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6 NOVICE: Ford Transit s 5 tonami NDM > Ford je
predstavil pettonskega Transita, ki je namenjen
težkim tovorom ali nadgradnjam.

ZA ENE SLABO, ZA DRUGE SLABŠE
Prihajajo zimski meseci, ko nam bo virus zopet bolj
intenzivno krojil naš vsakdan, ki nas sooča z novimi omejitvami. Vsaka omejitev ima ne le vpliv na naše vsakodnevno
življenje, ampak tudi na gospodarstvo, posledice obojega
pa močno občuti prevozniška panoga.
Če letošnje drugo četrtletje, torej recimo temu poletne
mesece, primerjamo z lanskim, potem pri prevozu blaga
slika niti ni tako slaba. Tovornjaki, registrirani v Sloveniji, so
v drugem četrtletju prepeljali 20,5 milijona ton blaga in pri
tem opravili 5,1 milijarde tonskih kilometrov, naložena vozila pa so prevozila 320 milijonov kilometrov. V primerjavi
z drugim četrtletjem leta 2019 je bilo tovora za 16 odstotkov manj, opravljenih tonskih kilometrov pa 17 odstotkov
manj. Število z naloženimi vozili prevoženih kilometrov je
bilo manjše za 18 odstotkov. Nekoliko večji je bil padec v
notranjem tovornem prometu, kjer je v drugem četrtletju
leta obseg tovora na cestah upadel za 22 odstotkov v primerjavi z istim obdobjem lani.
Res da gre za opazno zmanjšanje, a številke niso
tako velike kot v drugem segmentu prevozništva – prevozu potnikov. Javni potniški promet, ki je bil popolnoma
ustavljen od 16. marca do 11. maja, se je sicer zagnal, je
dobro zaseden in pri linijskih prevozih ne nazadnje vezan
tudi na subvencije, turistični oz. občasni prevozi pa kažejo
zelo klavrno sliko (večina to občuti z več kot 70-odstotnim
zmanjšanjem števila prepeljanih potnikov). V velikih težavah so se znašli predvsem manjši prevozniki, ki so bili
vezani izključno na turistične prevoze in tuje turiste, teh
namreč ne le da ni, ampak si nihče ne upa napovedati tudi,
kdaj se bodo zopet vrnili. Avtobusi stojijo parkirani, prodati
jih ni mogoče, saj tudi kupcev zanje ni. S podobno težavo
pa se soočajo tudi vsi proizvajalci, ki so morali proizvodnjo
turističnih avtobusov skoraj povsem ustaviti.
Zapis bi na tej točki lahko nadaljeval z letalstvom, kjer
so številke še slabše – padec števila potnikov v najbolj
ugodnem mesecu je bil 86-odstoten, sicer pa se giblje
okoli 95 odstotkov, a to je že drug segment. Dejstvo je, da
gre v prevozništvu nekaterim v teh neprijetnih časih slabo,
drugim pa še slabše, le redki se lahko pohvalijo z dobrim
poslovanjem, vsi pa se soočamo z novimi izzivi, za katere
upamo, da jih čim prej uspešno premagamo.
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najzmogljivejši V8-motor in
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Opticruise.
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> Preverili smo, katere električne dostavnike lahko ta hip kupite in kakšni so tržni
deleži.
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Nenaročenih rokopisov in drugih materialov ne
vračamo. Pri nas oblikovani oglasi in izdelani fotoliti
so last uredništva, zato je vsakršna nadaljnja
uporaba brez izrecnega soglasja uredništva
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nedopustna. Ponatis dovoljen samo z dovoljenjem

MERCEDES-BENZ EQV 300

EQV 300 nudi več kot 400 kilometrov
dosega, prvovrstno udobje za voznika in
do sedem potnikov.

uredništva in vedno z navedbo vira. Uredništvo si pridružuje pravico do (ne)objave prispevkov in redaktorskih posegov vanje. Za podatke in navedbe v prispevkih odgovarjajo avtorji osebno.

NOVICE

Volvo FMX za podjetje
Bemija

FORD

Zmogljivega Volva FMX 84R,
ki ga poganja 13-litrski šestvaljni motor s 460 KM, so izbrali predvsem zaradi narave dela,
saj to večinoma poteka na
težje dostopnih in neravnih terenih. Vozilo s skupno dovoljeno maso 32 ton oziroma tehnično 46 ton je opremljeno z
nadgradnjo z dvigalom Fassi,
za katerega so poskrbeli v postojnskem podjetju Hidravlik
servis, d. o. o. Posebnost tega
tovornjaka je tudi 400 mm daljša šasija, kar omogoča namestitev sprednjih stabilizatorjev. Dvigalo in druge operacije
je mogoče krmiliti z brezžičnim daljinskim upravljanjem, za
lažje premagovanje ovinkov in
dostop do težje dostopnih delovišč pa skrbijo še menjalnik
I-Shift s prestavami za počasno
vožnjo (crawler), dinamični krmilni sistem (VDS).

FORD TRANSIT S PETIMI TONAMI
NAJVEČJE DOVOLJENE MASE
Ford je predstavil gigantski Transit, ki je namenjen težkim tovorom ali nadgradnjam. Njegova
uporabna nosilnost znaša več kot 2.500 kilogramov, poganjal pa ga bo najmočnejši dizelski
motor v ponudbi, in sicer 2.0 EcoBlue s 170 konjskimi močmi.

F

ord bo z novembrom začel
prodajo doslej najtežje različice Transita, ki bo imela največjo dovoljeno maso pet ton. Namenjen je težkim nadgradnjam
in zato na voljo kot šasija s tremi medosnimi razdaljami in celo
štirimi dolžinami šasije, obenem

pa z enojno ali dvojno kabino
(slednja sprejme do sedem oseb).
Največja nosilnost šasije je 2.886
kg (brez nadgradnje), po tovarniški namestitvi tovornega dela pa
uporabniku ostaja 2.558 kilogramov nosilnosti. Poleg zaprtega
kesona pričakujejo, da bodo naj-

večje potrebe še po prekucnikih in
nadgradnjah z različnimi dvigali.
Takšen Transit je lahko tudi zelo
dobra osnova za izdelavo specialnih vozil, ki jih uporabljajo reševalne službe, na primer gasilci in
reševalci, pa seveda za minibuse
z 19 ali več sedeži. Nova zadnja

Citroën ë-Jumper in
Peugeot e-Boxer
Novi modeli bodo na voljo v
dveh velikostih baterij (37 in 70
kWh), s katerimi lahko prevozijo
do 200 oziroma 340 km, odvisno
od izvedbe oziroma zaloge energije. Za pogon so uporabili električni motor z močjo 90 kW (122
KM) in največjim navorom 260
Nm. Takšna dva nova električna
predstavnika bosta na voljo kot
kombi ali šasija z enojno oziroma
dvojno kabino, kombi je na voljo
v štirih dolžinah in treh višinah
s prostornino tovornega prostora od 8 do 17 m3, nosilnost pa
znaša do 1.890 kg. 
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REKORDNA UČINKOVITOST DIZELSKEGA MOTORJA

BOSCH JE POVEČAL UČINKOVITOST DIZELSKEGA MOTORJA NA 50 %

D

izelski motorji so najučinkovitejši
med vsemi motorji z notranjim zgorevanjem, vseeno pa se njihova učinkovitost na splošno konča pri okoli 40
odstotkih, ostalo pa so toplotne in drugačne izgube. Učinkovitost motorja je
namreč dejansko količina mehanskega dela, ki ga motor zmore pridobiti iz
celotnega energetskega potenciala goriva. Bosch sodeluje s kitajskim proizvajalcem motorjev Weichai Power, ki
je naredil še en pomemben korak k izboljšanju dizelskih motorjev, saj so v
zadnji generaciji Weichai Power mo-

torjem uspeli povečati učinkovitost na
50 odstotkov, kar je najboljši rezultat
kateregakoli motorja z notranjim izgorevanjem. Večina sodobnih dizelskih
motorjev ima učinkovitost približno 46
odstotkov, ena najpomembnejših komponent pa je skupni vod za vbrizgavanje
goriva, znan pod tujko Common-rail. Najnovejši Boschev sistem vbrizgavanja deluje pri tlaku 2.500 barov, vgradili pa so
ga v vrstni šestvaljni motor s prostornino 12,9 litra. Večja učinkovitost motorja
je pomembna, ker pomeni manjšo porabo goriva in manj onesnaževanja okolja.

NOVICE

Pettonski Transit bo ponudil še več višine (L4) in zajeten tovorni prostor s prostornino 15,1
kubičnega metra.
os s povečano nosilnostjo namreč
zmanjša možnost preobremenitve. Pettonski Transit bo na voljo
tudi kot kombi L4 z visoko streho in prostornino tovornega dela
15,1 m3, medtem ko bo v njem
možen prevoz predmetov, dolgih do 4.217 metra. Vse 5-tonske
različice bodo imele zadnji pogon, vgrajena pa bo le najmočnejša različica motorja 2.0 EcoBlue s
170 KM in 390 Nm navora. Ta bo
serijsko povezan s 6-stopenjskim
ročnim menjalnikom, medtem ko
je 10-stopenjski samodejni na voljo za doplačilo. Zaradi večje teže
vozila so namestili še širše pnevmatike, ojačali vzmetenje in zavore. Pri furgonskih različicah je bila
okrepljena še nadgradnja, tako da
zmore večje obremenitve. Zadnjo os so si sposodili kar iz ameriških Transitov in ima nosilnost
3,5 tone, sprednja pa je v kombinaciji s samodejnim menjalnikom
2,1-tonska in omogoča 225 kilogramov večjo nosilnost.

Največja nosilnost šasije brez nadgradenj je 2.886
kilogramov, po tovarniško nameščeni tovorni nadgradnji
pa uporabniku ostane še 2.558 kilogramov nosilnosti.

PREVZEM

PRVI KUPCI NOVE GENERACIJE MAN-OVIH TOVORNJAKOV

N

a slovenski premieri nove generacije MAN-ovih
tovornjakov v Ljubljani so bile glavne zvezde izbrane MAN-ove stranke in njihovi novi levi posebne
serije MAN First Edition. Ponosni lastniki prvih vozil
nove generacije (podjetja Klemen Transport, Omahen
transport, KO TRANS, A-Sprint, Denis trans, GOZD,
Prevozništvo ENNA – Igor Stojanov, s. p., Transport
Branislav Skrube, Gašper transport in Štupica transport) so novega leva spoznali na posebnem dogodku leta 2019, še preden je doživel svetovno premiero. Na slovenski premieri nove generacije MAN-ovih
tovornjakov pa so svojega personaliziranega leva
tudi uradno prevzeli.
OKTOBER/NOVEMBER 2020
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NOVICE
VOLVO FH

Novi predpisi za zimske
pnevmatike v Nemčiji

NOVI VOLVO FH S
PAKETOM I-SAVE
PORABI 10 % MANJ
GORIVA

Od 1. julija letos v Nemčiji veljajo nova pravila za uporabo zimskih pnevmatik za gospodarska
vozila, po katerih morajo biti zimske pnevmatike poleg pogonske
osi tudi na krmilni osi. Nova pravila veljajo za vozila kategorije N2
in N3, pnevmatike 3PMFS (Three-Peak Mountain Snowflake) pa
veljajo za zimske pnevmatike. 

Volvo je začel s prodajo nove generacije
modela FH s paketom I-Save, ki omogoča
deset odstotkov manjšo porabo goriva.

N
Arriva s petimi MAN-i
Arriva Slovenija je prevzela pet
novih avtobusov znamke MAN,
s katerimi bodo posodobili svoj
vozni park. Poleg štirih turističnih avtobusov MAN Lion's Coach,
ki se ponašajo z nagrado avtobusa leta "Coach of the year 2020",
je med novimi vozili tudi prvi
MAN TGE minibus. Za predelavo
najmlajšega člana levje družine
avtobusov je poskrbelo slovensko podjetje As Domžale.

ajpomembnejši del paketa I-Save je 13-litrski Turbo
Compound, ki z dodatno turbino še bolj izkorišča energijo izpušnih plinov in jo pretvarja v mehansko. Z novim
modelom FH, predstavljenim spomladi, ob novi generaciji vozila Volvo ponuja še izboljšan paket I-Save, ki zdaj
omogoča še večje prihranke goriva. Ti lahko dosežejo do
10 odstotkov v primerjavi z modeli brez Turbo Compounda
oziroma paketa I-Save. Čeprav so motorji ostali enaki, so
se prihranki povečali s 7 na 10 odstotkov, kar sta omogočila bolj aerodinamična zasnova kabine novega FH-ja, pa
tudi izboljšave sistema I-Save. Uvedena je bila tudi nova
funkcija, ki omogoča v določenih situacijah kratkotrajno povečanje hitrosti, nato pa preklopi v prosti tek (I-Roll). Najpomembnejše lastnosti novega Volva FH s paketom I-Save so:

• 13-litrski motor s tehnologijo Turbo Compound (Volvo
D13TC) s 460 KM (2.600 Nm) ali 500 KM (2.800 Nm),
• sistem I-See, ki na podlagi 3D-zemljevidov, vgrajenih v
računalnik, in načrtovane poti izkorišča kinetično energijo tovornjaka,
• menjalnik I-Shift s posebno programsko osnovo, optimizirano za prevoze na dolge razdalje (Eco način vožnje),
• sistem I-Cruise s funkcijo I-Roll za nastavitev hitrosti
za zmanjšanje porabe goriva,
• varčna zadnja os z
"daljšim" diferencialom,
• samodejna prestavitev
na varčni način, kadar
vozilo miruje,
• črpalka servo volana s
spremenljivo prostornino,
• popoln paket usmerjevalcev zraka.

TOVORNJAKI S POGONOM NA VODIK

PRVI HYUNDAIJEVI TOVORNJAKI
NA VODIK SO V EVROPI

H
Renault z novim
skladiščem rezervnih
delov
Družba Renault Nissan Slovenija je odprla novo regijsko centralno skladišče nadomestnih delov
v Novem mestu. Z zalogo delov,
zbranih na več kot 10.000 kvadratnih metrih površin, bo skladišče zagotavljalo nemoteno dobavo rezervnih delov za avtomobile
znamk Renault, Nissan in Dacia
ne samo v Sloveniji, ampak tudi
širše v regiji Adriatic.

8
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NAROČILO 2.500
TOVORNJAKOV ŠE PRED
ZAČETKOM PROIZVODNJE
Ameriško podjetje Republic Services
je naročilo 2.500 (z možnostjo povečanja na 5.000) električnih šasij Nikola Refuse, ki naj bi jih prejeli leta 2023. Republic Services je drugo največje podjetje
za zbiranje in recikliranje odpadkov v
ZDA. To naročilo potrjuje njihovo zavezanost k uporabi vozil brez emisij. Nikola Motor (pri nas znan po sodelovanju z
Ivecom) je eden najhitreje rastočih proizvajalcev gospodarskih vozil z ničelnimi
emisijami. Ponujali bodo vozila s pogonom na gorivne celice (vodik) in električna vozila na baterije. Refuse je šasija z
baterijami kapacitete 720 kWh, vsi ključni sestavni deli, kot so akumulatorji, osi
in motorji, pa so enaki kot pri modelu Nikola Tre, o katerem smo že pisali. Na vozilu bo nameščena ustrezna nadgradnja.
Moč bi morala biti približno 1.000 KM,
kar je bistveno več od podobnih vozil na
trgu, ki za pogon uporabljajo dizelski ali
zemeljski plin.


yundai je dostavil kupcem v Švici prvih sedem tovornjakov Xcient Fuel
Cell, ki jih poganjajo gorivne celice. Po prvih sedmih vozilih namerava Hyundai letos kupcem v Švici dostaviti skupaj 50 takih tovornjakov,
do leta 2025 pa naj bi bilo na švicarskih cestah skupaj 1.600 Hyundaijevih tovornjakov na vodikov pogon. Spomnimo, ti tovornjaki so v Švici
oproščeni cestnin, kar je precej pomemben motiv za nakup. Xcient Fuel
Cell poganja Siemensov električni motor moči 350 kW z navorom 3.400
Nm, moč pa se prenaša s 6-stopenjskim samodejnim menjalnikom Allison. Elektriko proizvajata dva modula gorivnih celic s skupno močjo 190
kW, vgrajena pa je baterija s kapaciteto 73,2 kWh. V vodikovih rezervoarjih je 32 kg vodika, kar je dovolj za 400 km z enim polnjenjem, postopek polnjenja pa traja približno enako kot pri dizelskem gorivu. Hyundai
bo prihodnje leto izdelal 2.000 tovornjakov na vodikov pogon in napovedal prodajo ne le v Evropi, temveč tudi v ZDA in na Kitajskem. Ključ
do razširitve nabora teh modelov je uspeh poslovnega modela v Evropi.
Napovedan je tudi nov model, ki bo uporabljal namensko izdelano platformo za vozila na vodikov pogon (obstoječi model temelji na tovornjaku s klasičnim pogonom).

OKTOBER/NOVEMBER 2020
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NOVICE
SCANIA

Predstavitev novih
agregatov Thermo King
Podjetje Prigo, ki je generalni zastopnik za prodajo in servis hladilnih agregatov Thermo King, je
organiziralo predstavitev nove generacije agregatov Advancer. Nova
generacija hladilnih agregatov za
polpriklopnike prinaša pomembne
spremembe v konstrukciji in izvedbi tega tipa transportnih hladilnih
sistemov – vse s ciljem večje operativne prilagodljivosti, natančnejše in stabilnejše kontrole nastavljene temperature.

SCANIJINI ELEKTRIČNI TOVORNJAKI
Z DOSEGOM 250 KILOMETROV
Po nekaj testnih prototipih je Scania predstavila še serijske izvedbe električnih in priključnohibridnih modelov, ki bodo na voljo s kabinama L in P.

N

a voljo je popolnoma električni tovornjak s kabinama P
in L, ki ga poganja elektromotor z močjo 230 kW (310
KM) in z 2.200 Nm navora. Kupci lahko izbirajo med petimi
ali devetimi baterijskimi moduli (od 165 do 300 kWh energije). Z največjim baterijskim sklopom znaša doseg 250 kilometrov, medtem ko z osnovnim in petimi baterijskimi moduli znaša 130 kilometrov. Ker ni dizelskega motorja, je en
baterijski modul nameščen kar v motornem prostoru, medtem ko so druge baterije v ohišju na straneh šasije vozila.
Polnjenje je možno z enosmernim polnilnikom in z največ
130 kW, polnjenje za manjšo baterijo tako traja največ 55
minut oziroma 100 minut v primeru večje baterije. Seveda

se baterije polnijo tudi z regenerativnim zaviranjem med
vožnjo. Električna različica tovornjaka ima tudi električni
kardanski pogon z močjo 60 kW, ki je namesto na motorju
ali menjalniku (kot v dizelskih različicah) nameščen na šasiji. Priključno-hibridna različica združuje 9-litrski dizelski
motor z močjo od 280 do 360 KM in električni motor s 115
kW (156 KM). Ta je nameščen med motorjem in menjalnikom. Vgrajeni so trije akumulatorski moduli s skupno kapaciteto 90 kWh, kar omogoča 60 kilometrov dolgo vožnjo
samo z električnim pogonom. Pri polnjenju s polnilnikom
DC 95 kW lahko v 35 minutah napolnite 80 odstotkov kapacitete baterije.

Hibridna izvedba P 360

Električni model 25 L

Continentalova
rešitev za nadzor
preobremenitve
nosilnosti
Direktiva EU 2015/719, ki v veljavo prihaja z majem naslednje leto, zahteva veliko pogostejši nadzor tovornjakov in njihove
obremenjenosti, da bi preprečila preobremenitve zaradi prevelike količine tovora. Continental On
Board Weighing System (OBWS)
s pomočjo senzorjev v zračnih
blazinah na oseh tovornjaka meri
obremenitev celotnega vozila in
te informacije posreduje vozniku
oziroma podjetju.

