AUTA DLA FLOT – U˚YTKOWE

Zielona flota
CNG, czyli spr´˝ony gaz ziemny, pozostaje w opinii fachowców
najbezpieczniejszym z paliw dost´pnych na rynku. Suma zanieczyszczeƒ
emitowanych przez silnik zasilany spr´˝onym gazem ziemnym jest kilka razy
ni˝sza w porównaniu z silnikami Diesla, dzi´ki czemu CNG, jako jedyne paliwo
konwencjonalne, spe∏nia ju˝ teraz wszystkie obowiàzujàce oraz przysz∏e normy
emisji zanieczyszczeƒ przewidziane przez Uni´ Europejskà.

N

aprzeciw potrzebom
rynku w zakresie pojazdów wykorzystujàcych nap´d
spr´˝onym gazem ziemnym wychodzi Iveco, marka nale˝àca do
grupy Fiat Industrial, która zaprosi∏a tak˝e do wspó∏pracy Fiat
Professional. Zainteresowanie
technologià CNG jest na tyle
du˝e, i˝ Iveco Poland wraz Fiat
Professional zdecydowa∏y si´ na
kompleksowà prezentacj´ swoich modeli Ekogama 2012, która mia∏a miejsce na terenie
PGNiG w Warszawie.
Aktualnie w Polsce jest eksploatowanych ok. 2000 pojazdów,
w których g∏ównym paliwem jest
spr´˝ony gaz ziemny. Odbiorców
CNG na stacjach tankowania (30
ogólnodost´pnych, w tym 26 nale˝àcych do PGNiG) mo˝na po-

Prezentacj´ Ekogama Iveco 2012 otworzy∏ Massimiliano Perri, dyrektor generalny
Iveco Poland (drugi od lewej) zaÊ moderatorem spotkania by∏ Micha∏ Fersten,
Marketing Manager Iveco Poland (pierwszy od lewej).

dzieliç na cztery grupy: komunikacja publiczna, floty pojazdów,
pojazdy spó∏ek PGNiG oraz odbiorcy indywidualni. Przedsi´biorstwa komunikacyjne wyko-

rzystujàce autobusy na CNG
funkcjonujà w 19 polskich miastach. Najwi´cej takich autobusów jeêdzi obecnie w Rzeszowie
(40), Tarnowie (32), Radomiu
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(25) i w Tychach (19). Liczba autobusów na CNG przekroczy∏a ju˝ granic´ 200 sztuk. Floty pojazdów na
CNG nale˝à m.in. do Poczty Polskiej czy do jednego z przedsi´biorstw taksówkowych.
Podczas prezentacji Ekogamy
2012 Iveco Poland wystawi∏a pojazdy i pokaza∏a technologie wykorzystujàce do nap´du spr´˝ony gaz ziemny (CNG), skroplony gaz ziemny
(LNG), nap´d elektryczny i hybrydowy. Fiat Professional prezentowa∏
natomiast swoje modele nap´dzane
CNG.
– Nasze pojazdy sà przyjazne Êrodowisku, a przy tym wyjàtkowo ekonomiczne – przekonywa∏ Massimiliano Perri, dyrektor generalny Iveco Poland.
Eksperci bran˝y zgodnie przyznajà, ˝e gdy stosujemy spr´˝ony
gaz ziemny, zmniejsza si´ równie˝
poziom ha∏asu pojazdu od 3 do
7 dB. JednoczeÊnie stosowanie
CNG jako paliwa przynosi korzyÊci nie tylko ekologiczne, ale tak˝e ekonomiczne. W Polsce gaz
ziemny jest dystrybuowany przez
www.euroflota.pl

PGNiG i zale˝ne spó∏ki. Cena 1 m
szeÊc. gazu jest ustalana ustawowo
i obecnie wynosi 3 z∏ brutto za m3,
co daje oszcz´dnoÊci 30–45% wydatków na paliwo. Poza tym, z instalacjà CNG zyskujemy znaczne
zmniejszenie kosztów eksploatacji.
W odniesieniu do aut zasilanych
olejem nap´dowym, pojazd jest
niezaprzeczalnie przyjaêniejszy Êrodowisku. Ponadto, w∏aÊciciel w pe∏ni panuje nad tym ile paliwa si´

tankuje i nie musi sie martwiç, ˝e
„wycieknie bokiem”.

