2005 roku. Obie te serie zostały zastąpione linią HX. W rezultacie przez pewien
okres gamy LX, FX i HX były dostępne wraz z paletą
taktycznych ciężarówek o wysokiej mobilności SX.
Seria MX
W celu zapewnienia kompletności i komplementarności oferty dołączono gamę MX. Gama ta opierała
się na komercyjnym podwoziu F90 i nie była produkowana seryjnie – jedyna znana partia produkcyjna,
dostarczona niemieckiej marynarce wojennej, powstała w latach 1993-1994 i obejmowała warianty
w konfiguracji 4 × 2. Jedyne dwie znane ciężarówki
serii MX, o których wiadomo, że zostały opracowane,
nosiły kody wewnętrzne MAN X53 i X56. Egzemplarze niemieckiej marynarki wojennej to X53, bazujące
na komercyjnym podwoziu M05 F90 i wyposażone
w pełne zawieszenie piórowe oraz w duży, specjalnie
zaprojektowany stalowy zderzak przedni/osłonę
chłodnicy. Do napędu służył silnik o mocy maksymalnej 230 KM, a ładowność określono na 14 000
kg. Natomiast X56, którego zbudowano wyłącznie
pojedynczy prototyp, otrzymał zawieszenie pneumatyczne tylnej osi.

Produkcję typów wojskowych
przejmuje RMMV
W 2009 roku niemieckie MAN Nutzfahrzeuge
AG (obecnie MAN Truck & Bus) i Rheinmetall AG
ogłosiły swoje zamiary utworzenia wspólnego
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SX
Grecki FX HTT

przedsiębiorstwa w sferze wojskowych pojazdów
kołowych, co nastąpiło w styczniu 2010 roku.
RMMV zasadniczo powstał z integracji działu pojazdów kołowych Rheinmetall i działu ciężarówek
wojskowych MAN. Tym samym w wyniku tej fuzji
doszło do połączenia doświadczenia motoryzacyjnego MAN w zakresie masowej produkcji pojazdów użytkowych z technologicznym know-how
Rheinmetall w dziedzinie wojskowych systemów
lądowych. Od 2019 roku joint venture skupia się
wyłącznie na ciężarówkach logistycznych i taktycznych.

Okres do 2010 roku
W latach 1994-2001 Bundeswehra odebrała pewną
liczbę pojazdów KAT IA1.1, tzn. tzw. niezabezpieczonej serii wyposażonej w hakowy system przenoszenia, przechowywania i integracji transportowej
(„MULTI”). MULTI A3 FSA i MULTI A4 FSA z wykonaną
przez KMW kabiną integralnie opancerzoną, bazujące na SX 45, stanowią zaś chronione, wysoce
mobilne środki wsparcia logistycznego – transportowego niemieckiego dowództwa logistycznego
w operacjach wymagających działania na m.in.
asymetrycznym polu walki. Do 2009 roku Bundeswehra odebrała 157 jednostek SX45 MULTI A4 FSA.
Seria ta sprawdziła się w Afganistanie i cieszy się dużym uznaniem wśród żołnierzy. Do bezpiecznego
transportu do 18 żołnierzy (MuConPers) dostępny
jest też montowany kontener o tym samym poziomie ochrony, co kabina kierowcy.
Niemniej kilka lat temu RMMV-MAN ostatecznie zrezygnował z dalszego wytwarzania typowo
militarnych ciężarówek kategorii SX. Jako zasadnicze powody stojące za podjęciem takiej decyzji
wskazywano:
– spadającą liczbę zamówień;
– relatywnie wysokie koszty produkcji przekładające się na wyższą cenę rynkową;
– możliwość wykonywania przez najnowsze
HX2 wielu zadań równie efektywnie, jak przez SX;
– ewentualne niedostatki w sferze mobilności