JUŽNA AMERIKA

MAN TGX KOT VOLKSWAGEN METEOR

Z

1.800 električnih
dostavnikov za Amazon
Amazon je naročil 1.200 eSprinterjev znamke Mercedes-Benz in
600 modelov eVito, ki bodo kupcem že letos dostavljali blago.
Sprednja kolesa poganja električni
motor z močjo 85 kW in navorom
295 Nm, baterija z močjo 55 kWh
pa nudi doseg 168 km. 
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a južnoameriški trg je
bila v Braziliji predstavljena nova generacija tovornjakov Volkswagen Meteor,
ki temeljijo na modelu MAN
TGX. Za razliko od predhodnega modela TGX ima novi
Meteor le nekoliko spremenjeno masko s širokimi režami, vse ostalo pa je identično
predhodni generaciji TGX-a.
Tudi v notranjosti kabine je
le ena sprememba – na sredini volanskega obroča je Volkswagnova značka.
Za pogon skrbijo vrstni
šestvaljni MAN-ovi motorji iz
družine D26 v razponu moči
od 460 do 520 KM, menjalniki pa so ZF-ovi – avtomatiziran TraXon z 12- ali 16-prestavnimi razmerji. Zaenkrat sta na voljo dve različici vlačilca 6x2 in 6x4, cene
pa se, preračunano v evre, začnejo pri 84.500 EUR. Meteor je postal največji Volkswagnov tovornjak doslej, proizvajal se bo v Braziliji, na evropskih cestah pa ga ne bomo videli.

GOODYEAR – PARTNER
PRVENSTVA TRUCK RACE
Goodyear je postal imenski partner
kategorije evropskega prvenstva FIA v
dirkanju s tovornjaki, kjer se novi dirkaški talenti v sezoni 2020 spopadajo v kategoriji Goodyear Cup. Goodyear in mednarodna avtomobilistična
zveza FIA sta svoje dolgoletno sodelovanje nedavno okronala z novim
mejnikom. Goodyear, ki je že šestnajst
let zapored ekskluzivni dobavitelj
pnevmatik za evropsko prvenstvo v
dirkanju s tovornjaki (FIA ETRC), zadnja štiri leta pa tudi uradni partner prvenstva, je sedaj prevzel še vlogo
imenskega partnerja kategorije Promotor's Cup. Ta v sezoni 2020 tako
nosi ime Goodyear Cup. 

OKTOBER/NOVEMBER 2020
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MERCEDES-BENZ GenH2, eACTROS LongHaul

ZBOGOM DIZEL!

eActros

eActros LongHaul

•
•
•
•

•
•
•
•

Doseg: 200 km
Moč: 2x126 kW
Baterija: 240 kWh
V prodaji: 2021

D

aimler je največji proizvajalec gospodarskih vozil na svetu in eden izmed pionirjev razvoja novih tehnologij in rešitev tako v
osebnih avtomobilih kot tudi v gospodarskih vozilih. Pri Daimler-Motoren-Commanditgesellschaftu so
svoj prvi električni avtomobil razvili že leta 1906, v novejšem času
pa so leta 1972 preizkusili dostavni model LE 306 z električnim pogonom. Danes ponujajo številne potniške in gospodarske modele z
električnim pogonom. Ko govorimo
o vodiku, moramo omeniti, da so pri
Mercedes-Benzu leta 1994 predstavili prototip Necar 1. Šlo je za dostavni model MB 100 s pogonom
na vodik. Kasneje so pripravili še
nekaj generacij in z razvojem so celoten sistem toliko zmanjšali, da so
ga lahko vgradili tudi v razred A. Vodik so kot gorivo za pogon avtobusov leta 1997 prvič testirali v proto-
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tipu Nebus, nakar smo lahko videli
še nekaj različic, kot je prototip Citaro FuelCELL-Hybrid iz leta 2009.

RAZLIČNI POGONI ZA
RAZLIČNE NAMENE
Zgoraj zapisano nazorno kaže, da
je tehnologija že poznana in razvita. Toda, kaj bodo proizvajalci ponudili na trgu, je odvisno od stroškov
proizvodnje, infrastrukture in zakonskih predpisov, ki usmerjajo razvoj.
Glede na odločitev EU, da emisije
CO2 iz prometa do leta 2030 zmanjša za 30 %, morajo proizvajalci ponuditi nove čiste transportne rešitve,
ki bodo dovolj varne in zanesljive ter
bodo omogočale prevoz, katerega
hitrost in cena sta primerljivi s prevozom z običajnimi vozili.
Dosedanja praksa kaže, da v prihodnosti verjetno ne bo enotne rešitve
za vse vrste prevoza, ampak bodo
morali uporabljati različne tehnologi-

Doseg: 500 km
Moč: Baterija: V prodaji: 2024

je, odvisno od količine tovora in razdalje. Tako bosta lokalna dostava in
distribucija (očitno) temeljili na električnih vozilih in baterijah, medtem
ko bo za prevoz na velike razdalje ali
regionalno distribucijo ustreznejši
vodik. V obeh primerih gre za električni pogon, vendar v vozilih z akumulatorji/baterijami (BEV) te služijo kot edini rezervoar za energijo, iz
katerega se napaja elektromotor. Pri
vozilih na vodik pa se ta plin uporablja kot gorivo, ki v gorivnih celicah
skozi elektrokemično reakcijo s kisikom proizvaja električni tok, ki poganja elektromotor (FCEV).
Podobno razmišljajo tudi pri Mercedes-Benzu, kjer so sredi septembra
predstavili rešitve na področju prevoza blaga s težkimi tovornjaki, ki
jih bodo v naslednjih letih postopoma plasirali na trg. Gre za tri modele, pri čemer sta dva tovornjaka BEV
za lokalno in regionalno distribuci-

Fleksibilna proizvodnja bo
omogočila izdelavo eActrosa
na isti liniji skupaj s klasičnimi
modeli.

www. kamion-bus.si

Pri Mercedes-Benzu so predstavili prihodnost pogona svojih težkih tovornjakov, ki bodo
vozili na električno energijo iz akumulatorjev oziroma gorivnih celic (fuel cell). Prve modele bodo začeli
serijsko proizvajati že naslednje leto, a druge pričakujemo v letih 2024 oziroma 2026.
TEKST Matko Jović

GenH2
• Doseg: > 1.000 km
• Moč: 2 x 330 kW
• Rezervoarji: 2 x 40 kg vodika
• Baterija: 70 kWh
• V prodaji: 2026

Mercedes-Benz eActros
200 km dosega in s 150-kilovatnim
eActros največje dovoljene mase od
18 do 25 ton so prvič prikazali leta
enosmernim polnilnikom jih je mo2016, od leta 2018 pa je nekaj deset
goče napolniti v manj kot dveh urah.
vozi pri prevoznikih, ki jih testirajo v
Takšni polnilci v zahodni Evropi niso
realnih pogojih. Pri Mercedes-Benredki in električna vozila lahko polnizu trdijo, da so izkušnje zelo dobre in
jo med nakladanjem ali razkladanjem
da bodo serijsko proizvodnjo pognaoziroma čez noč v garaži.
li naslednje leto. Za pogon uporabljajo ZF-ovo
portalno os AVE 130 z
dvema motorjema v pestih koles s po 126 kW
moči. Ob elektromotorjih je dodan prenos,
ki navor elektromotorja s 485 Nm poveča na
11.000 Nm. Litij-ionske baterije z zmogljivostjo 240 kWh
Baterije so nameščene v sredini šasije in poganjajo
drugo os, kjer so elektromotorji v pestih koles.
zagotavljajo več kot

OKTOBER/NOVEMBER 2020
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MERCEDES-BENZ GenH2, eACTROS LongHaul

MERCEDES-BENZ eActros LongHaul

eActros LongHaul je prav tako tovornjak BEV, ki ga je Mercedes-
Benz napovedal za leto 2024. Njegovi akumulatorji bi morali omogočiti več kot 500 km vožnje z enim polnjenjem. Ta rešitev je v
primerjavi z eActrosom namenjena večjim obremenitvam in daljšim
potem. Pri Mercedesu še niso objavili podatkov o zmogljivosti akumulatorjev ali največji nosilnosti te različice. Večja teža akumulatorjev verjetno pomeni, da bi bila pri vozilih z največjo dovoljeno maso
40 ton nosilnost manjša od 25 ton. Na tej stopnji tehnološkega razvoja je to očitno meja, ki jo je mogoče doseči z akumulatorji, saj
nadaljnje povečanje dosega pomeni preveliko težo akumulatorjev.
Tudi če bi to rešili, ostaja težava (pre)dolgega časa njihovega polnjenja – tudi z najmočnejšimi in najhitrejšimi polnilci.

STRATEGIJA EU ZA VODIK
V EU so sprejeli strategijo uporabe vodika do leta 2050, s katero želijo doseči popolno „razogljičenje“ vseh segmentov družbe, vključno
s prometom. V tem obdobju predvideva izgradnjo številnih elektrarn
za elektrolizo skupne moči 50 GW. V proizvodnjo električne energije
iz obnovljivih virov, v distribucijo, skladiščenje in na koncu v uporabo
vodika bi bilo treba do konca leta 2050 vložiti od 200 do 400 milijard
evrov. V celotnem procesu proizvodnje, distribucije in uporabe vodika bo nastalo približno milijon novih delovnih mest. Leta 2050 naj bi
čisti vodik pokril četrtino svetovnih energetskih potreb z letno prodajo v vrednosti okoli 630 milijard evrov.
14
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eActros LongHaul ima
podobno pogonsko zasnovo
kot eActros, le z večjo
kapaciteto baterij (ki pa
še ni znana) in močnejšim
motorjem.

SODELOVANJE
Z VOLVOM
Da bi bila uporaba vodika mogoča in stroškovno učinkovita,
je treba zagotoviti dovolj vozil z gorivnimi celicami. To bo
znižalo cene in zagotovilo potrebno (rentabilno) infrastrukturo za polnjenje. Sodelovanje
med Daimlerjem in Volvom,
dvema največjima svetovnima proizvajalcema gospodarskih vozil, ki skupaj razvijata
pogone na vodik, zagotavlja
zadostno število vozil in v veliki meri določa smer razvoja
industrije, ki ji bodo sledili še
drugi proizvajalci.

jo, medtem ko model za prevoz na
dolge razdalje deluje po tehnologiji FCEV.

GENH2
Za najdaljše poti in največje obremenitve je GenH2 zasnovan tako,
da ga poganja elektrika iz gorivnih
celic. Vodik kot trajnostna rešitev za
prevoz na dolge razdalje ima številne prednosti, seveda pa tudi slabosti. V prvi vrsti gre za popolnoma čisto gorivo, ker med reakcijo vodika
in kisika poleg električne energije
nastane le vodna para in ne nastaja CO2 ali druge škodljive sestavine,
kar velja za dizelsko zgorevanje.
Pri Mercedes-Benzu so napovedali,
da bo doseg presegel 1.000 km. Da
bi to lahko uresničili (brez pretiranega povečanja mase ali zmanjšanja
tovornega prostora), je treba vodik
utekočiniti in ohladiti na –253 stopinj Celzija. Čeprav hlajenje poveča
gostoto, ta postopek zahteva dodatno energijo in posebne rezervoarje
(rezervoarji z dvema stenama, med
katerima je vakuum). Tekoči vodik
iz rezervoarja je treba najprej upliniti, šele nato lahko steče proces v
gorivnih celicah.
GenH2 bo imel dva rezervoarja s

VODIK – H2
Vodik ima visoko energijsko gostoto – kilogram vodika vsebuje enako količino
energije kot 3,3 litra dizelskega goriva. Osebni avtomobil
potrebuje približno en kilogram
vodika za 100 km, 40-tonski tovornjak pa v povprečju približno sedem kilogramov. Vodik je najbolj razširjen element v
vesolju (sončna energija nastaja s termonuklearno reakcijo vodika) in ga najdemo povsod
okoli nas, saj je del vsake molekule vode, pa
tudi vseh običajnih ogljikovodičnih goriv. Težava je v tem, da je vedno (kemijsko) povezan s
kakšnim drugim elementom in na Zemlji ni prisoten v prosti obliki. Vodik pridobivamo z elektrolizo vode, kar je nasprotno tistemu, kar se
dogaja v gorivni celici. Pri elektrolizi se voda s
pomočjo električne energije deli na vodik in kisik. Dodatna težava je, da gre za najlažji znani element, zato za kilogram tega plina tudi pri
zelo visokem tlaku potrebujemo veliko prostornino. Da ob čim manjši prostornini dobimo
čim večjo maso vodika, ga po današnjih standardih stiskamo na 350 ali (vedno pogosteje)
na 700 barov. Največjo maso v določeni prostornini dobimo z utekočinjenjem, torej s hlajenjem na –253 stopinj Celzija, kar spet zahteva
poseben postopek, za katerega so potrebni
dodatna energija in posebej izolirani rezervoarji. Dobra stvar je, da utekočinjeni vodik ni koroziven, zato niso potrebni posebni in s tem
dražji materiali. Čeprav je vodik v kombinaciji
s kisikom vnetljiv in v nekaterih razmerjih eksploziven, tveganje požara ali eksplozije ni nič
večje kot pri bencinu ali dizelskem gorivu

tekočim vodikom (ki nista bistveno večja od običajnih rezervoarjev),
vsakega s po 40 kg, kar bo zadostovalo za navedeni obseg. Za pogon
služita dva elektromotorja (v pestih
koles), vsak z 230 kW neprekinjene in s 330 kW največje moči ter s
1.577 Nm neprekinjenega in z 2.071
Nm največjega navora. Električno
energijo za pogon zagotavljata dva
modula gorivnih celic z močjo po
150 kW, za kritje največjih obremenitev pa bodo vgradili akumulator s
kapaciteto 70 kWh.
Pri pogonih z gorivnimi celicami je
njihova moč vedno manjša od največje moči motorja, ker ti le redko
delajo z največjo močjo. Zato je v
sistem vgrajen akumulator, ki služi kot hranilnik energije za situacije,
ko elektromotorji delujejo z največjo
močjo. Za kratek čas lahko akumulator zagotovi do 400 kW električne
moči. Kadar je poraba energije manjša, se presežek električne energije, ki ga proizvedejo vodikove celice, shrani v akumulator. Slednji se
polni tudi med regenerativnim zaviranjem. Prva tovrstna vozila bodo
kupcem dostavili na testiranje v letu
2023, za serijsko proizvodnjo pa pričakujejo, da bo stekla leta 2026.

www. kamion-bus.si

Ali je GenH2 prihodnost
transporta na dolge
razdalje? Utekočinjen
vodik in gorivne celice
omogočajo večji doseg
brez škodljivih emisij.

GenH2 – glavne komponente
pogonskega sklopa
1. Rezervoarji z vodikom (2x 40 kg)
2. Baterija 70 kWh
3. Dva modula gorivnih celic 2x 150
kW (kratkotrajno 2x 200 kW)
4. Krmilni in hladilni sistem gorivnih
celic ter baterije
5. Elektromotorji: 2x 230 kW
(kratkotrajno 2x 330 kW)
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SCANIA V8 IN OPTICRUISE

PONOVNO NAJMOČNE

S posodobljeno generacijo V8-motorjev in najzmogljivejšo izvedbo s 770 KM
se Scania ponovno vrača na tron najzmogljivejšega evropskega serijskega tovornjaka. A za večino
prevoznikov je najpomembnejša novost povsem nov avtomatiziran menjalnik Opticruise.
TEKST Boštjan Paušer FOTO Scania
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redstavitev najzmogljivejšega
motorja na evropskem trgu je
v trenutnih časih, ko vsi iščejo najbolj ekonomične rešitve, kar nekoliko nepričakovana novost. Še v
časih cvetočega gospodarstva gre
namreč za segment, ki predstavlja le nekaj odstotkov celotnega
trga in v večini primerov (z izjemo
Skandinavije) predstavlja vozila,
namenjena specialnim potrebam,
kot so izredni prevozi ali gozdarstvo. Poleg V8-motorjev so Švedi predstavili še popolnoma nov
avtomatiziran menjalnik Opticruise, ki pomaga pri doseganju večje
učinkovitosti in bo na voljo tudi za
ostale motorje.

DO 6 % MANJŠA
PORABA GORIVA
In ravno v duhu ekonomičnosti je
bolj kot povečana moč pri poso-

kot 70 novih komponent motorja,
s čimer so bili zmanjšani notranji
upori (trenje) v motorju, povečano
je kompresijsko razmerje, izboljšan celoten sistem čiščenja izpušnih plinov, piko na i pa daje nov
krmilni sistem motorja EMS (Engine Management System).
S posodobljeno ponudbo
Krmilna programska oprema EMS
motorjev se Scania približuje
omogoča večjo natančnost, prednovi magični meji 800 KM.
vsem ko gre za izračune, koliko
goriva je treba vbrizgati
v valje in kdaj, poleg tega
komunicira tudi s sisteOb večji moči so V8 motorji
mom za čiščenje izpupostali tudi bolj ekonomični.
šnih plinov AMS (Aftertreatment Management
dobljenih V8-motorjih pomembSystem). Spremenjen sistem čina zmanjšana poraba goriva –
ščenja izpušnih plinov sedaj vbrizprihranki lahko dosežejo do šest
gava reagent AdBlue dvakrat;
odstotkov, v kombinaciji z novim
prvič, takoj ko izpušni plini potujeavtomatiziranim menjalnikom G33
jo mimo lopute motorne zavore, in
pa tudi več. Za to je zahvalnih več
drugič na 'klasičnem' mestu v iz-

www. kamion-bus.si

EJŠA

P

Za čiščenje izpušnih plinov motorji uporabljajo le SCR sistem in nov dvotočkovni vbrizg reagenta AdBlue,
nov je elektronski krmilni sistem motorja EMS ter visokotlačna črpalka goriva.
OKTOBER/NOVEMBER 2020
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optimizirani za nove delovne pogoje. Velik vpliv na porabo goriva
ima trenje v motorju in s tem povezane notranje izgube, zato se
uporabljajo kakovostna olja z nizko viskoznostjo, kakršna so bila
še pred 10–15 leti v segmentu gospodarskih vozil nepredstavljiva.

Nov Opticruise menjalnik nudi 8
prestav za vzvratno vožnjo.

pušnem loncu. S tem dodatnim
vbrizgom AdBluja so izboljšali njegovo izparevanje in posledično
proces čiščenja izpušnih plinov pri
manjših obremenitvah, saj je temperatura plinov bližje motorju večja. Bolj učinkovit SCR-sistem se na
koncu odraža tudi pri manjši porabi goriva.
Naslednji korak je bila vgradnja
visokotlačne črpalke goriva, ta
zmanjšuje porabo olja, povečan je
bil še največji tlak v valjih in kompresijsko razmerje. To povečanje
tlakov in moči motorja je zahtevalo spremembe znotraj motorja: valji, bati, batni obročki in glava motorja so morali biti ojačani in
18
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770 KM IN 3.700 NM
NAVORA
Nikakor ne moremo mimo najzmogljivejše različice. Po besedah
prvega moža Scanie Alexandra
Vlaskampgrena gre pri njem
verjetno za najzmogljivejši
serijski tovarniško izdelan
motor ne le v Evropi, ampak kar na celem svetu.
Čeprav se strinja, da taka
izvedba ni za vsakega,
pa po njegovih besedah
Scania opaža trend povečanega povpraševanja po
najzmogljivejših motorjih,
predvsem kadar gre za vozila, ki prevažajo kompozicije skupne mase 60 ton ali
več. Z daljšimi in težjimi kompozicijami se namreč najlažje
povečuje učinkovitost transporta
in zmanjšujejo emisije CO2 na pre-

peljano tono tovora. V8-motorji so
tako še posebej priljubljeni v Skandinaviji, pa tudi v državah z zahtevno cestno topografijo, kot sta
Italija in Španija.
Ob nespremenjeni prostornini 16,4
litra motor sedaj temelji na enaki
platformi kot ostali manj zmogljivi
V8-motorji (predhodna različica s
730 KM je še ni uporabljala), nudi
največjo moč 566 kW (770 KM) pri
1.800 vrtljajih v minuti, za 200 Nm

pa je bil povečan tudi največji navor, ki sedaj znaša 3.700 Nm ter
je na voljo v razponu med 1.000 in
1.450 vrtljaji v minuti.
Motor uporablja turbinski polnilnik s fiksno geometrijo lopatic,
za čiščenje izpušnih plinov pa le
SCR-sistem (torej brez povratnega kroženja izpušnih plinov). Nov
je enodelni izpušni kolektor, ki poleg manjše mase prinaša še eno
prednost, ki bo navdušila vozni-

Scaniin novi menjalnik
Opticruise G33CM je na voljo za vse motorje V8 z močjo
do 660 KM ter 13-litrske motorje z močjo 500 in 540 KM.

www. kamion-bus.si

Zmogljivi V8 motorji naj bi bili najpogostejša izbira
pri izrednih prevozih težkih tovorov, pri skandinavskih
kompozicijah ki dosegajo tudi 76 ton skupne mase ter v
državah z zahtevno alpsko topografijo.

ke – prepoznaven zvok V8-motorja je postal bolj slišen, ob tem pa
motor ni bolj glasen. Z vsemi novostmi se je masa motorja zmanjšala za kar 75 kilogramov.
Od ostalih V8-motorjev, ki so na
voljo v zmogljivostih 530, 590 in
660 KM, se najzmogljivejša različica loči po nekoliko manjšem kom-

let prejšnjega stoletja, torej skoraj
30 let – ne deli niti enega sestavnega dela. Ohišje menjalnika je v
celoti izdelano iz aluminija, hkrati pa je, ker med hitro in počasno
skupino prestav uporablja samo
dva sinhrona namesto sedmih,
tudi nekoliko manjših dimenzij, s
čimer se je njegova masa zmanjšala za okoli
60 kilogramov
(to pomeni, da
Scania je z novim motorjem prevzel
je masa sedaj
mesto najmočnejšega serijskega
primerljiva z
tovornjaka v Evropi.
ZF-ovim TraXonom).
presijskem razmerju in po izvedManjše število sinhronov in krajša
bi turbopolnilnika. Ta je namreč pri
dolžina omogočata večje obremeizvedbi s 770 KM opremljen z lenitve (do 3.700 Nm) ter povečuježaji namesto puše – to naj bi posta robustnost in življenjsko dobo
krbelo za večjo odzivnost turbine
menjalnika. Istočasno je bil zmanjin posledično motorja.
šan še njegov hrup za 3,5 dB, kar
je, upoštevajoč, da je skala deciPOPOLNOMA NOV
belov logaritmična, zelo veliko.