Tani transport
Niskie koszty eksploatacji pojazdów zasilanych CNG spowodowa∏y, ˝e Grupa Fiat Industrial zaanga˝owa∏a si´ w produkcj´ pojazdów
wykorzystujàcych nap´d CNG.
W tej grupie Iveco jest Êwiatowym
liderem pojazdów nap´dzanych tym
gazem. W swojej ofercie posiada naj-



Robert Zajkowski
(Iveco Poland)

Na korzyÊç rozwiàzaƒ CNG przemawiajà
wzgl´dy ekonomiczne. Nawet s∏aba infrastruktura gazowa nie mo˝e zahamowaç rozwoju nap´dów CNG. Szacujemy, ˝e w przysz∏ym roku
b´dà to ju˝ setki sprzedanych pojazdów u˝ytkowych Iveco, jak te˝ Fiat Professional. Ponadto, dynamicznie rozwija si´ rynek kompresorów
CNG do tankowania wszystkich typów pojazdów wykorzystujàcych nap´d CNG. Niezale˝na stacja tankowania to mocny atut przy wyborze pojazdu CNG.
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Z kraju i ze Êwiata

Adam Pochwa∏a
(w∏aÊciciel firmy Batmar)

Nowe Kangury

Zdecydowa∏em si´ na zakup kilkunastu pojazdów z nap´dem
CNG. O wyborze zdecydowa∏y przede wszystkim wzgl´dy ekonomiczne. Jazdy testowe potwierdzi∏y, ze samochody z CNG doskonale sprawdzajà si´ zarówno w warunkach miejskich, jak i na trasach. Przy tym sà ciche. Problem z tankowaniem CNG chc´ rozwiàzaç poprzez wykorzystanie w∏asnego kompresora CNG.

Niebawem na polskim rynku pojawià si´ dwie nowe wersje popularnego
modelu Renault Kangoo: Grand Kangoo w wersji 7-miejscowej oraz Kangoo Helios z silnikiem Energy dCi 90.

Rados∏aw Kraciuk
(cz∏onek SKFS)

Kombivan Grand Kangoo
7-miejscowa wersja kombivana
Grand Kangoo zapewnia rodzinom
i u˝ytkownikom wykorzystujàcym samochód w pracy dodatkowà iloÊç miejsca do przewozu wi´kszego baga˝u lub
wi´kszej liczby osób, zale˝nie od potrzeb. Fotele trzeciego rz´du siedzeƒ,
jeÊli nie sà u˝ywane, mogà byç: z∏o˝one do po∏o˝enia stolika, z∏o˝one
w „harmonijk´” i ustawione pionowo
lub wyj´te z pojazdu. ¸àcznie w Grand
Kangoo mo˝liwych jest kilkadziesiàt ró˝nych konfiguracji wn´trza.
Samochód jest nap´dzany silnikiem
1.5 dCi 110. Dzi´ki nowej ofercie, Kangoo
jest dziÊ dost´pne w 3 d∏ugoÊciach w wersji dostawczej i w 2 d∏ugoÊciach w wersji
osobowej, z 2 rodzajami silników, spalinowym i elektrycznym.
W Polsce cena Grand Kangoo
w wersji 7-miejscowej Oasis dCi 110 b´dzie wynosiç 79 900 z∏ brutto.

Kangoo Helois Energy DCI 90
Dostawcze auta Renault cieszà si´
zas∏u˝onà renomà w Polsce. WzroÊnie
ona z pewnoÊcià po wprowadzeniu na
polski rynek modelu Kangoo Helois
Energy DCI 90. Dzi´ki tej jednostce Kangoo pobi∏o nowy rekord oszcz´dnoÊci
w zu˝yciu paliwa: 4,4 l/100 km (i 115 g
CO2/k), stajàc si´ najoszcz´dniejszym
kombivanem w swojej kategorii.
Przebiegi mi´dzy wymianami oleju
wyd∏u˝one zosta∏y do 40 000 km/2 lata
(najd∏u˝sze w tym segmencie). Koszty
u˝ytkowania zosta∏y ∏àcznie obni˝one
Êrednio o 14% (w porównaniu z poprzednià generacjà silników dCi 90 i 75).
Kangoo Energy dCi 90 kosztowaç
b´dzie w Polsce od 74 850 z∏.
Kangoo wyposa˝one w silnik Energy dCi 90 wykazuje si´ rekordowo niskim zu˝yciem paliwa, wynoszàcym
zaledwie 4,4 l/100 km w cyklu mieszanym NEDC i emisjà CO2 na poziomie
115 g/km.
(ms)
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Rozwiàzania prezentowane przez Iveco i Fiat Professional sà
atrakcyjne z pozycji u˝ytkownika flotowego. Sà to pojazdy
oszcz´dne, ciche i przyjazne Êrodowisku. Niestety, ma∏a dost´pnoÊç stacji tankowania nie pozwala na wybieranie tego typu
samochodów. Nale˝a∏oby pomyÊleç o szybkich zmianach prawnych, które wzmocni∏yby rozwój sieci stacji, a tym samym spowodowa∏y zwi´kszenie sprzeda˝y tego typu aut.