HX

taktycznej i strategicznej liczni klienci uznać bowiem mieli za mniej istotne, szczególnie jeśli w tej
analizie uwzględniło się różnice w cenie między
4-osiowym SX i odpowiadającym mu 4-osiowym
HX.
Trzeba też obiektywnie stwierdzić, że przez
ostatnie niemal dwie dekady najpierw sam MAN,
potem już RMMV-MAN praktycznie nie inwestował w dalszy rozwój SX. Z kilku wydań bazowych
– podwozi 2-, 3- i 4-osiowych – zostało wyłącznie
jedno podwozie 4-osiowe, do tego występujące
tylko z silnikiem D20 w nastawie o mocy maksymalnej 440 KM i maksymalnym momencie obrotowym 2100 Nm. W pewien naturalny sposób
powodowało to oczywiście spadek zainteresowania nabywców wejściem w posiadanie SX. W rezultacie to sam MAN „grzebał” SX, tak jak kiedyś
to umiejętnie uczynił z LX i naszymi Starem 1444,
cały swój wysiłek promocyjno-marketingowy
skupiając na HX oraz cywilnych wykonaniach
zmilitaryzowanych.
Kolejnym przykładem koncepcji MOTS jest
chroniony Mammut, czyli ciągnik do przerzutu
ciężkiego sprzętu (HET), oznaczony jako SLT 2 70t
FSA i oparty na HX81. RMMV rozpoczął opracowywanie i testowanie tego pojazdu we współpracy z Bundeswehrą w 2009 roku. W 2010 roku
gotowy był już pierwszy prototyp funkcjonalny,
w połowie lipca tegoż roku prezentowany m.in.
na specjalnym pokazie w WITPiS. Od 2012 roku
Bundeswehrze dostarczono dwanaście sztuk
tych aut. W 2015 roku Bundeswehra złożyła kolejne
zamówienie na następne siedem takich pojazdów.
Mammuta wyróżniają dobrze chroniona kabinę
kierowcy z czterema siedzenia, zdalnie sterowane
dachowe stanowisko uzbrojenia FLW100 i masa
całkowita zestawu do 130 000 kg. Specjalne,
8-osiowe naczepy przystosowane do jazdy terenowej są produkowane przez Doll GmbH w Oppenau w Niemczech i nadają się do przewozu
wszystkich obecnych czołgów podstawowych,
nawet tych najcięższych.

SX
SX

Projekt niezabezpieczonego
pojazdu transportowego UTF
Skrót UTF oznacza plan Bundeswehry dotyczący
odmłodzenia pojazdów KAT I. RMMV oferuje najnowszą generację pojazdów HX, których systematyczny ciągły rozwój oparty jest na najnowszych
wymaganiach i wynikach misji. Silniki osiągają
obecnie moc do 540 KM, zawsze w oparciu o sprawdzone podejście MOTS. Jednak głównym celem
rozwoju było zrównoważone zaprojektowanie
podwozia, aby wspierać możliwość montażu opancerzonych kabin i ewentualnie uzbrojenia, przy
pozostawieniu pewnych rezerw nośności. Dlatego
po pierwsze wzmocniono osie przednie do 10 000-11 500 kg. Dzięki temu wyższemu naciskowi na oś
przednią – de facto w Europie najwyższemu w tej
klasie sprzętu – pojazd ten może być podstawą dla
kabin kierowcy, które są jeszcze lepiej chronione
i wyposażone oraz przeznaczone do przewozu nawet trzech osób. Możliwa jest modułowa ochrona
kabiny do poziomu 2/2a, ale koncepcja wymiennej
kabiny pozwala również na użycie kabiny z ochroną
na poziomie 3/3b. Kabiny mogą być też zaopatrzone w zintegrowane systemy dowodzenia, kontroli
i informacji, łącza do systemów żołnierskich, zdalnie
sterowany system uzbrojenia, urządzenia zakłócające – tzw. jammery i systemu granatów dymnych
do szybkiej samoobrony (np. ROSY). Mogą również
pomieścić tzw. twardy system aktywnej obrony
ADS, zapewniający pojazdom aktywną ochronę
przeciw RPG.
Na dzisiaj HX stanowi przyszły rdzeń globalnej
floty pojazdów transportowych o wysokiej mobilności, które mogą być wyposażone w odpowiednią
ochronę – opancerzone kabiny. Aktualnie na całym
jest eksploatowanych ponad 10 000 tych aut. Ich
użytkownicy to Wielka Brytania, Dania, Nowa Zelandia. Australia. Poza tym znaczące zamówienia
na HX złożyły Szwecja i Norwegia.
Rodzina HX występuje w wariantach od 4x4
do 10x10. Niezależnie od zadania – wersja cargo,
cysterna, ratownicza, nośnik systemów uzbrojenia,
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łączności lub systemów mostów towarzyszących
– ciężarówka ta dobrze radzi sobie z najbardziej
wymagającymi warunkami terenowymi i klimatycznymi.
Pod względem pozycjonowania w każdej rozpatrywanej sferze HX jest naturalnym następcą
pojazdów KAT I Bundeswehry. Co jeszcze ważne,
koncepcja całej rodziny z jednej strony wykazującej
znaczny stopień wewnętrznej unifikacji, z drugiej
mocno spokrewniona z typami cywilnymi, zapewnia w dużej mierze identyczne działanie, konserwację, naprawy i części zamienne, co skutkuje niższymi
kosztami cyklu życia. RMMV oferuje najnowszą
generację pojazdów HX, stale unowocześnianych w celu spełnienia najnowszych wymagań
i odzwierciedlenia ostatnich doświadczeń misji.
Ta seria dobrze odzwierciedla rolę Rheinmetall
jako wiodącego europejskiego przedsiębiorstwa
high-tech w zakresie bezpieczeństwa i mobilności.