MENJALNIK

Kot smo že omenili, bo za večino prevoznikov pomembnejša novost popolnoma nov avtomatiziran menjalnik Opticruise z oznako
G33CM. Gre za v celoti nov izdelek, ki si s predhodnikom – ta je bil
v uporabi od začetka devetdesetih

VEČJA EKONOMIČNOST
Pri razvoju menjalnika je bila glavna pozornost usmerjena v doseganje čim večje učinkovitosti – po
eni strani so menjalnik prilagodili za delovanje v nizkih vrtljajih
motorja, po drugi pa so zmanjša-

Menjalnik uporablja princip suhega karterja, za mazanje zobnikov
skrbi oljna črpalka s šobami, ki pršijo olje neposredno po zobnikih.

Menjalnik je postal za 60 kilogramov lažji ter 15 centimetrov
krajši, z manjšimi notranjimi trenji pa prispeva k 1 odstotek manjši
porabi goriva.
li njegove notranje izgube za kar
50 odstotkov. To so dosegli s tem,
da so nekateri zobniki polirani, z
uporabo olja nizke viskoznosti in
zmanjšanjem same količine olja
v menjalniku (princip suhega karterja) – ker zobniki niso ves čas v

oljni kopeli, se zmanjšuje pljuskanje olja in s tem povezan upor. Oljni rezervoar je nameščen na zgornjem delu menjalnika in prek šob
skrbi za dodatno mazanje ter hlajenje najbolj obremenjenih zobnikov menjalnika.
OKTOBER/NOVEMBER 2020
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PAMETNE REŠITVE
ODGONOV
Nova serija menjalnikov, pri
kateri je predstavljeni model
G33CM šele prvi v seriji, bo
imela na voljo devet različnih
izvedb odgonov, ki jih zaradi
načela modularne konstrukcije odlikujejo izboljšane zmogljivosti, manjše mehanske
izgube in velika prilagodljivost.
Odgone EG (na menjalniku)
neposredno poganja pomožna gred menjalnika, zahvaljujoč tlačnemu mazanju pa so
primerni tudi za zahtevnejše
namene, kot je delovanje hidravličnih črpalk. EC odgon (na
vztrajniku motorja) bo zasnovan kot ločena komponenta,
vstavljena med motor in menjalnik. Na voljo bo v treh različnih položajih, z izbiro štirih
prenosnih razmerij.

Pozorne oči bodo opazile dve oblikovni novosti – to je kromirana letvica na strehi nad senčnikom ter
dva kromirana dodatka na maski med logotipom in dodatnimi žarometi.
Zaradi manjšega števila sinhronov je bil izboljšan sistem krmiljenja in delovanja pnevmatskega sistema, ki menjava prestave

šo uskladitev vrtenja zobnikov.
Menjalnik bo na voljo z devetimi različnimi možnostmi odgona,
novost je možnost priklopa s tlačnim mazanjem, s čimer je omogočena
priključitev zmogljiIzboljšan retarder nudi 4.700
vejših komponent,
Nm zavornega navora pri 600
kot so hidravlične
vrtljajih v minuti (to je 600 Nm
črpalke.
več prejšnjega).
Pri novem menjalniku je Scania opuza čim hitrejše, za natančno in
stila ločene zobnike za vzvratne
udobno prestavljanje skrbijo tri
prestave na glavni gredi in uporazavore gredi, ki omogočajo hitrejbila planetarni prenos na izhodni

NOVI V8 MOTOR JE NA VOLJO Z MOČMI OD 530 DO 770 KM
MOTOR
Tip
Prostornina
Valji

DC16 530 KM

DC16 590 KM

DC16 660 KM
V8
16,4 l
Pod kotom 90°

Število ventilov na valj

130 × 154 mm

Kompresijsko razmerje

22 : 1

19 : 1

Ležaj turbopolnilnika

Puša

Ležaj

Vbrizg goriva

Visokotlačni, skupni vod, Scania XPI

Čiščenje izpušnih plinov

SCR

Motorna zavora

300 kW pri 2.400 v/min

Količina olja
Največja moč
pri
Največji navor
pri

kamion & bus
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DC16 770 KM

4

Vrtina × hod
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gredi – z njegovim zaklepanje je
vozniku na voljo osem vzvratnih
prestav, kar pomeni, da je možna
vzvratna vožnja s hitrostmi vse
do 54 km/h.
Prva vozila z novimi menjalniki bodo s proizvodnih trakov zapeljala v prvi četrtini prihodnjega
leta, naročila pa so stekla z oktobrom. Poleg novih V8-motorjev
bo nov menjalnik najprej na voljo tudi za obe najzmogljivejši izvedbi 13-litrskega motorja s 500
in 540 KM, nato pa postopno tudi
za ostale različice.

43 litrov
390 kW (530 KM)

434 kW (590 KM)

485 kW (660 KM)

566 kW (770 KM)

1.900 v/min

1.900 v/min

1.900 v/min

1.800 v/min

2.800 Nm

3.050 Nm

3.300 Nm

3.700 Nm

925–1.325 v/min

925–1.350 v/min

950–1.400 v/min

1.000–1.450 v/min

MERCEDES-BENZ NOVOSTI
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Serija Actros Edition 2
je omejena na 400 vozil
in voznika razvaja z
bogato opremo.

ZA VSAKEGA NEKAJ
Ker je bil sejem IAA letos odpovedan,
je Mercedes-Benz novosti predstavil na posebnem dogodku, kjer smo
imeli priložnost videti novosti v skoraj vseh segmentih – predstavljamo
najpomembnejše.
TEKST Boštjan Paušer FOTO Mercedes-Benz

N

ekaj dni po predstavitvi tovornjakov prihodnosti, ki jih bo napajala elektrika iz baterij ali gorivnih
celic, je Mercedes-Benz predstavil
novosti, ki na ceste prihajajo v prihodnjih tednih oz. mesecih. Gre za
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dve posebni različici Actrosa, nov linijski avtobus Intouro, zglobni električni avtobus eCitaro G in linijsko
različico minibusa na osnovi Sprinterja. Vse to so spremljali izboljšani
asistenčni in varnostni sistemi.

LUKSUZNI ACTROS
EDITION 2
Ob prihodu prenovljenega Actrosa
na trg je Mercedes prevoznikom
ponudil izvedbo Edition 1 – omejeno serijo vozil z bogato opremo,

ki je bila hitro razprodana. Zaradi pozitivnega odziva so se odločili, da to ponovijo in izvedbo poimenujejo Editon 2. Tudi tokrat gre
za omejeno serijo le 400 vozil, ki
ponujajo bogato notranjo in zunanjo opremo. Model je na voljo s
šestimi paketi opreme, ki vključujejo okoli 40 različnih kosov dodatne opreme.
V kabini izstopajo armaturna plošča, oblečena v Nappa usnje z de-

www. kamion-bus.si

Usnjeni detajli, imitacija karbona na armaturi, širše zgornje ležišče, zavese z vzorcem logotipa ter posteljnina in prepoznavna zunanjost so
glave lastnosti luksuznega Actrosa.
korativnimi vložki v imitaciji karbona, ambientalna LED-osvetlitev
okoli strešnega okna, luksuzno
zgornje ležišče širine 90 centimetrov s posebno posteljnino, tej pa
oblikovno z vzorcem Mercedesove zvezde sledijo tudi okenske zavese.
Zunanjost je lahko pobarvana v
katerokoli barvo, ne glede na to
pa je maska vozila vedno v prepoznavi sivi barvi. Še dodatno modeli Edition 2 izstopajo po drugačnem senčniku z vgrajenimi štirimi
dodatnimi LED-žarometi, poslikavo na bokih kabine, dekorativnimi dodatki v svetleče črni barvi in
temnem kromu. Actros Editon 2
je na voljo v dvo- in triosnih izvedbah, stranka pa lahko izbira tudi
zmogljivost motorja.

Analogna armaturna plošča s klasičnimi merilniki se pri Actrosu F
vrača v ponudbo.

ka vstop udobneje le prek treh stopnic, v notranjosti pa ni ravnega
poda, temveč motorni tunel višine
12 centimetrov.
Čeprav v kabini ni Mercedesovih
digitalnih rešitev, pa so te še vedno na voljo opcijsko, to velja tudi
za pametni predvidljiv topografski tempomat PPC, vseeno pa je
Actros F opremljen z najnovejšo
aktivno zavorno asistenco ABA 5,
medtem ko ostali varnostni in asistenčni sistemi (ki niso zakonsko
obvezni) sodijo na seznam opcijske opreme.

Za model F sta na voljo le dve kabini - StreamSpace in BigSpace,
serijska so klasična vzvratna ogledala.

ACTROS F – UČINKOVIT IN
EKONOMIČEN
Predvsem za večje flote in cenovno orientirane stranke je Mercedes pripravil poseben model
Actrosa z oznako F, pri čemer črka
F pomeni 'funkcionalen'. Gre za izvedbo, ki je opremljena s klasičnimi vzvratnimi ogledali in klasično
armaturo, kot smo jo poznali pred
zadnjo prenovo modela, krajši pa
je tudi seznam serijske opreme.
Poleg tega je na voljo le z dvema
kabinama StreamSpace in BigSpace – gre za široki kabini (širina
2,5 metra), ki pa sta na šasijo nameščeni nekoliko nižje, zato pote-

Nižja namestitev kabine prinaša
12-centimetrski motorni tunel, a
istočasno lažji vstop v kabino z
le tremi stopnicami.
OKTOBER/NOVEMBER 2020
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NOVI INTOURO
Avtobus za linijske prevoze je bil
temeljito prenovljen – gre za mnogo več novosti, kot jih je morda
opaznih na prvi pogled. Pri izgledu izstopa nov sprednji del z lučmi, ki si jih deli z Mercedesovim
tovornim programom. Prav tako
je posodobljen zadek z v celoti
LED-lučmi, ki jih poznamo iz modela Citaro, pri katerem so si sposodili še nova vzvratna ogledala.
Avtobus ima izboljšano aerodinamiko, ki je skupaj z do 500 kilogrami manjšo maso prispevala
k 3 % manjši porabi goriva. Aprila prihodnje leto bodo v ponudbo
dodali še hibridni modul, kakršnega poznamo iz Citara, s katerim
se bo poraba goriva zmanjšala
za do 9 odstotkov. K prihranku je
prispevala nova zasnova bočnih
sten, ki so sedaj vertikalno postale povsem ravne.
Širi se ponudba dolžinskih izvedb;
poleg osnove izvedbe, ki meri v

Nova sprednja maska je najbolj opazna novost novega Intoura, ki je na
voljo v štirih dolžinah.

dolžino 12,18 metra, prihajajo v
ponudbo podaljšan dvoosni model Intouro M dolžine 13,09 metra, krajši K dolžine 10,75 metra in
največja triosna 14,88-metrska iz-

Intouro je prvi Mercedesov avtobus, ki je opremljen z aktivno
zavorno asistenco ABA 5, ki prepoznava tudi pešce.

Varnost povečuje tudi radarski sistem
Sideguard Assist, ki nadzoruje desni
bok avtobusa.
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vedba Intouro L. Sedežna kapaciteta se giblje med 47 in 71 potniškimi sedeži. Vsi modeli bodo na
voljo le v dvignjeni izvedbi – linijske izvedbe z nizkopodnim vstopom (low-entry) pa bo pri Daimlerju pokrivala le še Setrina serija
MultiClass.
Od tehničnih novosti velja omeniti
elektronsko parkirno zavoro, svetlobni in dežni senzor ter vstopna vrata, ki so opremljena s senzorji proti priprtju. V notranjosti je
posodobljena armaturna plošča
z novimi stikali, osrednjim zaslonom, volanskim obročem in nadzorno enoto klimatizacije, klasični
ključ za zagon vozila pa nadomešča pametni elektronski ključ, ki
ga ima voznik lahko v žepu. Potniški prostor ima nove opcijske ser-

40 % MANJŠA
P ROIZVODNJA
Pri Mercedesu v letošnjem
letu zaenkrat beležijo 40 %
manjšo proizvodnjo tovornih vozil, pri čemer se je
število novih naročil po poletnih dopustih začelo močno povečevati, a vseeno pri
napovedih za preostanek
leta ostajajo previdni. Mnogo manj rožnata je situacija
pri avtobusih, kjer je turistični segment skoraj povsem
ustavljen, medtem ko prodaja linijskih, predvsem pa
mestnih avtobusov, ki je vezana na javna naročila, poteka skoraj nemoteno.

Ponudba asistenčnih varnostnih sistemov pri Actrosu je posodobljena – Active
Sideguard Assist sedaj ne
le nadzira in voznika opozarja na osebe ter predmete v desnem mrtvem kotu,
ampak v primeru nevarnosti trka tudi samodejno zavira. Samodejno zaviranje
deluje le, če je hitrost tovornjaka med zavijanjem manjša od 20 km/h. Mercedes je
trenutno edini proizvajalec
gospodarskih vozil, ki ponuja tovrsten sistem.
Druga generacija vozniške asistence Active Drive
Assist 2 nudi dodatno varnost v primeru, da bi imel
voznik zdravstvene težave,
in če se na optična ter zvočna opozorila, naj prevzame
krmiljenje tovornjaka, ne
odzove, bo Actros po 60 sekundah opozarjanja začel s
postopnim zmanjševanjem
hitrosti do popolne ustavitve, ob tem bo še vedno samodejno ohranjal pozicijo
vozila znotraj voznega pasu
in vključil varnostne utripalke. Ko se vozilo ustavi,
se samodejno aktivira parkirna zavora, prav tako se
odklenejo vrata, da je reševalcem omogočen dostop
do voznika.
Obe novosti bosta pri Actrosu na voljo od junija 2021.

njih vrat pa je kovinski in ne več
steklen kot pri obstoječem modelu. Proizvodnja novega Intoura se
začenja marca prihodnje leto.

eCitaro G lahko sprejme do 146
potnikov.
visne sete nad sedeži, novo LED-razsvetljavo in klimatsko napravo
z aktivnim filtrom.
Varnost povečuje zadnja generacija aktivne zavorne asistence
ABA 5, ki je prvič vgrajena v Mercedesov avtobus, njej pa je dodan tudi radarski sistem Sideguard Assist, ki nadzoruje desni bok
vozila ter voznika opozarja na osebe in predmete v mrtvem kotu. Z
vidika vzdrževanja je olajšano menjavanje žarnic v prednjih lučeh in
vogalnih panelov, spodnji del pred-

ZGLOBNI eCITARO G Z
NOVIMI BATERIJAMI
Dve leti po solo električnem
mestnem avtobusu je Mercedes-
Benz predstavil tudi zglobni eCitaro G, katerega dobave se bodo
začele konec letošnjega leta.
Zglobni nizkopodni električni avtobus bo lahko sprejel 146 potnikov in bo zagotovil večje možnosti za potniški promet brez
izpustov škodljivih plinov tudi na
bolj obremenjenih linijah. eCitaro
G bo opremljen z drugo generacijo litij-ionskih baterij, kar povečuje kapaciteto z 292 na 396 kWh v
primerjavi s solo avtobusom.
Prav tako v ponudbo električnih
avtobusov prihajajo t. i. 'solid sta-

SPRINTER CITY 75
Mestni in turistični izvedbi minibusa na osnovi Sprinterja sedaj sledi še linijski model Sprinter City 75, opremljen z visokimi potniškimi
sedeži, opremljenimi s tritočkovnimi varnostnimi pasovi in razporeditvijo 2+1, 12 jih je nameščenih na povišan del in 7 na nizkopodni del.

www. kamion-bus.si

P OSODOBLJENI
VARNOSTNI
SISTEMI

Poleg zglobnega električnega eCitara prihajajo
v ponudbo tudi t. i. solid state baterije s
približno 25 % večjo energijsko gostoto.

ŠIRJENJE PONUDBE
TELEMATIKE
V prihodnjem obdobju bo
Mercedes veliko pozornosti posvetil področju telematike in upravljanja z
voznimi parki. Nabor storitev, ki jih nudi Fleetboard,
se povečuje, spremenjen je
uporabniški vmesnik, GPS-
pozicioniranje ima skrajšan
interval na 30 sekund, integrirana je storitev MB Uptime, Mercedes pa širi še
nabor uporabniških aplikacij za voznike. Med funkcijami Fleetboarda velja
izpostaviti dve – ena je opozorilo, da je bil tovornjak
udeležen v prometni nesreči, druga pa, če bi prišlo do
kraje vozila.

te' baterije brez tekočega elektrolita, brez kobalta in niklja, ki ne
potrebujejo aktivnega hlajenja in
bodo omogočale povečanje kapacitete na 441 kWh. Te baterije, ki
imajo približno 25 % večjo energijsko gostoto, povečujejo doseg
(solo avtobusom na 330 kilometrov, zglobnim pa na 220 kilometrov), s čimer bodo avtobusi lahko
pokrivali že veliko večino mestnih
linij. Mercedes je z eCitarom prvi
proizvajalec na svetu, ki v tem segmentu ponuja solid state baterije. Za leto 2022 je napovedan še
podaljševalnik dosega v obliki gorivnih celic.
OKTOBER/NOVEMBER 2020
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VOZILI SMO

MAN-OVI AUTOBUSI

FOKUS NA MESTNIH IN

Intercity je kot dvoosni avtobus na
voljo v treh dolžinah: 12,2, 13 in
13,2 metra.

LION'S INTERCITY Z
MOTORJI D15

Pregradne stene in razkužilniki postajajo samoumeven del opreme v
boju proti koronavirusu.

V nastalih
razmerah je povpraševanje po turističnih
avtobusih zastalo, zato proizvajalci vse svoje
upe polagajo na mestne in linijske modele. MAN
je v tem segmentu predstavil električni zglobni
mestni avtobus in razširjeno ponudbo pri linijskem
programu.
TEKST Boštjan Paušer FOTO Boštjan Paušer, MAN

S

kupaj s spremenjenim povpraševanjem na trgu so se
proizvajalci morali prilagoditi
tudi novim zahtevam glede protivirusne zaščite voznika in potnikov. Prezračevalnim sistemom z
aktivnim filtrom so dodali zaščit-
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ne predelne stene, namenjene
predvsem mestnim in linijskim
avtobusom, dozirnike razkužila
pri vstopnih vratih, pri MAN-u pa
vpeljujejo tudi poseben antivirusni premaz za vse površine, ki se
jih dotikajo potniki.

