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Wprowadzenie
W czerwcu 2019 r., 130 przedstawicieli mediów wzięło udział w wydarzeniu
Driving Impression, zorganizowanym na drogach położonych na wschód
od Goteborga w Szwecji, głównej siedziby Volvo Trucks.
W pierwszym dniu imprezy eksperci Volvo Trucks w dziedzinie
zrównoważonego rozwoju i technologii prowadzili prezentacje.
Drugiego dnia odbywały się jazdy próbne na dystansie 320 km.
Dziennikarze otrzymali możliwość wypróbowania i oceny czterech
różnych pojazdów FH, napędzanych silnikami odpowiednio:
D13 TC 500 KM i 460 KM oraz D13 500 KM i 460 KM.
Głównym tematem wydarzenia było pokazanie doskonałej ekonomiki
paliwowej i właściwości jezdnych, jaką zapewnia pakiet I-Save,
składający się z silnika D13TC z technologią Turbo Compound oraz pakietu
oszczędności paliwa (transport długodystansowy).

I-Save zapewnia
płynność i wydajność
jazdy.

Przekaz Volvo Trucks
Ogólny wydźwięk analizowanych artykułów jest pozytywny – niemal
wszystkie przekazują czytelnikom najważniejsze przesłania Volvo Trucks,
takie jak m.in.:
• I-Save pozwala zaoszczędzić do 7 procent paliwa
• D13TC to jak dotąd najbardziej paliwooszczędny silnik Volvo Trucks.
• Dodatkowe 300 Nm momentu obrotowego przekłada się na więcej mocy
dostępnej przy niższej prędkości obrotowej
• Pakiet I-Save najlepiej sprawdza się w przypadku operatorów transportu
długodystansowego, realizujących przebiegi powyżej 120 000 km rocznie.
• I-Save zapewnia płynność i wydajność jazdy
• Udoskonalona funkcja I-See jeszcze bardziej usprawnia pokonywanie wzniesień

Driving Impression D13TC vs. D13
Analiza doniesień medialnych

Oto zestawienie najbardziej interesujących
komentarzy na temat I-Save i D13TC.
„Za każdym razem, gdy producent pojazdu obiecuje radykalne zmniejszenie
zużycia paliwa, od razu nabieramy podejrzeń, że może to być po prostu
kolejny chwyt marketingowy. Jednak tym razem wszelki sceptycyzm należy
odsunąć na bok, ponieważ Volvo Trucks wykonało naprawdę kawał dobrej
roboty i oferuje zdecydowanie bardziej ekonomiczny samochód ciężarowy.
Volvo I-Save to zestaw przemyślnych i właściwie wdrożonych ulepszeń.
Rezultatem jest ciągnik siodłowy charakteryzujący się bardzo dobrą dynamiką
jazdy, a bazując na tym, co widzieliśmy, możemy powiedzieć, że oczekiwania
dotyczące daleko idących oszczędności paliwa są jak najbardziej realistyczne.”
„Kamioni Magazin”, Bułgaria

„Volvo Trucks wykonało naprawdę kawał dobrej roboty
i oferuje zdecydowanie bardziej ekonomiczny
samochód ciężarowy.”

„Na ostatnim odcinku trasy mieliśmy przyjemność poprowadzenia wersji 500 TC.
Na wzgórzach wokół Jönköping przekonaliśmy się dobitnie, co znaczy
dodatkowy moment obrotowy silnika i jak, jadąc z włączonym tempomatem,
wyprzedzaliśmy inne samochody ciężarowe. Dodatkowo, wersja 500 TC
była wyposażona w dwusprzęgłową skrzynię biegów Volvo Dual Clutch,
która zmienia biegi błyskawicznie i w sposób niemal nieodczuwalny w kabinie.”
„Anlegg & Transport”, Norwegia
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„To rozwiązanie idealne dla przewoźników długodystansowych.
Turbo Compound nie jest całkowicie nowym systemem.
Inżynierowie Volvo Trucks zdradzili, że w przeszłości już pracowali
nad podobnymi projektami, lecz tym razem skoncentrowali się na
zwiększeniu momentu obrotowego, a nie tylko mocy silnika.
I to właśnie ten większy moment obrotowy jest tym, co pozwala
pokonywać większe dystanse bez redukowania biegu.”
„ATT Magazine”, Bułgaria