Użytkownicy ciężarówek
MAN – RMMV HX
Australia
2536 sztuk HX zostało zamówionych w lipcu 2013
w ramach realizacji projektu modernizacji sił zbrojnych o nazwie – kryptonimie Land 121. Australia
jest pierwszym klientem, który otrzymał nowszy
wariant HX2. Pierwsze przekazanie aut nastąpiło
7 kwietnia 2016 roku, kiedy australijskie siły zbrojne
przejęły 6 HX77 (8x8) i 6 HX40M (4x4).
Dania
Od końca 2006 roku do wszystkich rodzajów sił
zbrojnych trafiło nieco ponad 200 ciężarówek HX.
Ogółem było to: 113 HX77 8x8 wyposażonych w system obsługi ładunku – hakowy system załadowczy,
83 HX77 8x8 w konwencjonalnych konfiguracjach
do transportu ładunków- general cargo/cystern,
pięć HX58 6x6 w konfiguracji ciągnika siodłowego
dla Duńskicj Sił Powietrznych i cztery HX60 4x4
w konfiguracji do przewozu kontenerów/ładunków.
Niemcy
Na początek armia niemiecka zamówiła flotą
transporterów ciężkiego sprzętu HX81 (8x8) połączonych z naczepami DOLL. W dniu 6 lipca 2017
roku ogłoszono, że RMMV zawarł siedmioletnią
umowę ramową z Bundeswehrą o wartości około
900 milionów euro na dostawę do 2271 ciężarówek
HX2. Pierwsza partia 558 sztuk o wartości około
240 mln euro, wliczając wsparcie szkoleniowe, została dostarczona w latach 2018-2021. W ramach
programu niezabezpieczonego pojazdu transportowego (UTF) Bundeswehry, te ciężarówki zastąpią starą generację KAT I wyprodukowaną przez
MAN, z których część jest używana od czterdziestu lat.
Węgry
Zamówienie udzielono tamtejszej firmie Rába.
Montaż modeli Rába H-14, H-18 i H-25 rozpoczął