Šibka točka MAN-a v zadnjih letih
je bila odsotnost dovolj zmogljivega motorja pri linijskem avtobusu.
Po slovesu modela Lion's Regio je
bil namreč Lion's Intercity na voljo le z motorji D08 največje moči
290 KM, kar pa je bilo pri zahtevnejši topografiji terena in polnem
avtobusu za številne prevoznike
premalo. MAN to sedaj popravlja
z možnostjo izbire zmogljivejših
motorjev iz družine D15.
9-litrski šestvaljnik D15 je pri Intercityju na voljo v treh zmogljivostih:
280, 330 in 360 KM ter z največjim
navorom med 1.200 in 1.600 Nm.
Z obema najzmogljivejšima izvedbama se avtobusu odpirajo vrata k
večji priljubljenosti med prevozniki. Skupaj z novimi motorji v ponudbi kot opcija prihaja tudi avtomatiziran 12-stopenjski menjalnik
ZF TraXon skupaj z dodatnimi

Z zmogljivejšim motorjem, avtomati
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N LINIJSKIH MODELIH

MAN nudi celotno paleto avtobusov – od najmanjših minibusov
TGE do dvonadstropnega Neoplan Skylinerja.

iziranim menjalnikom in dodatnimi možnostmi notranje opreme bo postal Intercity bolj vsestranski avtobus za celotedensko uporabo.
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VOZILI SMO

Vrstni šestvaljni 9-litrski motor D15 je v Intercityju na voljo z
zmogljivostmi 280, 330 in 360 KM.

Prosojni meh zgloba poskrbi za veliko dodatne svetlobe v
potniškem prostoru in prijetno počutje potnikov.

funkcijami, ki zmanjšujejo porabo goriva, kot sta predvidljiv topografski tempomat EfficientCruise
in funkcija EcoRoll, pri MAN-u poimenovana EfficientRoll. Vozniku
je za počasno vožnjo v zastojih na
voljo tudi Idle Speed Driving – ta
omogoča vožnjo v prestavi pri vrtljajih prostega teka.
Skupaj s temi novostmi se poleg
ekonomičnosti povečuje tudi udobje tako za voznika kot tudi za
potnike. Intercity tako kot turistični modeli uporablja MAN-ove prilagodljive amortizerje PCV (Premium Comfort Valve) in predvsem
širi področje uporabe še na krajše

Delovno mesto Lion's Cityja nudi skupaj z volanom nastavljiv
osrednji del armaturne plošče in zelo dobro preglednost.

Baterije kapacitete 640 kWh nudijo
doseg do 270 kilometrov, za pogon
pa skrbita dva elektromotorja
skupne moči do 480 kW.
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turistične prevoze, s čimer avtobus postaja uporaben sedem dni
v tednu – med tednom kot linijski avtobus, za vikende pa kot turistični. To seveda pomeni, da ga je
mogoče tudi bolj bogato opremiti;
od različnih izvedb prtljažnih polic
z integriranimi servisnimi seti nad
sedeži do LCD-zaslonov in celo toaletnega prostora pri drugih vratih.
Prav tako so v ponudbo kot opcijo
dodali tudi sprednje žaromete, ki
uporabljajo LED-tehnologijo.

ZGLOBNI LION'S CITY 18 E
Po solo izvedbi električnega
mestnega avtobusa, ki je letos

Vse baterije pri električnem avtobusu so nameščene na streho, na voljo so trije priključki za polnjenje.
prejel zlato oblikovalsko nagrado
(iF Gold Design Award), sedaj na
ceste prihaja tudi njegova zglobna različica dolžine 18,1 metra –
trenutno poteka testna faza, začetek serijske proizvodnje pa je
predviden za april prihodnje leto.
Maksimalna kapaciteta NMC-baterij, ki so v celoti nameščene na
strehi (gre za 8 modulov), znaša
640 kWh, kar naj bi v optimalnih
pogojih zadostovalo za do 270

prevoženih kilometrov z enim
polnjenjem baterij. Gnani sta druga in tretja os, oba elektromotor-

kW (kratkotrajno do 480 kW). Pogonska izvedba z dvema elektromotorjema izboljšuje zmogljivosti in povečuje
stabilnost vozila,
hkrati pa dva elekElektrični Lion's City 18 E nudi
tromotorja omogodoseg v optimalnih pogojih do
čata tudi več reku270 kilometrov.
peracije energije pri
zaviranju.
ja sta med seboj sinhronizirana,
MAN pri polnjenju stavi na plug-
njuna skupna moč pa znaša 320
in polnjenje v garaži. Avtobus je
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lahko za večjo fleksibilnost opremljen s tremi priključnimi mesti – na levem in desnem boku ter
na zadku. Gre za standardizirane
CCS-priključke, največja moč polnjenja lahko znaša 150 kW (oz.
povprečno 100 kW), kar pomeni,
da se baterije avtobusa povsem
napolnijo v manj kot štirih urah.
Ker so vse baterije vgrajene na
strehi, se je sprostil dodaten
prostor v zadnjem delu avtobusa, zato so tam v potniškem prostoru lahko dodatni štirje sedeži
in večje zadnje steklo, ki v notranjost prinaša več svetlobe. Ravno svetla notranjost je ena od velikih prednosti nove generacije
Lion's Cityja, saj stekla segajo visoko proti strehi, tudi za stranskimi strešnimi paneli, prav tako
prosojne izvedbe je lahko meh
zgloba, zato je počutje v avtobusu resnično prijetno. Potniška
kapaciteta električnega zglobnika znaša 120 oseb.

RAZŠIRJENA PONUDBA
MINIBUSOV
S predelavami na osnovi dostavnika TGE se je MAN lahko prvič
podal tudi v svet minibusov, in to
uspešno, saj so jih samo v lan-

Z modelom TGE je MAN lahko vstopil tudi v svet minibusov.
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VOZILI SMO

Za predelavo linijskega TGE Intercity poskrbi litvanski Altas, ki je uradni MAN-ov partner tudi za turistično izvedbo. Nudi 19 potniških
sedežev s tritočkovnimi pasovi in prostorne prtljažne police nad njimi.
skem letu prodali že več kot 500.
Na tokratni predstavitvi smo lahko prvič zapeljali linijsko različico TGE Intercity – gre za predelavo litvanskega Altasa, ki ob
zunanji dolžini slabe 7,4 metra
ponuja 19 potniških sedežev.
V ponudbi so tudi električne izvedbe eTGE Combi s prostorom
za do osem potnikov in dosegom 115 kilometrov (po WLTP-
standardu), ki jih MAN izdeluje v svojem centru za predelave
Bus Modification Center (BMC) v

nemškem Plauenu. Za mestne
in turistične izvedbe na osnovi
TGE-ja, tako kot za linijsko, skrbi
Altas, poleg njega pa je še okoli 20 certificiranih zunanjih predelovalcev. Tudi s ponudbo minibusov tako MAN sedaj pokriva
celoten segment.

MAN nudi prevoznikom popolno
podporo pri načrtovanju
vpeljave in kasnejši uporabi
električnih avtobusov.

CELOSTNA PODPORA
E-MOBILNOSTI

VEČJI VIDNI KOT KAMER
Pri turističnih avtobusih praktično ni pomembnejših novosti,
omeniti velja le posodobljeno rešitev kamer namesto vzvratnih
ogledal pri aktualnem avtobusu
leta – modelu Lion's Coach. Spre-
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menjeni so nosilci, na katere so
kamere nameščene, tako da so
te nekoliko bolj odmaknjene od
vozila (približno dva centimetra
več), s čimer se je spremenil in
povečal vidni kot slike, ki jo voz-

nik lahko spremlja na LCD-zaslonu. Prav tako je novo ohišje obeh
LCD-zaslonov, ki sta nameščena
na A-stebrička, tako da se ti lepše vklapljajo v celotni izgled avtobusa.

Kot smo že večkrat zapisali,
prehod na električne avtobuse
v mestnem prometu ni enostaven, gre za zapleten proces,
ki mora vključevati natančno
analizo izvedljivosti uporabe
električnih avtobusov na posameznih linijah, načrt potrebnih
investicij v infrastrukturo in
optimizacijo procesa polnjenja avtobusov. Tudi po uvedbi
je potrebno spremljanje vozil
– predvsem statusa njihovih baterij, da se lahko pravočasno ukrepa, če so potrebne
menjave posameznih baterijskih celic. MAN poudarja, da
na tem področju nudi celotno
podporo prevoznikom od začetnih analiz do poprodajne
podpore po uvedbi avtobusov
v promet.

VOLTA ZERO
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PREDSTAVITEV

ELEKTRIČNA

MESTNA DISTRIBUCIJA
Volta Zero je namensko razvit tovornjak za mestno distribucijo
z električnim pogonom in številnimi drugimi inovativnimi rešitvami, kot je zelo
pregledna kabina s središčnim položajem voznika v njej.
TEKST Matko Jović

N

ovi časi prinašajo v industrijo motornih vozil tudi nova
podjetja, ki se vsakodnevno pojavljajo in ponujajo drugačne rešitve kot tradicionalni proizvajalci. Tako je Tesla v avtomobilskem
svetu povzročil kar nekaj razburjenja (napovedali so tudi tovornjak). V svetu gospodarskih vozil
pa do včeraj neznani Nikola Motor postaja eno najpomembnejših podjetij na področju pogona
brez emisij. Eno od prav tako novih podjetij, ki ponuja zanimivo rešitev, je Volta Trucks, kjer so pravkar predstavili svoj prvi prototip
Volta Zero.
Gre za prvi (tako trdijo pri proizva-
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Lahki in čvrsti paneli nadgradnje so izdelani iz materiala Flax, ki je po lastnostih podoben karbonskim
vlaknom, a je za njegovo proizvodnjo potrebnega manj CO2.

Euro
Pallet #2

Euro
Pallet #3

Euro
Pallet #9

Euro
Pallet #10

Euro
Euro
Euro
Euro
Pallet #11 Pallet #12 Pallet #13 Pallet #14

VOLTA ZERO
Višina
Dolžina
Širina
Višina
tovornega roba
Prostornina
tovornega
prostora
Vrata kabine
Vrata tovornega
prostora
Nosilnost

2.200 mm
6.900 mm
2.485 mm
1.175 mm
37,7 m3
Po želji kupca
Po želji kupca
8.600 kg

Sredinsko nameščen voznikov položaj nudi dobro preglednost
pod kotom 220 stopinj, h kateri pomagajo kamere namesto
vzvratnih ogledal.
jalcu) namensko izdelani električni tovornjak za mestno distribucijo, ki prinaša številne zanimive
rešitve, kakršnih v tem segmentu doslej še nismo videli. Za razliko od obstoječih električnih tovornjakov, ki so pravzaprav predelave
tovornjakov s klasičnim pogonom, je bil Volta Zero že od začetka projektiran kot električen, kar
je omogočilo povsem drugačno
zasnovo kabine in tovornega prostora.

KAR NAJVEČJA
PREGLEDNOST
Ker gre za tovornjak, ki vozi po mestu, so preglednost in zato tudi varnost ter zaščita ranljivih skupin ene
najpomembnejših prioritet. Kabina
z osrednjim vozniškim položajem
in vidnim kotom 220 stopinj zagotavlja odlično preglednost na vse
strani, k temu pripomorejo tudi kamere namesto ogledal oziroma zasloni v notranjosti. Voznik lahko v
kabino vstopa skozi drsna vrata z

Euro
Pallet #4

Euro
Pallet #5

obeh strani, poleg osrednjega vozniškega sedeža pa je ob zadnji
steni kabine mogoče namestiti še
dva dodatna sedeža za posadko.
Pri organizaciji TfL (Transport for
London) so tej rešitvi za zaščito
ranljivih skupin v prometu dali najvišjo možno oceno.
Volta Zero je eden prvih tovornjakov, ki ga poganja tako imenovana
e-os. Takšna pogonska os z integriranima elektromotorjem in prenosom je zelo kompaktna in lahka
obenem. Poleg pogona, ki se nahaja znotraj šasije, so tu še akumulatorji s skupno zmogljivostjo
160–200 kWh, kar omogoča doseg od 150 do 200 km. Čeprav
moč elektromotorja ni navedena, naj bi tovornjak z največjo dovoljeno maso 16 ton dosegel najvišjo hitrost 90 km/h. Sorazmerno
kompaktna oblika vozila z dolžino
9.460 mm, višino 3.470 mm in širino 2.550 mm omogoča enostavno manevriranje v mestu. V tovorni
prostor prostornine 37,7 m3 je mogoče naložiti do 16 evro palet. Nosilnost znaša 8.600 kg, kar pomeni
maso praznega vozila z nadgradnjo 7.400 kg. Ob upoštevanju razmeroma velike teže akumulatorjev
je to dober rezultat.

LAHKI IN TRDNI MATERIALI
Uporaba kompozitnega materiala
Flax (razvit v sodelovanju s švicarskim podjetjem Bcomp in Evropsko vesoljsko agencijo) je še ena
zanimivost. Gre za material s podobnimi lastnostmi, kot jih imajo
karbonska vlakna, a z znatno manjšo količino CO2, potrebnega za proizvodnjo.
Zaradi posebne tehnike pletenja in
biorazgradljive smole, ki jo uporabljajo za povezovanje vlaken in slojev, nastanejo zelo močne in lahke

Euro
Pallet #6

Euro
Pallet #7

Euro
Pallet #8
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Euro
Pallet #1

Euro
Euro
Pallet #15 Pallet #16

plošče, iz katerih sta izdelani kabina in nadgradnja. Poleg tega, da je
močan in lahek, je ta material tudi
enostavno reciklirati. Podvozje je
seveda jekleno, enako tudi kletka
kabine, ki vozniku zagotavlja kar
največjo varnost.
Prvih 12 prototipov bodo začeli testirati v začetku naslednjega
leta, prve dobave vozil kupcem pa
načrtujejo leta 2022.

AKUMULATORJI
LiFePO4
Za hranjenje električne energije koristijo litij-železo-fosfatne
akumulatorje (LiFePO4), ki jih
pogosto označujejo tudi kot
LFP (lithium ferrophosphate).
To je različica litij-ionskih akumulatorjev z nekoliko manjšo
energetsko gostoto od klasičnih litij-ionskih. Njihove poglavitne prednosti so nižja cena, v
primeru poškodbe niso vnetljivi in ne vsebujejo dragih kovin.
Čeprav mase akumulatorjev
niso navedli, lahko glede na
podatek o specifični energiji
(90–160 Wh/kg) in kapaciteti sklepamo, da tehtajo okoli
dve toni.

OKTOBER/NOVEMBER 2020

kamion&bus

33

www. kamion-bus.si

PREDSTAVITEV

34

kamion & bus

CESTE?
KAKŠNE CESTE?

TORSUS PRAETORIAN

OKTOBER/NOVEMBER 2020

Ko se končajo asfalt in
utrjene makadamske poti, lahko vožnjo nadaljujejo
le še najbolj robustna terenska vozila. Eden takšnih
je Praetorian, ki ob tem lahko prevaža še do 37
potnikov.

L

and Rover Defender, Mercedesov razred G, Toyota Land Cruiser in Unimog – vozila, ki so sinonim za premagovanje najhujših
brezpotij, so dobila družbo, ki sliši na ime Torsus Praetorian. Češki
proizvajalec nudi specialna vozila,
ki lahko prepeljejo potnike in opremo tudi tja, kamor urejene ceste ne
vodijo.

MAN SLUŽI ZA OSNOVO
Ustanovitelj podjetja Vakhtang
Dzhukashvili je svojo pot na področju terenskih vozil začel kot sodelavec pri naročilu specialnih vojaških vozil ukrajinske vojske in se
leta 2016, v izogib birokratskim
oviram, z ustanovitvijo podjetja na
Češkem podal v zasebne vode.
Vozilo, ki nosi ime po elitnih rimskih legionarjih, v svoji polni luči
zablesti, ko se končajo ceste. Temelji na MAN-ovi šasiji tovornjaka TGM največje dovoljene
mase 13,4 tone s stalnim štirikolesnim pogonom. Za pogon minibusa skrbi 6,9-litrski MAN-ov vrstni šestvaljni motor D08 največje
moči 290 KM in z 1.150 Nm navora, ki je na voljo v izvedbah od
Euro 3 do Euro 6, saj se vozila pro-
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TEKST Boštjan Paušer FOTO Torsus

dajajo tudi na drugih celinah z
mnogo manj strogimi okoljskimi
predpisi od evropskih.
V osnovi je menjalnik ročni 8-stopenjski ZF-ov, opcijsko pa sta na
voljo še avtomatiziran TipMatic z
12-prestavnimi razmerji in off-road
programom za zahtevno terensko
vožnjo ter avtomatski Allison s
pretvornikom navora, šestimi prestavami in retarderjem.

ROBUSTNO TERENSKO
VOZILO
Praetorian ponuja vse tri zapore diferenciala – poleg sredinske še zaporo prednjega in zadnjega diferenciala. Ko je govora o terenski
prehodnosti, češki izdelek blesti s
40-centimetrsko oddaljenostjo šasije od tal, 32-stopinjskim vstopnim kotom in 26-stopinjskim izstopnim, možnostjo vožnje skozi
vodo do globine 90 centimetrov,
premaguje lahko bočne naklone do
33,5° in vzdolžne do 65 %. V serijsko opremo sodijo grobe terenske
pnevmatike dimenzije 395/85 R20,
k temu pa lahko dodamo še zavorni sistem ABS s terenskim delovanjem in sistem za uravnavanje tlaka v pnevmatikah med vožnjo.

Terenski minibus lahko premaguje 65-odstotne vzdolžne naklone
in brede skozi vodo globine do 90 centimetrov.
Robustnost vozila v serijski opremi povečuje klasično vzmetenje
s paraboličnimi listnatimi vzmetni na prvi in drugi osi, medtem ko
je zračno vzmetenje, ki predvsem
povečuje udobje za potnike, na voljo kot opcija. Zunanja dolžina vozila znaša 8,4 metra, kar ob 4,2
metra medosne razdalje zagotavlja dobro okretnost in majhen obračalni krog.
Na seznamu dodatne opreme
se najdejo še električni in hidrav-

Ker vozilo temelji na šasiji MAN-a
TGM, je njegova tudi armaturna
plošča.
OKTOBER/NOVEMBER 2020
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lični vitli (zmogljivosti 9 oz. 18
ton), različne izvedbe jeklene cevne zaščite spredaj in zadaj, zunanje kovinske mrežne zaščite bočnih stekel in strešni prtljažnik z
lestvijo.

PROSTOR ZA DO 37
POTNIKOV
Potniški prostor polne širine omogoča udobno sedežno konfiguracijo 2+2, tako da znaša največja potniška kapaciteta 37 sedežev, pri
tem pa sta prvi dve sedežni vrsti
nad prvo osjo nameščeni nekoliko višje kot ostale. Vanj se vstopa
prek enih bočnih vrat s pnevmatskim pogonom, ki se nahajajo na
sredini avtobusa, medtem ko imata voznik in sovoznik vsak svoja
lastna vrata.
Zaradi visoke oddaljenost od tal
je za lažji vstop vgrajena dodatna
stopnica, ki se odpira samodejno
ob odpiranju potniških vrat. Celotna razsvetljava, tako notranja kot
tudi zunanja, je izdelana z LED-diodami, vozilo pa je mogoče opremiti tudi z dodatnimi LED-lučmi za
osvetlitev okolice na boku.