 wi´kszà

gam´ dost´pnà w wersji z nap´W ramach Ekogamy2012 Iveco zapredem CNG. Dzi´ki tak bogatej ofercie Ive- zentowa∏ modele:
co mo˝e sprostaç wszystkim potrzebom
Daily 35S CNG z zabudowà kontetransportowym swoich klientów, oferujàc nerowà (Matczak),
dla dystrybucji miejskiej Iveco Daily CNG
Daily 65C CNG z zabudowà hakodost´pne od 3,5 t do 7 t DMC (silnik o mo- wà (Stal),
cy 136 KM) lub EuroCargo CNG 12 i 16 t
Eurocargo160E20K CNG z zabudoDMC (silnik o mocy 200 KM) bàdê te˝ wà hakowà (Hyva),
Stralis CNG, zapewniajàce ∏adownoÊç od
Stralis AS440S33 T/P CNG – ciàgnik
18 do 40 t DMC – podwozia do zabudowy siod∏owy 4x2,
oraz ciàgnik siod∏owy, silnik o mocy
Irisbus Citelis 12 m CNG – autobus,
270–330 KM. Testy u˝ytkowników czo∏oDaily Electric,
wego modelu Iveco Daily CNG 35S 14G
Eurocargo hybryda.
potwierdzi∏y, ˝e w grupie pojazdów dostawW grupie pojazdów ekspozycyjnych
czych, Iveco, wykorzystujàcy do nap´du znalaz∏y si´ m.in.:
spr´˝ony gaz ziemny, jest wyjàtkowo atrakDaily CNG z zabudowà kontenerocyjnà propozycjà. Wed∏ug danych produ- wà (Gruau),
centa zasi´g pracy Iveco Daily
Eurocargo160E20K z zana pe∏nej pojemnoÊci butli wybudowà hakowà (KH Kipper).
nosi ok. 300–550 km. ProduMoc ekologii
cent zak∏ada, ˝e pojemnoÊç buAtrakcyjnie prezentuje si´
tli na jednà zmian´ pracy w jeêoferta Fiat Professional. Poddzie miejskiej dla modelu Daczas Ekogamy wystawiono
ily wynosi do 45–55 m szeÊc.,
modele: Fiorino CNG, Doblo
zaÊ dla EuroCargo do 100 m
CNG, Ducato CNG. Dodaç
szeÊc., Stralis do 200 m szeÊc.
nale˝y, i˝ w przygotowaniu
– Iveco CNG to kompleksojest nowa Panda Van CNG
wa propozycja skierowana dla
oraz Grande Punto Van CNG.
klientów, którzy chcà zmniejszyç
– Fiat Professional to marka
wydatki na paliwo, nawet do
Przydomowy
lekkich samochodów dostawczych
40%, równoczeÊnie zapewniakompresor tankujàcy
Grupy Fiat, która dzi´ki kompletjàc osiàgi silnika porównywalne z dieslem – mówi Robert Zajkowski nej gamie modeli i ich innowacyjnoÊci oraz
kompetencjom sieci obs∏ugi klienta jest od lat
z Iveco Poland.
www.euroflota.pl
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niekwestionowanym liderem na rynku lekkich
samochodów dostawczych, z 22% udzia∏em
w roku 2011 – mówi Seweryn Szczepanek,
Brand&Marketing Manager Fiat Professional.
Eksperci Fiata zwracajà uwag´, ˝e samochody dostawcze Fiat Professional stanowià baz´ do wszelkiego rodzaju adaptacji i zabudów specjalistycznych, oferujàc
∏atwoÊç dostosowania do indywidualnych,
nawet najbardziej wymagajàcych potrzeb
swoich u˝ytkowników. Fiat Professional
posiada najwi´kszà w Polsce sieç sprzeda˝y, liczàcà 77 punktów oraz 97 dilerów
serwisowych.
Dla klientów flotowych zosta∏ utworzony specjalny „Program dla Firm”, dajàcy
jego cz∏onkom pierwszeƒstwo w dost´pie
do serwisu i u∏atwiajàcy osobom zarzàdzajàcym flotà pe∏ne kontrolowanie kosztów
serwisowych.

W∏asne tankowanie
Jak poradziç sobie z problemem tankowania CNG, przedstawi∏a firma KompresorCNG.pl, która oferuje produkty
BRC Fuelmaker, zawierajàce du˝à gam´ kompresorów CNG do tankowania
pojazdów osobowych, dostawczych czy
komunalnych.