się w 2004 roku – były to początkowo zaprojektowane lokalnie podwozia wyposażone w silniki MAN,
powiązane komponenty, w tym układ chłodzenia,
oraz modułową kabinę wojskową MAN. Ogólnie
produkcja miała charakter montażu CKD z wykorzystaniem wybranych lokalnych kluczowych podzespołów, takich jak osie. W latach 2004-2006 przy
użyciu dostarczonych elementów Węgrzy złożyli
około 300 egzemplarzy, a kolejne 150 zmontowano z zestawów CKD dostarczanych od 2007 roku.
Węgry otrzymały również do 150 ciężarówek RMMV
HX77 8x8, z czego 63 dostarczono od 2007 roku.
Irlandia
Pięć HX60 4x4 wyposażonych w specjalistyczne
nadwozia kontenerowe EOD dla wojska. Dostarczenie dwóch ostatnich egzemplarzy ogłoszono
22 sierpnia 2016 roku.
Kuwejt
W lipcu 2012 roku ujawniono sprzedaż 83 ciężarówek HX60 4 × 4 w konfiguracjach do przewozu
ładunków, wody oraz jako cysterny paliwowe. Auta
te trafiły do Gwardii Narodowej Kuwejtu – Kuwait
National Guard (KNG).
Nowa Zelandia
Na podstawie projektu Program Zdolności Transportu Lądowego Sił Obronnych, w ramach którego
ma dojść do zastąpienia starzejącej się flotę średnich i ciężkich pojazdów operacyjnych (MHOV),
Nowa Zelandia otrzymała 194 ciężarówki z serii
HX. W eksploatacji są również cztery HX77 8x8
dostarczane z magazynów w Wielkiej Brytanii.
Norwegia
31 marca 2014 roku Norweska Organizacja Logistyki Obronnej (Norwegian Defence Logistics
Organisation – NDLO) ogłosiła, że podpisała dwie
umowy z RMMV: wstępną umowę zakupu oraz
umowę wsparcia logistyki przez całe życie taboru.
Pierwsze zamówienie Norwegii objęło około 120
ciężarówek, przy czym warianty HX2 stanowiły większość tego zamówienia. W ramach tego
kontraktu dostarczono m.in. 95 HX 8 × 8 i osiem
HX45M 10 × 10. Pierwsze dostawy odbyły się
w 2018 roku. Jest to też umowa ramowa, obejmująca jeszcze Szwecję, a jej cel polega na zakupie
do 2026 roku do 2000 wojskowych pojazdów
logistycznych.
Słowacja
Od maja 2011 roku słowacka armia otrzymała 20
HX77 8 × 8, skonfigurowanych jako tzw. kontenerowce – logistyczne nośniki kontenerów.
Szwecja
W maju 2014 roku Szwecja złożyła pierwsze zamówienie w RMMV na ciężarówki. Początkowe
zamówienie dotyczyło 215 ciężarówek, z których 62
to HX2, a większość z nich to HX44M 8x8. Dostawy
rozpoczęły się latem 2017 roku. Jest to umowa
ramowa, obejmująca także Norwegię i przed 2026
rokiem przewidująca zakup do 2000 wojskowych
pojazdów logistycznych.

Zjednoczone Emiraty Arabskie
Przyjmuje się, że Zjednoczone Emiraty Arabskie
eksploatują niewielką liczbę ciągników HX81 8x8
do transportu ciężkiego sprzętu.
Wielka Brytania
W październiku 2004 roku ogłoszono, że brytyjska
Agencja ds. Zamówień Obronnych (DPA) wybrała
propozycję MAN ERF UK Ltd dotyczącą dostaw
pojazdów pomocniczych dla brytyjskich sił zbrojnych. Zamówienia udzielono w marcu 2005 roku.
Ponieważ kilka lat wcześniej MAN przejął małego
podupadającego brytyjskiego producenta ciężarówek – firmę ERF, pierwsze, testowe egzemplarze
skierowane na Wyspy nosiły oznaczenie właśnie
ERF. Do tego na pewnym etapie rozważano nawet lokalny montaż zakontraktowanych aut, lecz
poi przeprowadzeniu dokładnej ekonomicznej
analizy tego przedsięwzięcia ostatecznie z niego
zrezygnowano – po prostu tańsze okazało się
kompletne składanie tych ciężarówek w Austrii,
w zakładach w Wiedniu. Ponieważ jednak wymóg dotyczył pewnego wkładu lokalnego, stwierdzono, że w tym względzie powinny wystarczyć
brytyjskie zabudowy, wyposażenie i wsparcie.
Pierwsza podstawowa umowa dotyczyła 5165
pojazdów i 69 przyczep ratowniczych, przy czym
pierwsze pojazdy zostały wprowadzone do służby
w czerwcu 2007 roku.
Dostawy odbywały się na podstawie umowy
Total Support Vehicle dla brytyjskiego Ministerstwa Obrony i po zawarniu kolejnych kontraktów
wyniosły łącznie 7 415 samochodów + 69 przyczep
(co daje łącznie 7 484 egzemplarzy), wliczając w to
opcję kontraktu oraz kilka zmian w dostawie i dodatkowe zamówienia. Umowa dotycząca pojazdu
pomocniczego wymagała dostarczenia dwóch serii
modeli dla MoD – tzn. SX i HX. Przy czym ponad
90% taboru w układzie ilościowym stanowiły modeli z gamy HX.
Wietnam
W lipcu 2016 roku poinformowano, że Wietnam
otrzymał pierwsze egzemplarze izraelskiego systemu przeciwrakietowego SPYDER (Surface-to-air PYthon i DERby) opartego na ciężarówkach
RMMV HX58 i HX77. Dane liczbowe pozostają
nieujawnione.
Nieujawniony nabywca
z Półwyspu Arabskiego
W listopadzie 2016 roku ogłoszono, że nieujawniony wówczas nabywca międzynarodowy – z Półwyspu Arabskiego – przyznał Rheinmetall kontrakt
o wartości 134 mln euro na dostawę 110 sztuk
HX81 wraz z naczepami, do realizacji w okresie
od stycznia 2018 do lutego 2019 roku, zarazem
przewidując dodatkowe zamówienia.
Konkretne szczegóły konfiguracji nie zostały podane, ale wiadomo, że wartość umowy objęła kompleksową obsługę i wsparcie logistyczne przez
okres pięciu lat.
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Zamówień nie brakuje
Mimo nadal trwającej pandemii koronawirusa, niedawno
zakończony rok 2021 nie zmniejszył w Solarisie zamówień,
a w nowym roku także nie ma obaw o brak klientów.
TEKST: JULIAN OBROCKI, ZDJĘCIA: PRODUCENT