„Fakt, że nowy silnik rozwija większy moment obrotowy to tylko połowa
sukcesu. Istotne jest to, że moment ten jest dostępny przy niższej prędkości
obrotowej, co jest wyraźnie odczuwalne zwłaszcza w silniku 500 KM.
Dotychczas ‘płaski’ zakres maksymalnego momentu obrotowego zaczynał
się przy 980 obr/min. Obecnie jest to 900 obr/min. Punkt maksymalnej mocy
również osiągany jest przy niższej prędkości obrotowej.
„Autocenter”, Ukraina

„Najlepsze w tym
wszystkim nie jest to,
jaką siłę napędową
rozwijają te pojazdy,
lecz sposób, w jaki ją
oddają do naszej
dyspozycji.”

„Turbowspomagany silnik ma dość ‘ikry’ na wzniesieniach i jest niezwykle mocny.
Jeżeli I-Shift już musi zredukować bieg, podwójne sprzęgło pozwala to zrobić
błyskawicznie, bez zauważalnej przerwy w przekazywaniu mocy.
Mechaniczne sprzężenie układu TC z wałem korbowym zmienia odgłos
pracy silnika na nieco bardziej szorstki i twardy, w porównaniu do jednostki
napędowej bez tej technologii. Ale dzięki utrzymywaniu niższej prędkości
obrotowej, we wnętrzu kabiny jest wciąż tak samo cicho, a zużycie paliwa
powinno być tak niskie, jak obiecuje to Volvo.”
„Baufahrzeuge”, Niemcy

„Modelem, który naprawdę nam zaimponował jest FH 500 Turbo
Compound, ze swoim imponującym momentem obrotowym: 2800 Nm!
A najlepsze w tym wszystkim nie jest to, jaką siłę napędową rozwijają
te pojazdy, lecz sposób, w jaki ją oddają do naszej dyspozycji.
Ten dodatkowy moment obrotowy jest dostępny przy bardzo niskiej
prędkości obrotowej, co oznacza, że teraz możemy prowadzić Volvo FH
przy niższych niż dotąd obrotach silnika. Na 380-kilometrowej trasie
testowej czuć to wyraźnie: lepsze osiągi, mimo stale niższej prędkości
obrotowej silnika – czyli z korzyścią pod względem ekonomiki paliowej
i emisji spalin.”
„Encamion”, Hiszpania

„Siedząc za kierownicą nie czuje się nic, oprócz jeszcze większego momentu
obrotowego. Potężna jednostka D13TC dostarcza 2800 Nm schodząc
do zaledwie 900 obr/min, z niespodziewaną łatwością zabiera się do pracy.
Czterdzieści ton masy pojazdu szybko przestaje mieć większe znacznie,
gdy siedzi się w komfortowej kabinie.”
„Fehrnfahrer”, Niemcy
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„Dlatego też w praktyce duży moment obrotowy w modelach I-Save
może dać zasadniczo odmienne od siebie efekty. Wyposażone w skrzynię
biegów z biegiem bezpośrednim i oś tylną o niskim przełożeniu, FH 460
przekształca się w relaksujący środek transportu. Z kolei wersja 500 KM, w
połączeniu z ultraszybką dwusprzęgłową skrzynią biegów, staje się pojazdem
prawdziwie wyczynowym.”
„Fehrnfahrer”, Niemcy