Z kraju i ze Êwiata

Kompresory to rozwiàzania idealne
dla zastosowania w domu lub w ma∏ej,
Êredniej i du˝ej firmie. Ka˝de z rozwiàzaƒ przygotowane jest przy wsparciu producenta, firmy BRC, tak aby wszelkie
wskaêniki ekonomiczne, wynikajàce
z oszcz´dnoÊci zwiàzanych z wykorzystaniem gazu ziemnego, nie zosta∏y zniweczone przez przeinwestowanà i niew∏aÊciwie wykorzystanà stacj´ zasilania
CNG. KompresorCNG.pl proponuje rozwiàzania kompleksowe, poczynajàc od
zasilania jednego pojazdu w systemie
SlowFlow (wolnego tankowania w nocy), koƒczàc na rozwiàzaniach dla flot
sk∏adajàcych si´ z 15–20 pojazdów – zarówno w systemie SlowFlow jak i FastFill (czyli pe∏nego tankowania w czasie
5–7 minut). Kompresory BRC Fuelmaker to urzàdzenia nieemitujàce szkodliwych zwiàzków do atmosfery. Sà to kompresory bezolejowe, przez co niewymagajàce wymiany oleju i z powodzeniem
mogàce pracowaç w strefach czystoÊci.
Ze wzgl´du na modu∏owà konstrukcj´
urzàdzeƒ, producent przewidzia∏ ich modu∏owe po∏àczenia, które umo˝liwiajà
rozwój i rozrost stacji tankujàcej zgodnie z zapotrzebowaniem floty danego odbiorcy.
(ww)

DAF-y
z nowym spojlerem dachowym

Ci´˝arówki DAF b´dà wyposa˝ane
w nowy, l˝ejszy spojler dachowy. Wyjàtkowy mechanizm regulacji umo˝liwia wi´kszy zakres dostosowania, co
znacznie u∏atwia kierowcy ustawienie
spojlera na optymalnej wysokoÊci.
Nowy spojler dachowy b´dzie dost´pny pod koniec lata 2012 r. w ramach wyposa˝enia opcjonalnego dla
wszystkich modeli XF105 z kabinà Space Cab. G∏ównà cechà wyró˝niajàcà nowy spojler jest wi´kszy zakres regulacji,
co oznacza mo˝liwoÊç stosowania go
w ciàgnikach niskopod∏ogowych. Nowy, regulowany spojler dachowy jest
o 25 kg l˝ejszy od starszej wersji, co
przyczynia si´ do zwi´kszenia ∏adownoÊci pojazdu.
(ms)

Antos
– Mercedes do ciężkich prac

Seweryn Szczepanek
(Fiat Professional)

Zdj´cia do artyku∏u: redakcja

Nasza oferta jest najbardziej pe∏na zw∏aszcza w zakresie ma∏ych aut u˝ytkowych, poczàwszy od Pandy Van po model Ducato, który jest najlepiej sprzedajàcym si´ samochodem dostawczym w Polsce. Koszty samochodu z CNG sà dro˝sze jedynie o ok. 15% od normalnego pojazdu. Nie powinno wi´c to
odstraszaç klientów, zw∏aszcza ˝e oszcz´dnoÊci ok. 30 z∏ na
ka˝de przejechane 100 km sà wystarczajàcym argumentem.

www.euroflota.pl

Niebawem Mercedes-Benz wprowadzi na rynek nowy, du˝y pojazd. B´dzie
to Antos – pierwsza ci´˝arówka zaprojektowana specjalnie z myÊlà o zró˝nicowanych potrzebach ci´˝kiego transportu dystrybucyjnego.
Mercedes-Benz Antos ∏àczy przyjaznà obs∏ug´ ze znakomità ekonomicznoÊcià. Stylizacja modelu przywodzi na
myÊl Actrosa, jednak osobne cechy
u˝ytkowe nadajà mu w∏asny, indywidualny charakter. Szeroka na 2,30 m
kabina, zaprojektowana z myÊlà o zastosowaniach w transporcie dystrybucyjnym, dost´pna b´dzie w krótkim rozmiarze S oraz Êrednim M.
Do nap´du s∏u˝yç b´dzie najnowsza
rodzina jednostek Blue Efficiency Power. Silniki te sà zgodne z normà emisji spalin Euro VI i wyst´pujà w 13 kategoriach mocy – od 175 kW (238 KM)
do 375 kW (510 KM).
Nowy Mercedes-Benz Antos dost´pny b´dzie zarówno jako ciàgnik siod∏owy, jak i jako podwozie do zabudowy.
¸àcznie oferta obejmie a˝ 67 wariantów
rozstawów osi, od 2650 do 6700 mm.
(ms)
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