N

a całym świecie pandemia COVID-19 uwięziła
w trybie pracy zdalnej miliony pracowników
i uczniów, co automatycznie zmniejsza zapotrzebowanie na transport publiczny. Mniejsi producenci dostrzegli zachwianie popytu, ale potentaci,
jak podpoznański Solaris, przez cały ubiegły rok mieli
co robić, a kolejne zamówienia ciągle napływają.
Podstawą potęgi i sukcesów Solarisa są ciągle
świetne, chwalone w bardzo wielu krajach autobusy
elektryczne. To pojazdy o doskonałych parametrach,
a cenowo konkurencyjne w stosunku do innych znanych europejskich marek. Ekologiczne elektryczne
autobusy z Polski kupują i największe stolice, i małe
gminy. Przykładem są zamówienia z niewielkich
gmin na elektryczne gimbusy szkolne. Na zakup
takich pojazdów zdecydowało się ostatnio aż sześć
gmin: Pałecznica koło Krakowa, Działoszyn koło
Kielc, Troszyn na Mazowszu, Krasnopol niedaleko
Suwałk, Rzeczyca koło Tomaszowa Mazowieckiego
i Przedecz koło Konina. W wersji do wożenia dzieci
szkolne Solarisy będa miały po 41 miejsc siedzących,
a wszystkie fotele będą wyposażone w pasy bezpieczeństwa. Solarisy wyposażone będą w baterie
o różnej pojemności – od 260 do 350 kWh. Do ładowania baterii wybrano ładowarki mobilne o mocy
40 kW. Autobusy szkolne będą oczywiście w kolorze
pomarańczowym. Bezpieczeństwo dzieci podnosi
pełny monitoring oraz pomarańczowe świetlne „koguty”, automatycznie ostrzegające innych kierowców
w czasie wsiadania i wysiadania dzieci. Poprzednie zamówienia na podobne gimbusy z gmin Godzianów, Gręboszów i Bielany już zostały zrealizowane.