„Zwiększony moment obrotowy silnika Turbo Compound był wyraźnie
odczuwalny, zwłaszcza w dolnym zakresie prędkości obrotowych,
podczas przyspieszania i na podjazdach. Volvo zapewniło także dodatkowa
atrakcję w postaci pojazdów FH 500 KM wyposażonych w dwusprzęgłową
skrzynię biegów, dzięki której zmianie przełożeń nie towarzyszy przerwa
w rozwijaniu siły napędowej. Tylko Volvo Trucks oferuje tego typu rozwiązanie.
To absolutnie najwyższa klasa osiągów, szczególnie na wymagających
pod względem topograficznym odcinkach dróg. Kolejnym atutem jest
elektromechaniczny układ kierowniczy: Aktywny Układ Kierowniczy Volvo,
którego siłę wspomagania kierowca może regulować nawet podczas jazdy.”
„Traktuell”, Niemcy

„Na miejsce prezentacji swojej gamy pojazdów FH wyposażonych w rozwiązania
zapewniające dalszą poprawę ekonomiki paliowej szwedzki producent wybrał
sielankowy, wiejski krajobraz okolic jeziora Hjortviken. Obecnie silnik 500 KM
rozwija 2800 Nm momentu obrotowego przy prędkości 900 obr/min,
podczas gdy przedtem nie należało schodzić poniżej 1000 obr/min.
W trakcie testu mogliśmy się przekonać, w jaki sposób dwa nowe silniki
oddają zwiększony moment obrotowy, przy prędkościach znacznie niższych
od tych, do których byliśmy przyzwyczajeni.”
„Transporte3”, Hiszpania

„Podczas ruszania z miejsca, a także przyspieszania i jazdy pod górę odgłos
pracy silnika jest przyjemny. Nieco twardsza praca jednostki napędowej
pozwala kierowcy poczuć, że rzeczywiście dysponuje większą mocą.
Naszym zdaniem to miły akcent, stanowiący potwierdzenie, że mamy
do czynienia z D13TC. Nasze testowe FH było wyposażone w pełne
zawieszenie pneumatyczne, umożliwiające (automatyczne) zmniejszanie
wzniosu podwozia przy prędkości powyżej 60 km/h w celu zmniejszenia
oporu powietrza, czyli oszczędzania paliwa.“
„TTM”, Holandia

„W drodze powrotnej do Goeteborga prowadziliśmy FH
z silnikiem D13TC 460 KM. Ponownie słychać było to przyjemne brzmienie,
a silnik ma swój charakter – mieliśmy wrażenie, że pod podłogą pracuje
16-litrowa jednostka napędowa. To komplement dla Volvo.”
„TTM”, Holandia
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NOUL VOLVO FH: I-Save pentru încă 7% • Ziua Cargo
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Na wzniesieniu wskazówka obrotomierza podnosi się tylko do 900 obr/min,
pomimo 40 ton masy własnej zestawu drogowego. Wynik doskonały,
biorąc pod uwagę, że to wersja 460 KM, i jednocześnie wyraźny dowód
na skuteczność najnowszych udoskonaleń wprowadzonych
w długodystansowym Volvo FH. Jeżeli redukcja biegu staje się nieunikniona,
prędkość obrotowa nigdy nie wzrasta powyżej 1300 obr/min.
Mimo to pojazd dotrzymuje tempa najmocniejszej wersji z silnikiem bez układu
Turbo Compound. Podobnie jest w przypadku mocniejszej odmiany
500 KM TC, która góruje nad innymi, szybciej docierając na szczyt wzniesienia.
W tym przypadku, zastosowana w testowanym pojeździe, dwusprzęgłowa
skrzynia biegów błyskawicznie zmienia przełożenia, bez wyczuwalnej przerwy
TRANSPORT PASAGERI
CONSULTANTA EVENIMENTE
w przekazywaniu
mocy.”
„Verkehrs Rundshau”, Niemcy
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„Mimo że dynamika pojazdu nie odzwierciedla korzyści, nowy silnik dostarcza
dodatkowej ‘amunicji’ w postaci funkcji I-See, która obecnie zapewnia szerszy
zakres kontroli na pofałdowanych odcinkach drogi. Większy o 300 Nm
moment obrotowy i zoptymalizowana strategia zmiany biegów są skuteczniej
wykorzystywane, nie tylko wskutek modyfikacji oprogramowania, ale także
dzięki łatwości, z jaką silnik pokonuje wzniesienia przy niższej prędkości
obrotowej”.
„Ziua Cargo”, Rumunia