PRILAGODLJIVA
NOTRANJOST
Tako kot podvozje in pogonski

Praetorian je v osnovi namenjen prevozu do 37 potnikov, proizvajalec pa ponuja tudi druge specialne
izvedbe za potrebe reševalnih služb, gasilcev, vojske ali pa kot avtodom za avanturistična potovanja po
brezpotjih.
sklop tudi armaturna plošča prihaja iz MAN-a, kar prinaša preizkušeno tehniko, vključno z barvnim LCD-zaslonom s krmiljenjem
na dotik za potrebe multimedijskega sistema in navigacije. Pri
notranji opremi se proizvajalec
lahko prilagodi željam stranke, to
pomeni, da je v ponudbi vse od
DVD-predvajalnika, LCD-zaslonov
in sedežev s tritočkovnimi varnostnimi pasovi – ti imajo lahko v naslonjala vgrajene tudi individualne 10-palčne LCD-zaslone

Ko se utrjene ceste končajo, lahko
pot nadaljuje le malo vozil. Češki
minibus je v tem pogledu unikaten
izdelek in se prodaja po celem
svetu. Cene se začenjajo pri
dobrih 150 tisočakih.
36
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– do odlagalnih polic nad sedeži z vgrajenimi bralnimi lučkami
in prezračevalnimi režami, dodatno LED-razsvetljavo na spodnjem
robu stranskih stekel ter USB-
priključki za polnjenje mobilnih
naprav. Vozilo je mogoče opremiti tudi s toaletnim prostorom oz.
mini kopalnico, na voljo pa so še
različne izvedbe poda, in sicer od
umetne mase do aluminija.
Čeprav je glavna pozornost
usmerjena na klasični potniški
minibus, pa pri Torsusu ponuja-

jo tudi številne specialne izvedbe
Praetoriana, kot so: reševalno vozilo, vozilo za raziskovalne ekspedicije, avtodom, vozilo za specialne policijske enote ali vojsko
in tovorno vozilo. Praetorian se
tako lahko znajde v vlogi luksuznega avtobusa za turiste na afriškem safariju, dostavlja reševalce in pomoč med naravnimi
nesrečami na prizadeta območja
ali v prvih bojnih vrstah na kriznih območjih pomaga poskrbeti za mir.
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STRATEGIJA EU ZA VODIK

VODIK JE NOVA NA
EU je 8. julija sprejela strategijo uporabe oziroma koriščenja
vodika (A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe), s katero bo
doživela popolno energetsko obnovo in do leta 2050 emisij CO2 ne bo samo
odpravila, ampak bo tudi popolnoma energetsko neodvisna.
TEKST Matko Jović

Čeprav je vodik najbolj razširjen element v vesolju, ga ni lahko
proizvesti ali shraniti, ker ima zelo majhne molekule.

Č

eprav dizelski pogon prevladuje v svetu gospodarskih vozil
in delež vozil s kakšno drugo vrsto
pogona komajda obstaja, se zadeve vseeno pospešeno spreminjajo. Vedno bolj strogi predpisi, ne
samo o emisijah škodljivih snoveh
v izpuhu, ampak tudi o količini CO2,
proizvajalce silijo v druge rešitve.
Uporaba električnih vozil z baterijami (BEV) v osebnih avtomobilih sicer dobiva zagon, vendar je uporaba te tehnologije zaradi večje teže
in obremenitve v gospodarskih vozilih veliko bolj zahtevna. Pri lahkih
gospodarskih vozilih se proizvajalci
večinoma odločajo za enake rešitve kot pri osebnih. Po drugi strani
pa večina proizvajalcev ponuja (ali
razvija) tovornjake in (mestne) avtobuse z električnim pogonom. Gre
za vozila, ki dnevno prevozijo manjše razdalje (do 150 kilometrov) in
so vedno blizu polnilnic.
Čeprav obstajajo tudi težka vozila z akumulatorskim električnim
pogonom, je ideja o uporabi vodika kot (čistega) vira energije, to-
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ELEKTROLIZA VODE
Vodik pridobimo tako, da molekulo vode (H2O) s pomočjo električne
energije ločimo na vodik in kisik. Pri tem uporabimo enosmerni električni tok in oba pola spojimo z elektrodama v vodi. Z reakcijo ločeni vodik se zbira na katodi, kisik na anodi. Elektroliza
čiste vode je počasna in zahteva veliko energije, zato vodi
dodajo elektrolite ali različne soli.

Elektroliza
Voda z dodatkom soli

Anoda

Katoda

Enosmerni vir
električne energije

Rezervoar vodika

EVROPSKA STRATEGIJA
ZA VODIK
Evropska komisija je prepoznala
pomen in potencial vodika kot čistega energenta in 8. julija sprejela strategijo uporabe oziroma koriščenja vodika, po kateri Evropska
unija načrtuje do leta 2050 postati
CO2 nevtralna. Pri tem je treba poudariti, da gre za strategijo uporabe vodika kot vira energije v vseh
segmentih gospodarstva in družbe
(pridobivanje energije, industrija,
gospodinjstva) in ne le v prometu.
Določene količine vodika danes

ENERGIJSKA GOSTOTA
POSAMEZNIH ENERGENTOV

vodik

zemeljski plin

Vodik ima zelo veliko
energijsko gostoto na
kilogram, vendar je
najlažji znan element,
zato je za en kilogram
potrebne veliko
prostornine.
dizel/bencin

solid state
litij-polimerne litij-ionske
baterije
baterije
baterije
Merska enota (MJ/kg)

pridobivajo iz zemeljskega plina,
pri čemer se sprošča CO2, in takšnega vodika ne moremo smatrati
kot čisto gorivo kakor tudi ne njegove uporabe. Za začetek strategija EU definira, da je "čisti vodik"
tisti, ki ga pridobivamo z elektrolizo vode, a elektrika, ki jo koristimo pri tem procesu, mora izvirati
iz obnovljivih virov. Druga možnost
je pridobivanje čistega vodika iz bioplina, kar je glede na CO2 nevtralen proces, ampak realno iz tega
vira ne moremo pričakovati večjih količin.
Strategija EU obravnava izključno
čisti vodik, a kot glavni vir električne energije za njegovo pridobivanje so sončni paneli oziroma vetrne elektrarne, pri čemer so paneli
enostavnejši za postavljanje, zahtevajo manjše začetne investicije in jih ima lahko v osnovi vsaka hiša.

www. kamion-bus.si

AFTA

rej pogona na gorivne celice, vse
bolj razširjena. Da ne bo zmede:
gre za električni pogon, vendar pri
tem načinu elektriko proizvajajo v
vozilu samem, torej v gorivnih celicah, za pogon pa služi elektromotor. Vodik je veliko boljši hranilnik
energije kot akumulatorji.

GORIVNE CELICE
Na voljo je več vrst gorivnih celic, večinoma pa uporabljajo celico
s polimerno membrano (včasih imenovana tudi protonska membrana), najpogostejše okrajšave pa so PEM ali PEMFC. Elektro-kemijska reakcija, ki poteka v vsaki celici, združuje vodik in kisik, ki
pri tem tvorita električno energijo, hkrati pa se sproščata toplota in
vodna para. Čeprav plina burno reagirata, v celici ne pride do eksplozije. Vodik in kisik ločuje polprepustna membrana, ki zagotavlja
nadzorovano reakcijo. Najprej je vsaka molekula vodika razdeljena
na pozitivno nabite protone in negativne elektrone, pri čemer protoni prehajajo skozi membrano na katodo, negativni elektroni pa ostanejo na
vodik H2
anodi. Rezultat je razlika v napetosti na
protoni H+
obeh straneh membrane, s spajanjem
kisik O2
(anode in katode) pa sklenemo električni tokokrog.
atom kisika

Električni
tok

Dovajanje
kisika (zraka)

Dovajanje
vodika

Anoda (-)
Katoda (+)

Polimerna
elektrolizna
membrana
(PEM)
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HYZON ZAČENJA
PROIZVODNJO NA
NIZOZEMSKEM
V azijsko-ameriškem podjetju Hyzon Motors na Nizozemskem bodo proizvajali vozila
na vodikov pogon, namenjena
evropskemu trgu. V Hyzonu so
se dogovorili za sodelovanje z
nizozemskim podjetjem Holthausen iz Groningena, ki običajno vse vrste vozil predeluje
na pogon na vodik ali bioplin.
Za začetek bodo uporabljali
podvozja in kabine obstoječih
modelov tovornjakov, v katere bodo vgradili nov pogon.
Prve ilustracije prikazujejo, da
so nov Hyzonov vlačilec izdelali na osnovi DAF-a XF. Hyzon
Motors Europe že začenja s
proizvodnjo. Pri tem vodilni poudarjajo, da bodo do konca leta
2021 izdelali vsaj 100 tovornjakov z največjo dovoljeno maso
do 50 ton. Prve tovornjake bi na
cestah morali videti že čez 6–8
mesecev. Obenem podjetje
išče lokacijo za povsem novo
tovarno z letno zmogljivostjo
proizvodnje približno 2.000 tovornjakov z gorivnimi celicami.

HYUNDAI XCIENT FUEL CELL
Prvih 10 tovornjakov Hyundai XCIENT Fuel
Cell s pogonom na vodik oziroma gorivne celice prihaja te dni v Švico. Do konca leta jih bo
tam 50, do leta 2025 skupno 1.600 in za vsa
ta vozila jim v Švici ne bo treba plačevati cestnine. Švicarji bodo vodik pridobivali z elektrolizo vode z električno energijo, pridobljeno
izključno iz obnovljivih virov. Osnova je tovornjak Hyundai XCIENT, katerega klasični pogon
so zamenjale gorivne celice in drugi potrebni
sestavni deli. XCIENT ima v tej konfiguraciji rezervoarje s skupno kapaciteto 32,09 kg vodika,
kar zadostuje za približno 400 kilometrov vožnje. Hyundai razvija tudi vlačilec za prevoze
na dolge razdalje z dosegom 1.000 km. Gorivne celice imajo moč 195 kW, napajajo pa elektromotor z največjo močjo 350 kW (476 KM)
in navorom 3.400 Nm. Akumulator se med vožnjo polni s presežno električno energijo iz gorivnih celic in med rekuperativnim zaviranjem.
Čeprav manjša električna vozila načeloma nimajo menjalnika, so v tem primeru zaradi večjega navora in mase vozila vgradili samodejni
Allisonov menjalnik s šestimi prestavami.

NIKOLA TRE
Tovornjak Nikola Tre bodo začeli proizvajati v ulmskih tovarnah Iveca, kjer lahko različico z gorivnimi celicami pričakujemo leta 2023.
Osnova bo Iveco S-Way, v katerega bodo vgradili pogonski sklop z
gorivnimi celicami. Vozilo bodo ponujali kot vlačilec ali šasijo v konfiguracijah 4×2 ali 6×2. Moč elektromotorjev bo 480 kW, največji navor pa 1.800 Nm. Tlak v rezervoarjih, v katere bo mogoče shraniti do
80 kg vodika, bo znašal 700 barov, kar bo zadoščalo za 800-kilometrski doseg.
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Strategija EU za vodik vključuje
naslednje:
• EU namerava v prvi fazi do leta
2024 dekarbonizirati obstoječo
proizvodnjo vodika in v tem obdobju namestiti obrate za elektrolizo skupne moči 6 GW, ki bi
pridobili milijon ton čistega vodika. Trenutno je skupna moč
obratov za elektrolizo okoli 1 GW.
Stroški obratov za elektrolizo bi
v tem obdobju znašali od 5 do 9
milijard evrov;
• v drugi fazi od leta 2024 do 2030
načrtujejo namestitev obratov za
elektrolizo moči najmanj 40 GW
in pridobitev 10 milijonov ton čistega vodika. V tem obdobju pričakujejo pomembno povečanje
koriščenja vodika na vseh področjih, vključno s prometom.
Stroški obratov za elektrolizo bi
v tem obdobju znašali med 26 in
44 milijard evrov;
• v tretji fazi od leta 2030 do 2050
in kasneje bi pridobivanje in upo-

raba vodika morala doseči popolno zrelost in masovno uporabo,
kar pomeni dekarbonizacijo celotne družbe.
V kolikšni meri je to realno? Ocenjujejo, da bi bilo treba za izpolnitev

HINO IN TOYOTA
Podjetji Toyota in Hino sta
predstavili konceptni tovornjak na vodikov pogon, ki temelji na modelu Hino Profia.
Vgradili so dve gorivni celici Toyota Mirai in litij-ionski
akumulator, ki služi kot vmesni hranilnik za električno
energijo. Največja dovoljena
masa vozila je 25 ton, poganja ga asinhronski izmenični
elektromotor, vodik v rezervoarjih pa shranjujejo pod
tlakom 700 barov. Povprečna poraba vodika znaša 760
g/100 km.

Daimler Trucks in Volvo Group ustanavljata skupno podjetje, katerega cilj je razvoj in proizvodnja sistemov gorivnih celic za pogon (predvsem težkih) gospodarskih vozil. V drugi polovici tega
desetletja nameravajo ponuditi vozila za prevoz na dolge razdalje s pogonom na gorivne celice. Ker gre za dva največja svetovna proizvajalca gospodarskih vozil, ki letno skupaj izdelata
skoraj milijon tovornjakov, je to zelo pomembno za usmerjanje
prihodnje smeri razvoja pogona gospodarskih vozil.
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SODELOVANJE DAIMLERJA IN VOLVA

QUANTRON
Nemško podjetje Quantron
je poznano po predelavi klasičnih dizelskih tovornjakov
v električne. Napovedali so
celo paleto vozil s pogonom
na vodik. Model Energon, ki
ga lahko pričakujemo leta
2022, temelji na Ivecovemu
Stratorju. Moč elektromotorja, ki bo vozilo poganjal
s pomočjo dvostopenjskega menjalnika, bo znašala
340 kW (462 KM). Gorivne
celice bodo zmogle 130 kW,
poleg tega pa bodo vgradili akumulatorje s kapaciteto
110 kWh, ki jih bo mogoče
polniti iz omrežja. Rezervoarji za vodik bodo zadoščali
za najmanj 700 kilometrov
dosega. Napovedali so
tudi lažje modele, ki temeljijo na Dailyju, in sicer različica največje dovoljene
mase 4,2 tone z motorjem
100 kW in različica 7,2 tone
z motorjem 147 kW. Doseg
bo med 300 in 500 kilometri
ter bo odvisen od števila rezervoarjev.

strategije do leta 2050 investirati od
200 do 400 milijard evrov, kar obsega pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov, pridobivanje,
distribucijo, skladiščenje in končno
uporabo vodika. V celotnem procesu pridobivanja, distribucije in uporabe bi bilo ustvarjenih približno milijon novih delovnih mest. Leta 2050
naj bi čisti vodik pokrival četrtino
celotnih svetovnih potreb po energiji, vrednost letne prodaje pa bi znašala približno 630 milijard evrov.
Ena od težav, ki bi lahko upočasnila
uresničevanje strategije, je Covid-19
oziroma obsežna sredstva, ki jih EU
namerava nameniti za odpravo posledic pandemije.
Upamo, da se bo (vsaj večji) del te
strategije uresničeval, ker bi imel
poleg okoljskih tudi pozitivne gospodarske posledice za EU in na
koncu pomenil energetsko neodvisnost Evrope od arabske nafte in ruskega plina.

VODIK V PREVOZNIŠTVU
Vedno bolj postaja jasno, da bi bila
izgradnja električne mreže in polnilnic, potrebnih za polnjenje milijonov električnih tovornjakov, predraga in nepraktična. Njihovo
polnjenje bi bilo kljub polnilnicam
velike moči dolgotrajno. Res je, da
morajo vozniki in s tem tudi tovor-

njaki delati odmore, ki bi jih lahko
uporabili za polnjenje. Za uskladitev tega in omogočanje vsakomur,
da polni kadar koli in kolikor želi,
bi bile potrebne ogromne polnilne
zmogljivosti, še posebej če vemo,
da v tem trenutku ni mogoče zagotoviti niti dovolj parkirnih prostorov
za tovornjake.

SCANIA NA VODIK
Tudi pri Scanii so predstavili nekaj prototipov na vodikov pogon,
ki že vozijo po cestah. Najnovejši so štirje distribucijski tovornjaki za norveško trgovsko verigo ASKO. Za pogon uporabljajo
elektromotorje z največjo močjo 290 kW (kratkotrajno) in 210
kW stalne moči, ki razvijajo navor 2.200 Nm. Klasičnega menjalnika nimajo, je pa vgrajen enostopenjski prenos. Gorivne celice
imajo moč 90 kW, poleg njih so v sistem vgradili akumulator kapacitete 56 kWh. Tega je mogoče polniti iz električnega omrežja
s polnilcem z 22 kW moči. Kamion s kabino G in v konfiguraciji 6x2*2 s sledilno tretjo osjo ima rezervoarje za vodik pod tlakom 350 barov, ki sprejme 33 kg vodika, kar je dovolj za 400 do
500 kilometrov vožnje.
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VOZILI SMO

MERCEDES-BENZ EQV 300

VIP NA

ELEKTRIČNI POGON
Mercedes
EQV 300 nudi več kot 400 kilometrov dosega, prvovrstno udobje za voznika in do sedem potnikov.
Gre za vozilo, ki bo najbolj priljubljeno za shuttle
oziroma VIP-prevoze, poslovna potovanja, zanj pa
se bodo verjetno odločile tudi večje družine.
TEKST Boštjan Paušer FOTO Boštjan Paušer, Daimler

M

ercedes-Benz je začel prodajati model EQV, še enega v liniji električnih modelov EQ, in kot
pove že ime, gre za razred V z električnim pogonom. Z drugimi besedami EQV združuje najudobnejši možen prevoz skupine ljudi brez
emisij izpušnih plinov. Od zunaj
se od klasičnega razreda V skoraj ne loči, drugačna je le maska,
vgradnja baterij v pod vozila pa je
povzročila povečanje višine za 21
mm, tako da ta sedaj znaša milimeter več kot 1,9 metra.

418 KILOMETROV DOSEGA
Vgrajena vodno hlajena litij-ionska baterija kapacitete 100
kWh (od tega je uporabna kapaciteta 90 kWh) nudi vozilu uradni
največji doseg 418 kilometrov z
enim polnjenjem. Polnjenju je namenjen standardiziran CCS-priključek, nameščen v sprednjem
levem delu odbijača, čas polnjenja na hitri polnilnici z enosmernim tokom (največ 110 kW) od
10 do 80 odstotkov napolnjenosti baterije pa znaša 45 minut.

EQV je na voljo v dolgi različici dolžine 5.140
mm in ekstra dolgi različici, ki meri 5.370 mm,
deklarirani doseg pa znaša
418 kilometrov.
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Dolžina (mm)
Medosna razdalja (mm)

5.140
3.200

EQV 300,
EKSTRA DOLGI
5.370
3.430

Model

EQV 300, dolgi

Prtljažni prostor (l)

1.030

1.410

Poraba (kWh/100 km)

26,3

26,4

Doseg (km)

418

Priključek
Čas polnjenja
(AC do 11 kW)
Čas polnjenja
(DC do 110 kW)
Pogon

<10 h (0–100 %)
cca. 45 min (10–80 %)
Na prednji par koles

Moč – stalna (kW/KM)

no maso vozila s 3.200 na 3.500
kilogramov. Nosilnost sedaj, odvisno od opreme, znaša dobrih
800 kilogramov, kar pa je še vedno dobrih 200 manj od dizelske
izvedbe.

150 KW NAJVEČJE MOČI

Elektromotor, ki poganja prednji par koles,
nudi kratkotrajno najveMercedes zagotavlja za baterijo, da bo
čjo moč 150
ta po osmih letih oziroma 160 tisoč
kW (204 KM)
prevoženih kilometrih še vedno nudila
oz. 70 kW (95
najmanj 70 odstotkov svoje kapacitete.
KM) dolgotrajne moči. Omevečala na dobrih 2.600 kilograjitev moči je v vozilu iz dveh
mov, zato so pri Mercedesu, da
razlogov; primarni je seveda varčevanje z električno energijo, seso ohranili približno enako nosilnost, povečali največjo dovoljekundarni pa preprečevanje, da bi

150/204
70/95

Največji navor (Nm)

Pri uporabi polnilnice z izmenično napetostjo moči do 11 kW se
čas polnjenja seveda podaljša, a
je manjši od 10 ur.
Velika kapaciteta in doseg prinašata s seboj tudi neizogibno slabost – visoko maso baterij, ki
znaša okoli 700 kilogramov. Posledično se je masa vozila po-

417
CCS

Moč – največja (kW/KM)

Odlične zmogljivosti, nizek nivo hrupa in nič emisij naredijo EQV-ja skupaj s
pregovornim udobjem za odlično poslovno izbiro.

www. kamion-bus.si

TEHNIČNI PODATKI

362

Največja hitrost (km/h)

140 (serijsko) 160 (opcija)

Baterija
Kapaciteta –
uporabna (kWh)
Kapaciteta –
vgrajena (kWh)
Število sedežev
Največja dovoljena
masa (kg)

Litij-ionska, vodno hlajena
90
100
6–8
3.500

Na hitri enosmerni polnilnici moči 110 kW je
mogoče baterije napolniti do 80 odstotkov v 45
minutah.