Po początkowej nieufności, ale po napływających
z zagranicy świetnych opiniach o elektrycznych Solarisach, coraz więcej polskich miast decyduje się na
zakup takich absolutnie bezemisyjnych autobusów
na potrzeby komunikacji miejskiej. Mniejsze miasta
kupują pojedyncze sztuki, a duże metropolie od
razu większe ilości. Właśnie aż 32 sztuki elektrycznych Solarisów kupuje Górnośląsko-Zagłębiowska
Metropolia. Będą obsługiwały transport miejski
w Katowicach, Gliwicach, Sosnowcu i Świerklańcu.
Odbiorca zdecydował się na 27 sztuk 12-metrowych
Urbino 12 electric i 5 sztuk przegubowych Urbino
18 electric. Mniejsze autobusy będą wyposażone
w baterie o pojemności 250 kWh, a dłuższe, przegubowe, o pojemności 400 kWh. Wnętrza wybrano
w konfiguracji minimum 80 pasażerów w Urbino 12
i minimum 115 osób w Urbino 18. Wszystkie mają
przestrzeń dla przewozów wózków inwalidzkich,
wózków dziecięcych i rowerów.
Proporcjonalnie do ilości przewożonych pasażerów trochę mniejsze zamówienie na elektryczne
Solarisy złożyła Zielona Góra. W pierwszej dostawie
będzie to 8 bezemisyjnych autobusów Urbino 12
electric. Wybrano wersję wyposażoną w podwójne
silniki elektryczne zintegrowane z osią napędową.
System ładowania obejmuje zarówno stacjonarne
ładowarki nocne w zajezdni, jak i szybkie ładowarki
na pętlach dostarczające prąd przez pantograf
odwrócony, opuszczany od góry na szyny na dachu
w tylnej części pojazdu. Wnętrza będą miały po
30 miejsc siedzących, w tym po 10 z niskiej podłogi oraz, co jest rzadkością, zostaną wyposażone
w defibrylatory do ratowania życia w razie nagłego

zatrzymania akcji serca. Zielona Góra wybrała Solarisy po wykonaniu testów różnych wersji i zebraniu
opinii z innych miast. W Polsce w 36 miastach jeździ
ich już ponad 500.
Przykładem jeszcze mniejszego miasta, które
zdecydowało się na zakup elektrycznych Solarisów, jest Zduńska Wola. Miasto ma już dobre
doświadczenia z firmą Solaris, bo autobusy spalinowe kupowało od tego producenta już od 1999
roku. Teraz zapadła decyzja o zakupie autobusów
elektrycznych. Pierwsze zamówienie obejmuje
4 sztuki w wersji Urbino 12 electric. Wybrano wersję
z bateriami o pojemności 280 kWh. Zakupiono też
ładowarki dualne w systemie plug-in, pozwalające
ładować jeden autobus mocą 80 kW lub dwa autobusy mocą po 40 kW. Wnętrza przewidziano dla
75 osób, z czego 29 na miejscach siedzących.
Ciągle chętnie zamawiają elektryczne autobusy
Solarisa klienci zagraniczni. Absolutnie rekordowe zamówienie nadeszło z Norwegii. Oslo zdecydowało się na zakup aż 183 sztuk bezemisyjnych
(a Skandynawia słynie z troski o czyste powietrze)
Urbino 18 electric. To największy tego typu przetarg w Norwegii. Wybrano wersję, która z sukcesem
sprawdza się np. w Brukseli, Berlinie, Hamburgu,
Barcelonie czy w Warszawie. W tych dużych, przegubowych autobusach będą instalowane baterie
o pojemności aż 500 kWh. Ładowanie będzie realizowane przy pomocy stacjonarnych ładowarek
kablowych typu plug-in. Do napędu będzie służył
centralny silnik o mocy 250 kW. Oslo od dawna
kupuje autobusy Solarisa – dotychczas jeździ tam
prawie 300 autobusów z Polski (w poprzednich
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wersjach), a w całej Norwegii jest ich już ponad
500.
Podobne elektryczne przegubowe Solarisy
Urbino 18 electric zamówił też niemiecki Dortmund.
Zlecenie obejmuje aż 30 sztuk tych pojazdów i ma
być realizowane jeszcze w tym roku. Solaris jest
znany w tym mieście, bo w poprzednich latach
dostarczał tu autobusy spalinowe. Teraz miasto
wymienia flotę na pojazdy czyste, przyjazne dla
ludzi i klimatu oraz znacznie ograniczające hałas.
Autobusy z pierwszej dostawy będą jeździły w centrum miasta, gdzie walka o czyste powietrze jest
szczególnie ważna. Dortmund wybrał wersję bardzo
zaawansowaną technologicznie, m.in. z systemem
MobileEye Shield+ wykrywającym pieszych i rowerzystów w pobliżu pojazdu. Napęd zapewniają
bardzo duże baterie o pojemności aż 600 kWh, ładowane klasycznie w zajezdni, a na pętlach przez
pantograf. Ogrzewanie i klimatyzację zapewnia nowatorskie rozwiązanie z pompą ciepła, co zwiększa
zasięg autobusu.
Solaris ciągle zdobywa nowych klientów i nowe
rynki, a dobra opinia o autobusach z Polski dotarła nawet na Sycylię. Zamówienie na dostarczenie
autobusów na tę włoską wyspę złożyło położone
u podnóży wulkanu Etna miasto Katania. Włosi mają
bardzo dobrą opinię o autobusach Solarisa, który
sprzedał już tam ponad 200 swoich pojazdów obsługujących komunikację w tak dużych miastach, jak
Mediolan, Bolzano, Bergamo i Wenecja. Na Sycylię
popłyną modele Urbino 12 electric w wersji z centralnym silnikiem trakcyjnym i bateriami o pojemności 350 kWh. Na specjalnie dobranych, niezbyt
długich trasach pozwala to na pracę przez cały dzień
i ładowanie dopiero w nocy w zajezdni. Autobusy
będą wyposażone w system eSConnect, monitorujący w czasie rzeczywistym działanie wszystkich
pojazdów.
Bardzo duże zamówienie otrzymał Solaris z Austrii. To oczywiście kontrakt na pojazdy ekologiczne
i bezemisyjne, ale nie tylko elektryczne. Umowa przewiduje dostarczenie aż 106 autobusów, ale tylko 24
z nich to krótkie Urbino 9 electric, natomiast aż 82 to
supernowoczesne pojazdy z napędem wodorowym
typu Urbino 12 hydrogen. Niewielu producentów na

świecie ma w ofercie tak nowatorskie rozwiązanie.
Wodorowe autobusy Solarisa jeżdżą już w Austrii,
dostarczone w ramach poprzedniego kontraktu
zawartego w 2021 roku. Zakupione „wodorowce”
wyposażone będą w ogniwa paliwowe o mocy 70
kW, a wytworzony w tych ogniwach prąd przekazywany będzie bezpośrednio do osi z silnikami
elektrycznymi. Jedynym produktem ubocznym takiego ogniwa są nie spaliny, a czysta para wodna.
Zasilanie autobusu zapewnia wodór magazynowany
w postaci gazowej na dachu autobusu w pięciu
zbiornikach o łącznej pojemności 1560 litrów. Dodatkowo w każdym pojeździe jest zamontowana
pomocnicza bateria elektryczna. Pozostałe 24 autobusy elektryczne zamówiono w wersji najkrótszej,
9-metrowej, ze względu na bardzo kręte trasy i ciasne
zakręty w górzystej Austrii.
Nie tylko autobusy elektryczne Solarisa robią
furorę w wielu krajach, ale rośnie też popularność
elektrycznych, lecz mających nieograniczony zasięg
elektrycznych trolejbusów. Jeżdżą „bez ładowania”
jak tramwaj, ale ich eksploatacja jest tańsza, nie
wymaga bowiem bardzo drogich, kłopotliwych
i potrzebujących wydzielonego terenu torowisk.
Trolejbusy robią furorę w krajach wysoko rozwiniętych, natomiast w Polsce, mimo wieloletniej tradycji,
ten typ transportu jest traktowany podejrzliwie.
A zamówienia zagraniczne na trolejbusy spływają
do Solarisa szerokim strumieniem. Ogromny kontrakt, od razu na 50 sztuk przegubowych Trollino 18,
złożył włoski Mediolan. Już wcześniej do tego miasta
trafiło z Polski 30 takich trolejbusów. W Mediolanie
jeździ już też 165 autobusów Solaris Urbino electric.
W obecnej dostawie trolejbusy będą wyposażone
w silniki elektryczne o mocy 160 kW oraz baterie
o pojemności 45 kWh pozwalające przejechać 15
km poza trakcją, np. korzystając z nagłego objazdu.
Podobne zamówienie otrzymał Solaris z Budapesztu. Obejmuje ono 48 trolejbusów: będzie to 36
sztuk przegubowych Trollino 18 i 12 sztuk jednoczłonowych Trollino 12. Nie jest to pierwsze zamówienie
trolejbusów z Budapesztu, bo w ramach poprzedniego kontraktu Solaris wysłał tam już 60 trolejbusów.
W obecnej dostawie pojazdy będą wyposażone
w czeskie silniki Škoda Electric o mocy 160 kW i 250