VOZNI PROGRAMI
Voznik lahko z obvolanskima ročicama – tistima, ki sta pri vozilih s
samodejnim menjalnikom namenjeni ročnemu prestavljanju – spreminja vozne programe oz. uravnava nivo rekuperacije med vožnjo,
kar posledično pomeni, da uravnava jakost zaviranja z elektromotorjem, ko spusti stopalko plina. Posebej moramo pohvaliti funkcijo D Auto – ta namreč samodejno uravnava zaviranje ob vzdrževanju
ustrezne varnostne razdalje do vozila pred seboj. Pri tem si pomaga
z radarjem radarskega tempomata, ker ne aktivira delovnih zavor, ne
deluje do popolne zaustavitve.
• D Auto: stopnja rekuperacije se določi samodejno in se giblje med
0 in –2 m/s2, odvisno od konfiguracije terena, pogojev vožnje,
omejitve hitrosti, navigacije itd.;
• D+: brez zaviranja; vozilo se giblje oz. jadra v 'prostem teku';
• D: zaviranje z do –0,6 m/s2, kar je primerljivo z zaviranjem, ko voznik spusti stopalko za plin, v klasičnem vozilu z motorjem z notranjim zgorevanjem;
• D-: povečano zaviranje –1,5 m/s2;
• D--: maksimalno zaviranje od –2 m/s2; v tem načinu je mogoča vožnja skoraj brez uporabe stopalke zavore (t. i. one-pedal-driving).
OKTOBER/NOVEMBER 2020
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VOZILI SMO

MERCEDES-BENZ EQV 300

teža vozila do izraza, saj postane EQV izrazito podkrmiljen, kar
pa hitro ukroti elektronski sistem stabilnosti ESP. Seveda pa
takšen stil vožnje nikakor ni
njegov namen,
Baterijo kapacitete 90 kWh boste
temveč čim bolj
na hitrih polnilnicah napolnili do 80
udobno prepeodstotkov v 45 minutah, na 11 kW
ljati potnike na
pa v 10 urah.
cilj, k temu pa
lahko pripomore tudi odlično zračno vzmeševanju okoli najvišje dovoljene
tenje Airmatic, katerega izbiro
hitrosti na avtocesti se občuti,
vsekakor priporočamo.
da je moči nekoliko manj.
Vseeno to v vseh pogojih vožnje
DROBNE SPREMEMBE
zagotavlja dobre vozne zmogljivosti, povprečna poraba pa naj
ARMATURE
Poleg že omenjene spremenjebi po uradnih navedbah znašane maske ima EQV nekaj drobla 26,3 kWh/100 prevoženih kinih sprememb tudi v notranjosti
lometrov. Na naši testni vožnji v
– še najbolj opazna je modra oblookolici Stuttgarta smo z lahkoto
ga zgornjega dela vrat, armaturdosegli tudi manjšo porabo, pri
ne plošče in bočnih panelov v počemer so bili vključeni vsi pogotniškem prostoru. Potem pa so tu
ji vožnje. Z namenom doseganja
še obrobe stikal na osrednjem delu
čim večjega dosega je tudi največja hitrost vožnje elektronsko
armaturne plošče in dekorativni
omejena, in sicer serijsko na 140
detajli na prezračevalnih režah, ki
km/h oz. opcijsko na 160 km/h.
so v barvi bakra in se lepo skladajo
Povečana masa se pri običajs celotnim izgledom notranjosti.
ni vožnji ne opazi, šele pri močRazred V je tekom letošnjega leta
nejšem zaviranju ali ko se voznik
že prejel Mercedesov multimedijski sistem MBUX, pri EQV-ju pa je
zaželi nekoliko bolj dinamično zapeljati skozi ovinke, pride
v njem dodan nov meni, namenjen
se celoten električni sistem prekomerno segreval. Voznik tega
praktično ne bo opazil, le na daljših strmih vzponih in pri pospe-

Mercedes-Benz EQV je najbolj udoben način prevoza skupine
potnikov ali družine brez emisij škodljivih plinov.
elektrificiranemu pogonu. Tam so
vozniku na voljo ne le podatki o porabi električne energije, vključno s
pregledom po porabnikih, ampak
tudi o njenem pridobivanju z rekuperacijo, pregled polnilnic v bližini,
v povezavi z vnesenim naslovom
cilja v navigaciji pa je na voljo tudi
izračun napolnjenosti baterij ob prihodu na cilj.

VIŠJI CENOVNI RANG
EQV ni na voljo v kompaktni kratki izvedbi, temveč le v dolgi (dol-

žina 5.140 mm) in ekstra dolgi (dolžina 5.370 mm). Na voljo
je le z enim paketom opreme,
ki pa mu je mogoče dodati dva
paketa Design in paket opreme Avantgarde. Brez upoštevanja subvencije se cena za dolgo izvedbo začenja pri 76.135
EUR (z vključenim DDV-jem), ekstra dolga izvedba pa je slabega
tisočaka dražja. Če ga primerjamo z osnovno dizelsko izvedbo
V220d, znaša razlika v ceni dobrih 27 tisočakov.

Poleg razkošne notranjosti Mercedes-Benz pri modelih EQV ponuja tudi potrebno asistenco z aplikacijami in posebnim menijem v
infotainment sistemu MBUX, kar olajša življenje z električnim vozilom.
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SVETOVNA PROIZVODNJA GOSPODARSKIH VOZIL

NAPOVED KRIZE
Podatki o proizvedenih in novo registriranih
gospodarskih vozilih v letu 2019, ki so jih objavili
nekoliko pred pojavom krize Covid-19, so pokazali,
da obseg svetovne industrije malce pada, a
najnovejše okoliščine – posledica pandemije – so
to stanje še poslabšale.

REGISTRACIJE NOVIH GOSPODARSKIH
VOZIL NA SVETU V LETU 2019 IN 2018

% DELEŽ 2019

5.107

5.326

892

882

Indija

803

990

Južna Koreja

296

301

1.503

1.587

679

679

0,0

2018

2019

(V TISOČ)

16,3

Japonska

-0,4
2,5
-13,0
-33,7
5,2
5,8
2,4
13,5
-5,3
-4,1
1,1
-18,9
-1,7
-5,3

(V TISOČ)

% SPREMEMBE
2019/2018

(V TISOČ S TRŽNIM DELEŽEM)

Evropa

2.995

3.008

Od tega EU

2.545

2.484

Rusija

190

218

Turčija

104

157

Severna Amerika

4.931

4.688

od tega ZDA

4.117

3.947

Južna Amerika

1.133

1.106

522

460

8601

9087

od tega Brazilija
Azija
Kitajska

Ostale azijske države
Bližnji vzhod/Afrika
SVET

18.339 18.569

13,9
1,0
0,6
26,9
22,8
6,2
2,8
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Azija 46,9%

Č

eprav mnogi proizvajalci zaradi samo njim znanih razlogov
še vedno ne objavljajo natančnih
podatkov o prodaji (ali proizvodnji) vozil, je iz vsebin, ki so na voljo, zlahka mogoče sklepati, da je
leta 2019, po štirih letih rasti, obseg svetovne industrije gospodar-

skih vozil padel. Glede na različne
vire in obdelavo podatkov je težko
natančno določiti, za kolikšen padec gre, vendar je mogoče oceniti, da ta v povprečju znaša približno dva odstotka. S trenutnega
zornega kota se zdi to popolnoma dobro, ker je današnja slika

46,9
27,8
4,9
4,4

SVETOVNI TRG
– REGISTRACIJE TEŽKIH TOVORNJAKOV

1,6
8,2
3,7

-1,2 100

Čeprav so trgi v EU in sosednjih državah v letu 2019 rastli, so
imele Rusija, Turčija in predvsem Kitajska velik padec, kar je
skupne številke premaknilo v minus.
46

Bližnji vzhod/Afrika 3,7%
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2019

2018

Evropa 30¹

323.000

322.126

Severna Amerika

336.328

310.577

Brazilija

74.945

52.654

Kitajska

1.174.252

1.147.884

194.356

306.113

49.899

48.242

Indija
Japonska
EU + Velika Britanija, Norveška in Švica

1

Evropa 16,3%

www. kamion-bus.si

Amerika 33,1%

Čeprav se v Evropi prodajajo najbolj tehnološko dovršeni tovornjaki z vgrajeno najsodobnejšo tehnologijo,
pa je sam trg stare celine šele tretji po velikosti, mnogo večja sta ameriški in predvsem kitajski, ki skupaj
predstavljata tri četrtine.

Proizvodnja gospodarskih vozil v Evropi 2008–2019
LCV 1

MCV 2

HCV 3

3
+4.2%
+7.6%

2.5

V Evropi so leta 2019 proizvedli okoli 2,7 milijona gospodarskih vozil, kar pomeni, da so po
neprekinjeni šestletni rasti (od
leta 2013 do 2018) lani zabeležili manjši padec proizvodnje
(čeprav je bilo število registracij
vozil večje).

-2.4%

+2.6%

+9.7%
+18.3%

+9.4%
-10.2%

2

+1.5%

+38.2%

1.5

-47.8%

1

LCV1

MCV2

HCV3

0.5

Lahka gospodarska vozila do 3,5 t
Srednje težka gospodarska vozila od
3,5 do 15 t
3
Težka gospodarska vozila nad 15 t
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2
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SVETOVNA PROIZVODNJA GOSPODARSKIH VOZIL

Nove registracije gospodarskih vozil in bruto družbeni proizvod EU
EU Nove
new commercial
vehicle gospodarskih
registrations1 (millionvozil
units)v
registracije

growth (annual % change) BDP v EU (letna sprememba v %)
EUEU(vGDP
milijonih)

2.8

8%

2.6

6%

2.4

4%

2.2

2%

2.0

0%

1.8

-2%

1.6

-4%

1.4

-6%

1.2

-8%

1.0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

VOZILA Z NDM
NAD 16 T

–

9.721

Belgija

–

38.434

Češka

–

67

990

Finska

–

–

126

Francija

563.175

12.661

52.665

Nemčija

369.203

26.042

107.955

–

–

–

Italija

302.820

29.680

5.217

Litva

–

–

56

Nizozemska

–

–

82.226

186.441

6.923

14.438

83,399

4,447

–

Romunija

–

–

–

Slovaška

–

–

–

Slovenija

–

–

–

640.117

10.054

17.242

–

–

47.600

55.963

6.941

11.942

2.201.118

106.536

387.571

Poljska
Portugalska

Španija
Švedska
Velika Britanija
EVROPSKA UNIJA
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2019

2020

2021

Sektor gospodarskih vozil je
močen generator rasti ali padca
BDP v Evropski uniji.

VEČ KOT 150
TOVARN
Viri ACEA so v Evropi našteli 154 tovarn, v katerih izdelujejo gospodarska vozila: 38 jih proizvaja dostavna vozila (od tega jih je
23 v EU), po 58 pa je tovarn tovornjakov in avtobusov (33 oziroma 35 jih je v EU). Največ tovarn, v katerih ne proizvajajo samo
gospodarskih vozil, ampak tudi avtomobile in motorje, je v Nemčiji – 42, sledita Francija in Ruska federacija s po 31, takoj za njima pa Združeno kraljestvo s 30.

Avstrija

Madžarska
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VOZILA Z NDM
POD 16 T

LAHKA
G OSPODARSKA
VOZILA

PROIZVODNJA GOSPODARSKIH VOZIL V EU PO
DRŽAVAH V LETU 2019

2018

dosti slabša. Po podatkih združenja proizvajalcev motornih vozil
ACEA so v letošnjih prvih osmih
mesecih v Evropski uniji registrirali za 35,8 % manj novih tovornjakov največje dovoljene mase
nad 3,5 t kot v lanskem letu. Močno pada prodaja na najpomembnejših trgih: nemškem za –33,9
%, francoskem –33,7 %, španskem –29,7 % in italijanskem
–23,5 %.

8.680

LCV

MCV/HCV

BUS

SKUPAJ

Francija

478.375

56.261

6.780

541.416

Velika Britanija

371.842

58.5681

6.6281

437.038

Nemčija

304.934

99.540

6.085

410.559

Španija

214.975

24.764

3.218

242.957

Italija

186.372

23.204

4.113

213.689

Poljska

67.908

28.634

2.4711

99.013

Belgija

85.102

12.416

1.286

98.804

Nizozemska

75.862

15.982

934

92.778

Švedska

53.812

7.313

1.317

62.442

Avstrija

43.417

8.245

1.114

52.776

Skupaj

2.116.191

336.273

35.362

2.487.826

LCV = lahko gospodarska vozila do 3,5 t NDM, MCV+HCV = vozila nad 3,5 t NDM, Bus = avtobusi z maso nad 3,5 t.

V avtomobilski industriji (proizvodnja osebnih in
gospodarskih vozil, sestavnih delov in pomožne storitve) je zaposlenih veliko
število delavcev v obeh Amerikah, Evropi in Aziji. V Evropski uniji se od skupno 219,4
milijona zaposlenih 2,7 milijona neposredno ukvarja
s proizvodnjo cestnih vozil,
posredno pa še milijon ljudi ali 11,5 % zaposlenih v
tovarnah – v neposredni proizvodnji (brez storitev in drugih sektorjev). V transportnih
storitvah, povezanih s proizvodnjo vozil, storitvami in
gradnjo objektov za to panogo, je zaposlenih še 10,9 milijona zaposlenih.

www. kamion-bus.si

VELIK
DELODAJALEC

NOVE REGISTRACIJE V EVROPI V LETU 2019
– 10 NAJVEČJIH TRGOV

Nova gospodarska vozila po vrsti goriva v letu 2019
Petrol

Diesel

Electrically-chargeable

Bencin

Alternative fuels

Total alternatively-powered

Elektrika

VANS2

1.2%
2.8%

Hybrid

Dizel

BUSES4
4.0%

0.1%
15%

1.7 %

1.3 %

Alternativna goriva

TRUCKS3

0.2%
2.0%

0.2 %

Hibridi

4.8 %
6.2 %

92.8%

97.9%

4.4 %

0.1 %

85.0%

0.02 %

Skupaj na alternativni pogon

V letu 2019 se je v vseh
kategorijah vozil povečal
delež tistih s pogonom na
alternativna goriva: v segmentu dostavnih vozil je
z 2,1 % v letu 2018 zrasel
na 2,8 %, pri tovornjakih
z 1,3 na 2,0 %. Največjo
rast so zabeležili pri
avtobusih – z 8,5 % na kar
15 % (zaradi električnih
mestnih avtobusov).

Delež vozil na alternativni pogon v EU
Trucks
DostavnaVans
vozila

ELECTRICALLY
Električna
CHARGEABLE
vozila1

1

Hibridna
HYBRID
vozila2
2

Ostali
ALTERNATIVE
FUELS
alternativni
pogoni3
3

Kamioni

Avtobusi

Buses

Vključena baterijska in plug-in električna vozila
2
Vključeni polni in blagi hibridi
3
Vključena vozila na zemeljski plin

1

0.3%
0.01%
0.3%
0.01%
0.02%
0.3%

1.3%
0.4%
2.7%
0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0
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PRODAJA/PROIZVODNJA TOVORNJAKOV
NAD 6 TON NDM

Proizvajalec

SKUPNA
PRODAJA/
PROIZVODNJA V
EVROPI V LETU
2019
79.400

-7%

Scania

60.500

+14,8%

55.733

-7%

56.190 (64.090)

(+0,45%)

Renault Trucks

48.412

-4%

KAMAZ

30.500

-6,67%

(5.339)

(0,07%)

DAF/Paccar

2

3

Ford Otosan

4

Tatra

Tudi brez podatkov o evropski prodaji MAN-ovih in Ivecovih tovornjakov
(pri bavarskem velikanu so objavili le podatek o celotni svetovni prodaji svojih tovornjakov – 82.736 vozil) Mercedes-Benz kljub sedemodstotnemu padcu prodaje ostaja v vodstvu na evropski lestvici prodaje
gospodarskih vozil s skupno maso več kot šest ton. Švedi, glavni tekmeci na stari celini, ali žalujejo ali se veselijo. Prodaja pri Volvu je bila manjša za 7 %. Roke si lahko manejo le pri Scanii, saj so pri njih ključe novih
tovornih vozil predali 15 % več kupcem kot leto poprej. Pri DAF-u so z
zabeleženo minimalno rastjo tudi lahko zadovoljni. Če bi sodili po navajanju odgovornih pri Scanii, je bilo leto 2019 za evropske proizvajalce tovornjakov na splošno dobro: v 27 državah Evropske unije (razen Malte),
vključno z Norveško in Švico, so prodali približno 320.700 tovornjakov,
kar je skromnih 0,3 % več kot leto poprej (319.700).

2019/2018

Mercedes-Benz1
Volvo

MERCEDES-BENZ ŠE VEDNO VODILNI

(1.281/1.181) (+52,32%/+49,49%)

EU + Švica in Norveška (samo tovornjaki)
Proizvodnja vozil skupne mase nad 6 ton (52.746 vozil CF in XF ter 11.344 vozil
LF) izven Evrope prodanih 7.900 vozil
3
Prodaja v Ruski federaciji, skupna proizvodnja v letu 2019 35.500, od tega 5.000
vozil izvoženih
4
Prodaja v Turčiji: 2.336 vozil, izvoz: 3.003 vozil
1
2
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ZAČETKI AVTONOMNE VOŽNJE

MAN-ov tovornjak se je po
testnem poligonu v Münchnu
vozil brez voznika, krmiliti ga je
bilo moč tudi na daljavo.
ko samodejno vozil le po cesti, ki
je imela vgrajene te oddajne kable.

DANES KAMERE IN
RADARJI

NEVIDNI VOZNIK
Avtonomna vožnja ni področje, ki se je začelo razvijati šele v zadnjih letih – MAN je že leta 1971 uspešno preizkušal
samovozeč tovornjak, a takrat seveda še brez
digitalne tehnologije.
TEKST Boštjan Paušer FOTO MAN

se spominja, da so z razvojem avtonomne vožnje želeli razbremeniti voznika.

Dr. Hans Hagen je pri MAN-u
že pred petdesetimi leti
razvijal napredne tehnologije.

M

AN-ov tovornjak 16.320 F je
s 50 kilometri na uro vozil po
testni stezi, zavijal skozi ovinke in
se ustavil pred ovirami. Čeprav v
kabini ni bilo nikogar, je vse to opravil varno. Danes 87-letni doktor
Hans Hagen, strokovnjak za motorje z notranjim zgorevanje in za
motorna vozila, ki je bil pri MAN-u
zadolžen za razvoj naprednih tehnologij med letoma 1964 in 1973,

BREZ DIGITALNE
TEHNOLOGIJE
Pri razvoju rešitve za avtonomno
vožnjo je MAN sodeloval z Boschem, tehnologija pa je bila namenjena uporabi v zaprtih okoljih
brez javnega prometa, kot so rudniki, pristanišča, logistični centri
in industrijska območja, že takrat
pa so imeli dolgoročno vizijo, da
bi se samovozeči tovornjaki lahko
vozili tudi po avtocestah.
V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja seveda še ni bilo na
voljo digitalne tehnologije, kot jo
poznamo danes. Vozilo je bilo

krmiljeno s pomočjo kablov, nameščenih v sredino ceste, ki so
oddajali avdio-frekvenčne signale. Na sprednjem in zadnjem delu
tovornjaka so bile nameščene kovinske tuljave, ki so sprejemale te
signale – tovornjak se je zato lah-

V primerjavi z današnjimi časi, ko
so v uporabi kamere, ki prepoznavajo objekte, osebe in gibanje, radarji in laserski radarji za zaznavanje okolice in merjenje oddaljenosti
(LiDAR) v kombinaciji s kompleksnimi elektronskimi krmilnimi enotami
ter elektrohidravličnim krmilnim sistemom, je šlo v sedemdesetih letih
prejšnjega stoletja za silo preprosto tehnologijo, ki je v praksi vseeno delovala.
Ravno zaradi naprednejše tehnologije danes razvoj vozil za samodejno vožnjo ni več omejen z vlaganji v infrastrukturo, ampak se vozila
lahko samodejno gibljejo po večini
cest, kjer je zagotovljena zadostna
širina vozišča in dovolj vidne cestne oznake. Zaradi zakonskih omejitev pa se preizkušanje in razvoj sistemov avtonomne vožnje trenutno
še vedno odvija na zaprtih območjih, kot so pristanišča in logistični
centri. MAN trenutno izvaja dva testna projekta – enega v pristanišču
Hamburg, ki nudi cestno omrežje v
skupni dolžini kar 70 kilometrov, in
drugega v kontejnerskem intermodalnem terminalu v Ulmu.

V pristanišču Hamburg in na kontejnerskem terminalu Ulm MAN
danes preizkuša in razvija tehnologijo avtonomne vožnje tovornjakov.
OKTOBER/NOVEMBER 2020
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IZREDNI PREVOZ KATAMARANA

6,8 METRA ŠIRI

Če bi parkirali bok
ob boku dva tovornjaka in zraven dodali še en
osebni avto, bi se njihova skupna širina ustavila
pri 6,8 metrih – točno toliko, kot je znašala
širina katamarana, ki so ga morali po cesti
pripeljati iz pristanišča v Zadru do Blatnega
jezera na Madžarskem.
TEKST Boštjan Paušer FOTO Klu-S transport

Ž

e po teh podatki je jasno, da
je govora o zahtevnem prevozu, saj je na lokalnih cestah zavzel
praktično celotno širino ceste, ko
pa je treba z njim manevrirati skozi križišča in krožišča, pa se celotna
zgodba še dodatno zakomplicira,
zato ne preseneča podatek, da so
za približno 500 kilometrov dolgo

52
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INE
Katamaran, ki je na Madžarsko
potoval po cesti, je največji na
Blatnem jezeru.

Ob velikih dimenzijah katamarana, pri
pogledu od zgoraj, tovornjak izgleda
kot igračka.

pot potrebovali kar dva dneva.
Masa katamarana je znašala okoli 12 ton, poleg širine 6,8 metra je
kompozicija v dolžino merila 26
metrov, njena višina pa je bila 4,5
metra. Katamaran, ki je največji na
Blatnem jezeru, so naložili na specialno nizkopodno prikolico s hidravličnim vzmetenje z možnostjo
dviga do 60 centimetrov, ki ima
vertikalno posamično vpete prisilno krmiljene osi. Pred tem so, da
niso presegli višine 4,5 metra, na
katamaranu odmontirati motorje, da so lahko dvignili pogonske
propelerje, prav tako je bilo treba z
dna katamarana odstraniti kobilico in del opreme na strehi.

PRIPRAVE SO KLJUČNE
Pri izrednih prevozih večjih dimenzij so ključne priprave, prevozno
pot je namreč treba natančno pregledati in se prepričati, da je tovor
po njej sploh mogoče prepeljati –
noben prevoznik si namreč ne želi,
da bi s tovorom obtičal sredi poti.
To ne le da bi ustavilo promet, ampak bi bilo povezano tudi z velikimi stroški reševanja in zelo negativnim vplivom na ugled podjetja.
Ravno s tem razlogom so pri načrtovanju prevoza morali počakati, da so se končala obnovitvena
gradbena dela na hrvaških avtocestah na tej relaciji, saj zaradi zoženega cestišča s prevozom ne bi
mogli priti mimo gradbišč. Izdelati je treba prevozni načrt poti, ki
vključuje vse kritične točke na poti
z opravljenimi meritvami in razlago, kako se bo prevoz gibal in če
OKTOBER/NOVEMBER 2020
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Zadnjih tristo metrov do obale Blatnega

Voznik Boštjan Vidic se je
spopadel z veliko širino
katamarana in ga na cilj
uspešno pripeljal brez praske.
so potrebni kakšni posegi v prometno infrastrukturo, kot je npr.
umikanje prometnih znakov ali žaganje dreves.

PREVOZ V NOČNIH URAH
Prevoz se je na pot odpravil v
nočnih urah, ko je na cestah
manj prometa – k manjši količini prometa so še dodatno pripomogle trenutne razmere zaradi
pandemije koronavirusa. Poleg
tega pa je bila postavljena še dodatna omejitev – na Hrvaškem
se je prevoz lahko opravljal le
med vikendom, na Madžarskem
pa ravno obratno, zato so morali po prevoženi etapi prvega dne
na hrvaško-madžarski meji Letenye počakati dodaten dan, preden so lahko nadaljevali svojo
pot do cilja.
Na celotni relaciji so prevoz spremljala dve spremljevalni vozili podjetja in eno vozilo policije,
ki pa se je menjalo po regijah, njihova naloga pa ni le zavarovanje
prevoza, ampak tudi pomoč vozniku na tesnih mestih.

ISKANJE MILIMETROV
Pogosto je pri izrednih prevozih tako, da so prvi in zadnji metri najbolj zahtevni, kar je seveda povezano z lokalnimi cestami
54
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Na lokalnih cestah je prevoz zavzel celotno širino ceste, dodatno pa
so morali odstraniti tudi številne prometne znake.

Cestninske postaje na hrvaških avtocest

45 LET IZKUŠENJ
Podjetje Klu-S transport
je Srečko Klukovič ustanovil leta 1975, danes pa
ga vodi sin Tadej. V voznem parku imajo 16 tovornih vozil in 24 prikolic,
z leti pa so se specializirali za opravljanje izrednih
prevozov po vsej Evropi,
poleg tega pa opravljajo
tudi prevoze kosovnega
tovora.
in zgradbami ob njih, ki otežujejo dostop kompozicijam velikih
dimenzij. Tudi tokrat ni bilo nič
drugače; iz pristanišča Gaženica v Zadru se je kompozicija morala odpeljati do uvoza na avtocesto Zadar–vzhod, kjer so na
platoju cestninske postaje lahko obrnili in se nato vrnili nazaj
v mesto Zadar ter na avtocesto

www. kamion-bus.si

jezera je voznik moral peljati vzvratno, da je bilo to sploh mogoče, pa so morali ob cesti podreti vsa drevesa.

tah so predstavljale veliko oviro, obvozili so jih po servisnih cestah med postajami in upravnimi zgradbami, pa še tam je šlo na centimetre.
vstopili na drugem uvozu Zadar–
zahod. Na avtocestnem delu so
ozko grlo predstavljale cestninske postaje, ki so jih obvozili po
servisnih cestah za upravnimi
stavbami.
Najzahtevnejši del prevoza pa
je čakal za konec – katamaran je bil prevelik za vse marine na Blatnem jezeru, zato so za
razklad z dvigalom zaprli eno od
parkirišč ob jezeru, voznika pa
je zadnjih 300 metrov do parkirišča čakala vzvratna vožnja. Voziti 26-metrsko kompozicijo širine 6,8 metra vzvratno na takšni
razdalji je točka, kjer se vozniki
ločijo od strokovnjakov. Kako na
tesno je šlo, pa najbolj zgovorno
priča podatek, da so na tej relaciji morali podreti vsa drevesa ob
cesti, da je tovornjak s katamaranom sploh lahko prišel do cilja.
Pri takšnih projektih se še posebej izkaže dobro timsko delo, saj
se prevoz uspešno zaključi samo

z dobrim sodelovanjem čisto
vseh udeležencev. In tudi to je še
ena tistih točk, pri kateri se profesionalci ločijo od ostalih.

Katamaran je bil prevelik za marine na obali Blatnega jezera, zato so za razklad zaprli enega od obali
najbližjih parkirišč.
OKTOBER/NOVEMBER 2020
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SKROMNO ZANIMANJE ZA ELEK
DOSTAVNIKE V SLOVENIJI
Ponudba električnih dostavnikov na slovenskem trgu je skromna – na voljo
je le šest modelov, temu pa sledi tudi majhno povpraševanje po vozilih s strani kupcev – letos je bilo
registriranih samo 12 vozil. A ponudba se bo že prihodnje leto povečala.
TEKST Boštjan Paušer FOTO arhiv

P

redstavitve električnih različic
vozil si sledijo kot po tekočem
traku in lahka gospodarska vozila pri tem niso nobena izjema, a
ko bi želeli opraviti nakup, se hitro
zaplete, saj velika večina še vedno ni prišla do prodajnih salonov,
zato smo preverili, katera vozila
lahko ta hip v Sloveniji kupite, in
analizirali obstoječ električni vozni
park dostavnikov.

REGISTRIRANIH JE MANJ
KOT DVESTO VOZIL
Podatke o registracijah in voznem
parku smo črpali iz evidence vseh
registriranih vozil v Sloveniji, ki jo
vodi Ministrstvo za infrastrukturo.
Podatki nam kažejo, da je bilo ob
koncu letošnjega polletja (na dan
30. 6. 2020) v Sloveniji registriranih 2.933 električnih vozil (osebna, tovorna in avtobusi), a pri tem

levji delež (93,4 odstotka) odpade
na osebna vozila. Avtobusov je komaj za tretjino odstotka, dostavnikov oziroma tovornih vozil z največjo dovoljeno maso do 3,5 tone
pa 187 (6,4 odstotka). Med njimi
smo zasledili tudi kar nekaj vozil,
pri katerih je iz podatkov očitno,
da so bila na električni pogon predelana naknadno, in 22 specialnih
vozil, kot so turistični vlakec ali

manjša komunalna vozila. Zanimiv je tudi podatek, da je povprečna starost električnih dostavnikov
v Sloveniji tri leta.

ŠEST MODELOV IN VELIKE
RAZLIKE
Če razmišljate o nakupu električno gnanega dostavnika, lahko trenutno zavijete v prodajne salone
šestih znamk: MAN, Maxus, Mer-

PRVIČ REGISTRIRANA NOVA ELEKTRIČNA DOSTAVNA
VOZILA V PRVIH 9 MESECIH 2020

S 141 vozili in 75-odstotnim tržnim deležem na prvem
mestu kraljuje Renault z najbolj prodajanim modelom
Kangoo Z.E., katerega največji posamezni kupec je
Pošta Slovenije.
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MESTO
1.
2.
3.

ZNAMKA
Renault
Nissan
MAN
SKUPAJ

ŠTEVILO
9
2
1
12

DELEŽ
75,0 %
16,7 %
8,3 %

cedes-Benz, Renault, Nissan in
Volkswagen. Pri tem Mercedes in
Nissan nudita le potniško verzijo, Maxus in Volkswagen le tovorno, pri MAN-u in Renaultu pa sta v
ponudbi tako potniška kot tovorna različica.
Čeprav smo primerjali le šest
vozil, so med njimi velike razlike, tako v ceni kot v zmogljivostih. Predvsem doseg lahko v veliki meri pripišemo dejstvu, koliko

www. kamion-bus.si

KTRIČNE

MAN-ov eTGE temelji na isti osnovi kot eCrafter, a ga je mogoče dobiti tudi v potniški izvedbi z 8+1
sedeži. Dimenzijsko se trenutno ponuja samo v eni izvedbi.

ŠTEVILO VSEH V SLOVENIJI REGISTRIRANIH
E LEKTRIČNIH DOSTAVNIH VOZIL
MESTO
1.
2.
3.
4.
5.

ZNAMKA
Renault
Nissan
Citroën
Fiat
MAN
Ford
Maxus
Peugeot
Volkswagen
Ostali
SKUPAJ

ŠTEVILO
141
11
6
2
1
1
1
1
1
22
187

DELEŽ
75,4 %
5,9 %
3,2 %
1,1 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %
11,8 %

časa so že na trgu: na primer Mercedesov EQV 300, ki je najnovejši,
nudi daleč največji doseg (in kapaciteto baterije), a je hkrati tudi
najdražji, najugodnejši Renault pa
edini nudi najem baterije.

MAN ETGE
Volkswagnov lastniški prevzem
MAN-a je Bavarcem omogočil razširitev svoje ponudbe iz tovornjakov in avtobusov tudi v segment
dostavnikov – pri TGE-ju gre na-

mreč za brata Volkswagnovega
Crafterja. Električna izvedba je trenutno na voljo le v eni dolžini in višini, za razliko od Volkswagna pa
MAN ponuja tudi potniško izvedbo
z do 8+1 sedeži, za izdelavo katere poskrbijo v njihovem lastnem
Bus Modification Centru v nemškem Plauenu.

MERCEDES-BENZ EQV 300
Električna izvedba razreda V lahko sprejme od šest do osem pot-

Mercedes-Benz EQV 300 razvaja z visokim udobjem za potnike in
istočasno s 418 kilometri nudi tudi največji doseg.
ŠTEVILO VSEH V SLOVENIJI REGISTRIRANIH
E LEKTRIČNIH VOZIL Z ELEKTRIČNIM POGONOM
(KATEGORIJE M1, M2, M3 IN N1)
Osebna vozila
Avtobusi
Dostavniki
VSEH VOZIL

Število
2.738
8
187
2.933

DELEŽ
93,4 %
0,3 %
6,4 %

Na hitri polnilnici se do 80 %
napolni v 45 minutah.
OKTOBER/NOVEMBER 2020
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nikov, katere pričaka luksuzna notranjost za potovanja na najvišjem
nivoju in je na voljo v dveh dolžinah. Mercedes ponuja trenutno
najzmogljivejšo baterijo na trgu,
kar ima za posledico tudi največji doseg s 418 kilometri – torej dovolj za prevoz potnikov tudi na katerega izmed nam bližnjih letališč
v tujini. Kakovostna izdelava in
zmogljiva baterija se odražata na
ceni, saj je EQV 300 najdražji izmed vseh primerjanih vozil.

NISSAN E-NV200 COMBI
Nissanov dostavnik NV200 ni več
med najmlajšimi, v Slovenijo je
prišel le z električnim pogonom in
le v potniški izvedbi, medtem ko
je na drugih trgih moč dobiti tudi
tovorno izvedbo. To pomeni, da
je v njegovi notranjosti prostora
za do sedem oseb, je pa ta prilagodljiva – kadar je potnikov manj,
je mogoče s podiranjem sedežev pridobiti tudi več prtljažnega

MAXUS EV80
Pri nas manj znani kitajski proizvajalec Maxus je hčerinsko podjetje korporacije SAIC Motor Corporation Limited – največjega
proizvajalca vozil na Kitajskem.
Kombi EV80 nosilnosti 950 kilogramov je na voljo z dvema višinama strehe (notranja višina 1,71 ali
1,92 metra), prav tako je v ponudbi tudi šasija z odprtim kesonom.
Kombi je preprostejše zasnove,
med opremo pa tudi ni sodobnih
asistenčnih sistemov, kot smo jih
vajeni od evropskih proizvajalcev.

SUBVENCIJE
Eko sklad ponuja za električna vozila subvencijo, ki pa je
odvisna od njihove izvedbe –
za potniška vozila znaša subvencija 6.000 EUR, medtem
ko je za tovorne izvedbe ta
manjša in znaša 4.500 EUR.
Subvencijo je mogoče pridobiti tudi za nakup testnih vozil,
če so bila ta prvič registrirana
v Sloveniji, če je bil prvi lastnik
prodajalec in če niso registrirana dlje kot šest mesecev. Za
električna in hibridna osebna
vozila z izpusti CO2, manjšimi od 85 g/km, Eko sklad nudi
tudi kredit z obrestno mero:
trimesečni EURIBOR +1,3 %.
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Renault je trenutno edini,
ki ponuja možnost najema
baterije. Kangoo Z.E. se nudi v
dveh dolžinah in v potniški ali
tovorni različici.

Maxus je na našem trgu nepoznana znamka, kot edini pa trenutno
ponujajo električni dostavniki v obliki šasije za namestitev
nadgradnje.

prostora. Njegov doseg naj bi pri
kombinirani uporabi znašal dvesto
kilometrov, pri mestni vožnji pa do
301 kilometer.

RENAULT KANGOO Z.E.
Kangoo Z.E. je s 75-odstotnim tržnim deležem najbolj priljubljen električni dostavnik v Sloveniji, hkrati
pa tudi električni model z najdaljšo
tradicijo serijske proizvodnje. Z izboljšanim pogonskim sklopom, ki
si komponente deli z Zoejem, nudi
dvesto kilometrov dosega. Njego-

Nissan je v Slovenijo pripeljal
le električno izvedbo svojega
dostavnika e-NV200 v potniški
obliki, ki nudi sedem sedežev.

ŽE PRIHODNJE LETO BO
PONUDBA VEČJA

va glavna aduta sta ugodna cena
in velika prilagodljivost: na voljo je
v dveh dolžinah in z dvema ali petimi sedeži. Prav tako Renault kot
edini ponuja tudi najem baterije –
v tem primeru je vozilo cenejše za
9.150 evrov, mesečni najem baterije se začenja pri 70 evrih in je odvisen od letno prevoženih kilometrov,
Renault pa jo brezplačno zamenja,
če njena kapaciteta pade pod 75 %
izhodiščne.

Trenutno skromna ponudba se bo
po napovedih zastopnikov povečala že prihodnje leto. Tekom leta
2021 se namreč pri Mercedesu začenja prodaja dveh tovornih modelov eVita furgon (predvidena
prodajna cena 58.065 EUR), ki temelji na enaki platformi kot EQV in
bo prav tako na voljo v dveh dolžinah, ter večjega eSprinterja furgon
(predvidena prodajna cena 63.440
EUR), ki bo na voljo le v eni dolžini.
Renault v nekaterih evropskih državah prodaja svoj največji dostavnik Master Z.E. Pri slovenskem zastopniku ocenjujejo, da je pri nas
povpraševanje zanj trenutno še

premajhno, če bi se pojavil interes,
pa bi ga lahko vključili v ponudbo.
Prav tako pa ne smemo pozabiti, da v kratkem na trg prihaja povsem nova generacija Kangooja.
Kar lepo število potniških in tovornih izvedb bo ponudila skupina PSA, a točnega začetka prodaje na slovenskem trgu še nimajo,
predvidevajo pa, da se bo to zgodilo v drugi polovici prihodnjega
leta. Prav tako še ni znan začetek prodaje Ivecovega Dailyja electric, ki bo z največjo dovoljeno
maso do 5,6 tone in 19,6 m3 tovornega prostora največji električni
dostavnik.

KLJUČNA JE EKONOMSKA
RAČUNICA
Večja ponudba pa še ne bo nujno
prinesla tudi občutno večje prodaje – pri nakupu osebnega vozi-

la namreč poleg manjšega števila
prevoženih kilometrov veliko vlogo
igrajo čustva in osebno prepričanje kupca, pri dostavnikih, ki so delovno orodje podjetja, pa je ključna
le ena stvar – ekonomska računica. Ta pa ni sestavljena samo iz
nabavne cene vozila in operativnih
stroškov – pri večjih flotah je namreč treba v račun vključiti tudi izgradnjo polnilne infrastrukture na
dvorišču podjetja. Postavitev enega ali dveh polnilnih mest še ne
predstavlja večjega problema, a ko
flota obsega dvajset, trideset ali
več vozil, bo verjetno treba do podjetja pripeljati zmogljivejši električni vodnik in na dvorišču postaviti še transformatorsko postajo. To
pa bo, pri večini podjetij, odločitev
za prehod na električne dostavnike, vsaj zaenkrat, še vedno odložilo na kdaj kasneje.
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stno uporabo, ne pa tudi za daljše
vožnje. Ponuja bogato serijsko opremo in številne asistenčne sisteme.