kW (przegubowe) oraz czeskie niewielkie baterie do
awaryjnej jazdy „bez prądu” przez minimum 4 km.
Również bliżsi sąsiedzi chętnie kupują trolejbusy
Solarisa. Czeska Praga złożyła sensacyjne zamówienie na zakup aż 20 najnowszych, superdługich
dwuprzegubowych Trollino 24. W realizacji zadania
będzie pomagał czeski dostawca silników – Škoda
Electric. Pojazdy będą miały konstrukcję 4 osiową,
z czego dwie będą napędzane przez dwa silniki
trakcyjne zasilane z sieci i z awaryjnych baterii gwarantujących autonomiczny zasięg na dystansie 11
km. Pojazd zabiera 179 osób, z czego 54 na miejscach siedzących. Podobne zamówienie na 16 sztuk
najdłuższych dwuprzegubowych Trollino 24 złożyła
stolica Słowacji – Bratysława. Wnętrze przygotowane
będzie na przewóz 160 pasażerów, w tym 60 na
miejscach siedzących. Dotychczas Solaris dostarczył
klientom w całej Europie 1800 trolejbusów.
Dla klientów wahających się, czy już kupować
autobusy elektryczne, Solaris ma w ofercie autobusy
hybrydowe. Ogromne zamówienie na takie pojazdy
złożyła Belgia. Zakontraktowano aż 161 egzemplarzy
autobusów Urbino 12 hybrid wyposażonych zarówno w silnik spalinowy, jak i elektryczny. Napęd elektryczny będzie korzystał nie z prądu zgromadzonego
w bateriach, ale w superkondensatorach. Klienci
belgijscy mają zaufanie do hybrydowych Solarisów,
bo z poprzednich dostaw jeździ ich tam ponad 240.
Klienci odważnie podchodzący do nowych technologii najchętniej kupują autobusy wodorowe.
Przykładem jest czeskie miasto Usti nad Łabą, które
zamówiło 20 autobusów z napędem wodorowym
typu Urbino 12 hydrogen. Podobne zamówienie na
pierwszych 5 sztuk wodorowych Solarisów złożyło
austriackie miasto Villach. Docelowo ma być tych
pojazdów 40. Bardzo egzotyczne zamówienie otrzymał Solaris z tak odległego miejsca, jak hiszpańska
wyspa Majorka. To region żyjący z turystyki, więc
czysty transport jest ważnym elementem promocji
tej śródziemnomorskiej wyspy. Na początek popłynie tam pięć autobusów napędzanych wodorem.
Wyraźnie więc widać, że wodorowa rewolucja
trwa. Elektryczna też. O nowe zamówienia Solaris
martwić się nie musi...
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MOJA CIĘŻARÓWKA
ZMIERZA W PRZYSZŁOŚĆ.
I DOTRZE TAM
NA JEDNYM BAKU.
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3,7%

Poznaj nową generację ciężarówek MAN.
Simply my truck.
MAN TGX wydajnie i niezawodnie wpięta w sieć – cyfryzacja na wyciągnięcie ręki.
Kierowca, wyposażony w inteligentny, w pełni cyfrowy kokpit, innowacyjne systemy
asystujące oraz system cyfrowych lusterek MAN OptiView, jest teraz gotowy na przyszłość. Wzrost oszczędności paliwa nawet o 3,7 % oznacza jeszcze większą wydajność. A dzięki MAN Now łatwo i online uzyskujesz indywidualne aktualizacje stanu
swojego pojazdu – eliminując potrzebę wizyty w warsztacie. #SimplyMyTruck
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