VOLKSWAGEN ECRAFTER
Kot že omenjeno, gre pri električnem Crafterju za identično vozilo,
kot je MAN-ov eTGE, tudi ta je trenutno na voljo le v eni dolžini in višini. Velike dimenzije vozila in skoraj ena tona nosilnosti (pri NDM 3,5
tone) ob relativno skromni kapaciteti baterij omogočajo le 173 kilometrov dosega, kar bo dovolj za me-

Električni eCrafter ponuja bogato serijsko opremo in številne asistenčne sisteme, doseg 173 kilometrov
pa zadovolji predvsem mestno uporabo.
PONUDBA ELEKTRIČNIH DOSTAVNIKOV V SLOVENIJI

RENAULT KANGOO
Z.E.
Izvedba
Največja moč (kW/
KM)
Največji navor (Nm)
Kapaciteta (kWh)
Doseg (km)
Število sedežev
Nosilnost (kg)
NDM (kg)
Čas polnjenja - AC
Čas polnjenja - DC
Cena (z DDV, brez
subvencije)
Garancija za baterijo

MERCEDES-BENZ
EQV 300 (DOLGI)

VW ECRAFTER

MAN ETGE

MAXUS EV80

potniška in tovorna

NISSAN E-NV200
COMBI
potniška

potniška in tovorna

potniška

tovorna

44/60

150/204

225
33
200
2-5
650
2.126-2.260
10h (11 kW) - 17h
(2,3 kW)
4h 5min do 80 %
(43 kW)

362
100
418
6-8
865
3.500

100/137

100/137

80/109

100

290
35,8
173 (NEDC)
2-3
970
3.500

290
35,8
173 (NEDC)
2-9
970
3.500

254
40
200 (WLTP)
7
631
2.250

320
56
200
3
950
3.500

< 10h (11 kW)

5h 20min (7,2kW)

5h 20min (7,2kW)

7h 30min (6,6 kW)

7h

45 min do 80 %
(110 kW)

45 min do 80 %
(40 kW)

45 min do 80 %
(40 kW)

40-60 min do 80 %

2h

30.134 €

76.135 €

60.385 €

65.758 €

44.364 €

58.500 €

5 let ali 100.000 km

8 let ali 160.000 km

8 let ali 160.000 km

8 let ali 160.000 km

8 let ali 160.000 km

5 let ali 100.000 km

tovorna
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PROMOCIJSKO SPOROČILO

TRANS FELIX

Pnevmatike Kama
so zavarovane
Novost v ponudbi podjetja Trans Felix je
zavarovanje pnevmatik za gospodarska vozila
znamke Kama za primer fizične poškodbe.

T

rans Felix, d. o. o., je vsestransko podjetje, ki ponuja
trgovino z rezervnimi deli za tovorna in dostavna vozila, servis tovornih vozil, avtopralnico,
avtooptiko, ličarska dela in tran-
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sportne storitve. V njihovi široki ponudbi so tudi pnevmatike
znamke Kama.
Kama je eden od vodilnih proizvajalcev pnevmatik v Rusiji. Kar
ena tretjina vseh pnevmatik, izdelanih v Rusiji, pride iz tovarn Kame. Izvažajo jih
v več kot 30 držav po
celem svetu, v Sloveniji pa jih zastopa
podjetje Trans Felix.
Pnevmatike Kama
so najboljša izbira za lastnike in voznike tovornih vozil
v mnogih pogledih.
Eden glavnih kazalcev je podaljšana (za
skoraj 20 %) življenj-

ska doba vseh pnevmatik Kama.
Možnost poglabljanja in obnavljanja pnevmatik pa življenjsko
dobo pnevmatike še podaljša,
kar obenem pomeni tudi velik
prihranek denarja, ki bi ga sicer
namenili za novo pnevmatiko.
Vse tovorne pnevmatike Kama
dimenzij R17,5, R19,5, R20 in
R22,5, kupljene pri Trans Felixu
ali pri pooblaščenih partnerjih,
so zavarovane pri Zavarovalnici Triglav za vse fizične poškodbe, ki ne kažejo neenakomerne
obrabe profila, ali za poškodbe
zaradi prenizkega tlaka v pnevmatiki. To pomeni, da če fizično poškodujete pnevmatiko in
je uničena do te mere, da je ni
možno popraviti, imate mož-

nost, da vam Zavarovalnica Triglav izplača neizrabljen del
pnevmatike, minus 2 milimetra
globine profila pnevmatike, kolikor je zakonsko predpisana globina profila v Republiki Sloveniji.
V primeru poškodbe pokličete prodajalca, ki vam je prodal pnevmatiko, in z njim izpolnite obrazec za prijavo škode.
Izpolnjen obrazec pošljite na
e-mail aina@transfelix.si. Trans
Felix bo v vašem imenu prijavil poškodbo pnevmatike, vi
pa prejmete od zavarovalnice
odškodnino za poškodovano
pnevmatiko. Obrazci in splošni
pogoji zavarovanja se nahajajo
na spletni strani podjetja www.
transfelix.si.
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PARTNERJI
PARTNERJI PO
PO SLOVENIJI
SLOVENIJI ZA
ZA PRODAJO
PRODAJO PNEVMATIK
PNEVMATIK
KAMA
KAMAIN
INVIATTI,
VIATTI TER
TER PLASTIŠČ
PLATIŠČ AKOJANT
AKOJANT
ŠTAJERSKA, PREKMURJE IN KOROŠKA

Naslov: Okonina 1, Ljubno ob Savinji
pon - pet: 8:00 - 17:00 / sob: 8:00 - 12:00
Tel: 041 783 661

Naslov: Lesna ulica 8, Šentjur
pon - pet: 8:00 - 16:00 / sob: 8:00 - 13:00
Tel: 01 756 65 35

Naslov: Drofenikova ulica 5, Šentjur
pon - pet: 7:00 - 16:00
Tel: 031 867 855

Naslov: Mariborska cesta 79a, Selnica ob Dravi
pon - pet: 8:00 - 17:00 / sob: 8:00 - 12:00
Tel: 041 339 897

Naslov: Cesta na Ješenco 4, Fram
pon - pet: 7:00 - 17:00 / sob: 7:00 - 12:00
Tel: 02 608 10 20

Naslov: Zadružna ulica 25, Črenšovci
pon - pet: 8:00 - 16:00
Tel: 041 670 625

Naslov: Bučarjeva cesta 9, Šentjernej
pon - pet: 7:00 - 18:00 / sob: 7:00 - 12:00
Tel: 07 30 82 360

Naslov: Mladinska ulica 7, Brežice
pon - pet: 8:00 - 16:00
Tel: 051 217 835

DOLENJSKA

Naslov: Stranje pri Velikem Gabru 8, Veliki Gaber
pon - pet: 8:00 - 18:00 / sob: 8:00 - 12:00
Tel: 041 630 954

PRIMORSKA

BELA KRAJINA

Naslov: Sermin 7a, Koper
pon - pet: 8:00 - 16:00
Tel: 05 663 64 08

Naslov: Cesta na Lenivec 51, Sežana
pon - pet: 8:00 - 17:00 / sob: 8:00 - 12:00
Tel: 041 525 125

Naslov: Podnanos 1, Podnanos
pon - pet: 8:00 - 17:00 / sob: 7:00 - 15:00
Tel: 041 615 075

Naslov: Ulica Nikola Tesla 18, Ilirska Bistrica
pon - pet: 7:00 - 17:00 / sob: 8:00 - 12:00
Tel: 05 710 02 07

OSREDNJA SLOVENIJA IN NOTRANJSKA

Naslov: Kanižarica 41, Črnomelj
pon - pet: 8:00 - 17:00 / sob: 8:00 - 13:00
Tel: 040 610 016

GORENJSKA

Naslov: Krumperška ulica 19, Domžale
pon - pet: 8:00 - 16:00
Tel: 01 523 12 46

Naslov: Taborska cesta 32a, Grosuplje
pon - pet: 7:00 - 19:00
Tel: 031 702 028

Naslov: Unec 6, Rakek
pon - pet: 8:00 - 17:00
Tel: 01 705 12 09

Naslov: Lesno Brdo 17, Vrhnika
pon - pet: 7:00 - 17:00 / sob: 7:00 - 13:00
Tel: 01 755 78 51

Naslov: Kidričeva cesta 50, Škofja Loka
pon - pet: 8:00 - 16:00
Tel: 04 51 11 450
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PRIKOLICE

SCHMITZ CARGOBULL

UČINKOVITOST

IN DIGITALNA POVEZANOST

Pod geslom "Smart Trailer Days" pri Schmitz Cargobullu tudi to jesen v svoji bogati
ponudbi proizvodov in storitev predstavljajo prgišče novosti, ki so jih uresničili s stalnim stremljenjem k
povečevanju učinkovitosti in zniževanju skupnih stroškov lastništva voznih parkov.
TEKST Luka Štimac

P

ri Schmitz Cargobullu so pred
natanko dvema letoma na sejmu gospodarskih vozil v Hannovru IAA 2018 v standardni opremi hladilnih polprikolic S.KO COOL
SMART predstavili tovarniško vgrajeno telematsko opremo. Največji evropski proizvajalec nadgradenj
in prikolic v prizadevanjih, da bi
bila celotna paleta izdelkov "pametna", uvaja enako rešitev od letošnje jeseni tudi v najbolj zastopani
liniji svojih izdelkov – polpriklopnikih s ponjavami. Te so dobile
ustrezno ime S.CS SMART, kakor
tudi linija polprikolic z zabojniki
S.KO EXPRESS SMART.
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PAMETNI POLPRIKLOPNIKI
S.CS S PONJAVO

no vključevanje v kompleksne logistične verige. Končni cilj je čim
Po mnenju strokovnjakov Schbolje izkoristiti razpoložljive tranmitz Cargobulla zagotavljajo tesportne zmogljivosti in s tem dolematski sistemi prevoznikom v
seči večjo splošno učinkovitost
standardni opremi priklopnikov
prevoznih procesov v tovornem
cestnem prometu.
Informacije, ki jih
upravljavcem vozTelematika zagotavlja osnove
nega parka v realtehnične temelje za intenzivno
nem času posrekoriščenje sodobnih informacijskih
dujejo telematski
tehnologij in aktivno vključitev v
sistemi, med druintegrirane logistične verige.
gim pomagajo število praznih kiloosnovne tehnične predpogoje za
metrov zmanjšati na najmanjšo
intenzivnejšo uporabo sodobnih
možno mero, kakor tudi kilomeinformacijskih tehnologij in aktivtre z le delno izkoriščeno prostor-

nino polpriklopnika – bodisi glede
na težo bodisi tovorno prostornino. Disponenti lahko ves čas natančno spremljajo mikrolokacijo
polpriklopnika in njegovo stanje,
ali je odpet ali priključen na vlačilec. Dandanes je za prevoznike pomembna tudi transparentnost do
poslovnih partnerjev, naročnikov
prevozov, ki lahko s pomočjo telematskih podatkov spremljajo nekatere zanje pomembne parametre na polpriklopnikih in v njih ter
njihovo stanje.
Poleg tega lahko upravljavci voznega parka na podlagi informacij o tehničnem stanju polpriklopnikov lažje načrtujejo svoje redno

vzdrževanje in pogosto lahko preprečijo nenačrtovane izpade ter
okvare. Lahko jih namreč predvidijo in sprejmejo ustrezne ukrepe,
da do okvare in s tem nenačrtovane zamude sploh ne pride. Tipičen
primer je telematsko spremljanje
temperature in zračnega tlaka v
pnevmatikah. Vemo, da premalo
napolnjene pnevmatike povečajo
porabo goriva, obrabo in ogrevanje ter tudi povečajo možnost, da
počijo. Premajhna skrb za pnevmatike vsekakor poveča prevo-

znikove operativne stroške, s telematskimi sistemi pa stanje lažje
spremlja in pravočasno ustrezno
reagira na spremembe. Podobno
je s podatki, zbranimi iz zavornega
sistema EBS, ki lahko zaradi pravočasnega odziva pomagajo škodo popolnoma preprečiti ali vsaj
zmanjšati.

NOVI POLPRIKLOPNIK S.CS
X-LIGHT S PONJAVO
Z modularnim konstrukcijskim
sistemom lahko pri Schmitz

Cargobullu vsakemu kupcu ponudijo različico polpriklopnika, natanko prilagojenega njegovim potrebam. Vsi polpriklopniki iz linije
S.CS temeljijo na šasiji, sestavljeni iz valjanih in pocinkanih vijačenih elementov. Odvisno od njihove
kombinacije je mogoče dobiti robustno "heavy-duty" šasijo za večje obremenitve in ekstremne pogoje delovanja ali optimizirano po
teži (lahko) za največjo nosilnost.
Vsako šasijo je mogoče nadgraditi oziroma opremiti s posamezni-
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Na seznamu dodatne opreme se nahajata ponjavi Speed Curtain in Power Curtain,
prikolice pa je mogoče specificirati v izvedbi Mega, Coil in Paper.

mi rešitvami. V osnovi so šasije
na voljo v različicah Mega, Coil ali
Paper. Na seznamu dodatne opreme so tudi ojačane (armirane) ponjave Power Curtain, ob katerih
so stranske lesene ali aluminijaste letve nepotrebne, na voljo pa
so tudi ponjave s stranskimi zavesami Speed Curtain s hitrim odpiranjem.
Najnovejši izdelek Schmitz
Cargobulla iz omenjenega modularnega koncepta je S.CS UNIVERSAL X-LIGHT, polpriklopnik

Telematika postaja standard tudi pri
polprikolicah S.CS s ponjavo. Nudi
spremljanje pozicije vozila v realnem
času, njen status, ali je priključena
na vlačilec (in kateri) ali odklopljena,
obrabljenost zavor, tlak in temperaturo
pnevmatik ter morebitne zaznane
napake v diagnostičnem sistemu.
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PRIKOLICE

SCHMITZ CARGOBULL

s stranskimi drsnimi zavesami.
Polpriklopnik tehta le 4.975 kg
(odvisno od konkretne specifikacije in opreme). Kljub optimizaciji teže šasije in drugih sestavnih
delov so ti polpriklopniki ohranili trdno konstrukcijo, ki jim s kakovostno in v praksi preverjeno protikorozijsko zaščito zagotavljajo
zanesljivo dolgoročno uporabo.
Ob tem na trgu rabljenih priklopnih
vozil ohranjajo solidno vrednost.
Ponjave Power Curtain so idealne
za nadgradnjo šasij X-LIGHT. Ker
nimajo stranskih letev, to pripomore k nadaljnjemu zmanjšanju teže.
Kot dodatno novost so za ponjave
Power Curtain pridobili certifikat
za prevoz nepritrjenih pnevmatik,
s katerim jamčijo potrebno raven
varnosti pred premikanjem tovora
v prečni smeri.

S.CS Universal X-Light je polprikolica s
pomično ponjavo, katere lastna masa se
začenja pri 4.975 kilogramih – odvisno od
izbrane opreme.

NOVOSTI PRI HLADILNIH
POLPRIKLOPNIKIH S.KO
COOL SMART
Pri Schmitz Cargobullu so za večjo učinkovitost in bolj enakomerno hlajenje prostora za tovor v
svojih hladilnikih izboljšali sistem za distribucijo hladnega zra-

S šasijo X-Light se idealno kombinirajo
izvedbe bočnih ponjav Power Curtain, ki
imajo tudi certifikat za prevoz pnevmatik.
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ka. Poglavitni cilj je bil odpraviti možnost "toplotnih žepov" na
določenih predelih hladilne komore, hkrati pa poenostaviti ravnanje s polpriklopnikom med natovarjanjem ali raztovarjanjem
tovora. Gibljive, na udarce odporne cevi povezujejo hladilno enoto in zračne kanale pod stropom.
Poleg tega s ciljnim usmerjanjem
primarnih in sekundarnih tokov v
zračnih kanalih optimizirajo distribucijo in kroženje zraka znotraj tovornega prostora. Prečni prerez
zračnih kanalov so povečali, z njihovo optimalno razporeditvijo pa
zagotavljajo zanesljiv dovod zraka
tudi do zadnjega dela polpriklopnika. Na vrhu in na obeh straneh
sprednje stene so nameščeni elementi za ločevanje mrzlega in že
ogretega zraka. Ti elementi preprečujejo njuno mešanje.
Pri prevozu blaga v večtemperaturnem načinu je predelno steno
zdaj mogoče enostavneje namestiti brez dodatnih pripravljalnih
del. Ta stisne zračne kanale in jih
učinkovito zatesni. Zrak iz sprednjega uparjalnika se samodejno
razporedi le po sprednjem delu tovornega prostora, pred steno. Zaradi inovativno vgrajenih zračnih
kanalov z nastavki za njihovo hitro sprostitev sta njihovo odpiranje
in čiščenje enostavnejša, s tem
pa povišana raven higiene. Vertikalne teleskopske palice je mogoče hitro in enostavno postaviti
med zračne kanale, s čimer zago-
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Hladilniške polprikolice S.KO Cool Smart nudijo še eno varnostno rešitev – napravo TrailerConnect
KeyPad, ki s pomočjo PIN-kode upravlja z odklepanjem in zaklepanjem vrat tovornega prostora.
tovimo tudi zanesljivo in učinkovito pritrjevanje tovora, kar med
drugim preprečuje prevračanje visokih palet.
Novi vmesnik Cargobull Interface
System (CIS) zagotavlja enostavnejšo in zanesljivejšo komunikacijo med voznikom in polpriklopnikom. Krmilno enoto CIS s tremi
osnovnimi funkcijami so namestili
na sprednjo steno polpriklopnika.

V prvi vrsti spremlja stanje akumulatorja in v primeru padca napetosti izključi dodatne porabnike.
Spletnemu portalu TrailerConnect
in aplikaciji beUpToDate posreduje proaktivne informacije. Poleg
tega CIS s pomočjo RFID-tehnologije in shranjenih algoritmov prepozna vlačilec ter upravljavcem
voznih parkov omogoča zanesljiv
pregled stanja – kateri polpriklo-

pnik je priklopljen na kateri vlačilec. To je lahko zelo koristno v velikih voznih parkih, kjer vsak dan
priklopijo in odklopijo na desetine
ali morda celo stotine polpriklopnikov, bodisi v krogu podjetja, v logističnih centrih ali na obcestnih
parkiriščih. Na ta način preprečujejo napake pri razporejanju in izpolnjevanju naročil ter odkrivajo
nepooblaščeno uporabo polpriklo-

Ciljno usmerjanje primarnih
in sekundarnih tokov zračnih
kanalov je s povečanim
premerom optimiralo
distribucijo in kroženje zraka.

10 LET JAMSTVA ZA PROTIKOROZIJSKO ZAŠČITO
Pri Schmitz Cargobullu so se pri izbiri protikorozijske zaščite že
leta 2002 odločili za
vroče cinkanje. Od takrat so izdelali več kot
pol milijona polpriklopnikov, ki so se na
rjavenje izkazali kot
precej odporni. Pri tem
se je glede trdnosti in
stabilnosti kot še posebej dobra izkazala tehnologija izdelovanja šasij po
montažnem principu – z vijačenjem hladno valjanih jeklenih
profilov. Na ta način se izognejo
nevarnosti spremembe mehanskih
lastnosti materiala, do katerih lahko
pride zaradi pregrevanja med varjenjem,
ali nevarnosti, da bi prišlo do napak pri
zvarih, zaradi katerih lahko nastanejo razpoke ali se šasija celo prelomi.

Vertikalne teleskopske
palice se lahko enostavno
postavijo med zračne kanale
in tako omogočajo optimalno
pritrjevanje tovora.
pnikov in spremljajo terminsko zaporedje uporabe skupin vozil.
Pripravili so še eno pomembno
novost za hladilne polpriklopnike
– TrailerConnect KeyPad. Prostor za to napravo so prav tako
našli na prednji steni polpriklopnika – na njeni levi strani. Ključavnico za zaklepanje in odklepanje tovornega prostora na ta
način upravljamo s PIN-kodo. S
tem so zlikovcem znatno otežili vlamljanja in krajo tovora, prav
tako pa vstopanje v tovorni prostor neželenim sopotnikom (ilegalnim prebežnikom).
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NOVI LEV NA OBISKU PRI STRANKAH

V podjetju MAN Truck & Bus Slovenija s
številnimi aktivnostmi, ki jih izvajajo, vedno
znova dokazujejo, da zmorejo izzive spreminjati
v priložnosti. Tokrat so predstavitev novih
modelov tovornjakov opravili na prav
poseben način.
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ot pravi Tanja Činč, vodja marketinga in odnosov z
javnostmi v podjetju MAN Truck
& Bus Slovenija, je novi Lev na
slovenski trg pripeljal še bolj odločno in osebno, kot je bila dosedanja praksa. Omejitve druženja

ga niso ustavile. Ravno nasprotno. Razveselil se je priložnosti, da lahko stranke obišče kar na
domu in tako v močnem partnerskem odnosu skupaj z njimi in
njihovimi vozniki piše nove zgodbe o uspehu.
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