„Silnik D13TC ma swój charakter – mieliśmy wrażenie,
że pod podłogą pracuje 16-litrowa jednostka napędowa.”
Acasă
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„Aby jak najdłużej utrzymywać włączony bieg bezpośredni – jedenasty,
oprogramowanie sterujące inicjuje redukcję biegu, gdy tylko zdejmie
się stopę z pedału przyspieszenia – nawet na niezbyt stromych podjazdach.
W konsekwencji silnik pracuje z niepotrzebnie wysoką prędkością obrotową.”

https://www.ziuacargo.ro/articole/noul-volvo-fh-i-save-pentru-inca-7-159119.html/[2019-09-11 09:36:30]

„Verkehrs Rundshau”, Niemcy

Driving Impression D13TC vs. D13
Analiza doniesień medialnych

Komentarze dotyczące zaktualizowanej
funkcji I-See
Oto zestawienie najbardziej interesujących komentarzy
dotyczących cech zaktualizowanej funkcji I-See:
„Prowadząc w pierwszej kolejności pojazd ze standardowym silnikiem,
mieliśmy okazję doświadczyć zalet funkcji I-See. Zaobserwowaliśmy między
innymi, jak inny dziennikarz, jadący przed nami identycznym pojazdem,
lecz bez aktywowanej funkcji I-See, niemal zatrzymał się na podjeździe,
podczas gdy my z łatwością go dogoniliśmy. Dzięki I-See pojazd sprawnie
nabiera rozpędu przed wzniesieniem, by potem uniknąć niepotrzebnej
redukcji biegów.”
„Anlegg & Transport”, Norwegia

„Z funkcji I-Roll można korzystać na bardzo długich odcinkach drogi,
ciesząc się niekiedy zerowym zużyciem paliwa, zarówno na poziomej
drodze, na zjazdach, jak i na podjazdach. Jest to zasługą dodatkowego
momentu obrotowego generowanego przez układ Turbo Compound.
W praktyce, mimo bardzo wczesnego zwolnienia pedału przyspieszenia,
i tak pojazd ma pęd wystarczający do pokonania dłuższego dystansu
‘na luzie.’ To zdumiewające, móc obserwować zerowe wskazanie chwilowego
zużycia paliwa niekiedy przez kilka minut i kilka kilometrów. Po przekroczeniu
prędkości 60 km/h kabina ‘przysiada’ w celu zmniejszenia oporu powietrza.
Ponadto opony o klasie ‘A’ zapewniają mniejszy opór toczenia.”
„Logistiek”, Holandia

„W czasie jazd testowych predykcyjny tempomat I-See interweniował
raz za razem, ratując sytuację. Obecnie jest jeszcze bardziej skuteczny,
ponieważ steruje układem napędowym w oparciu nie tylko o dane GPS,
lecz także o te pochodzące z map cyfrowych. Mamy więc do czynienia
ze wzrostem precyzji sterowania, co z kolei przekłada się na poprawę
ekonomiki paliwowej. Nie da się także przeoczyć działania funkcji I-Roll,
która automatycznie przełącza skrzynię biegów w położenie neutralne,
zaś pojazd porusza się w trybie swobodnego wybiegu. Często wkracza
do akcji przed wzniesieniem, tak aby ciągnik siodłowy mógł je pokonać przy
jak najniższej prędkości obrotowej silnika.”
„Autocenter”, Ukraina

„Kolejnym ważnym elementem pakietu I-Save jest zaktualizowana
i udoskonalona funkcja I-See, analizująca topografię drogi przed pojazdem
i odpowiednio dostosowująca do niej sterowanie skrzynią biegów,
opracowana specjalnie z myślą o transporcie długodystansowym.”
„ATT Magazine”, Bułgaria
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Komentarze dotyczące Asystenta
Utrzymywania Pasa Ruchu /
Aktywnego Układu Kierowniczego Volvo
W publikacjach pojawiły się również pozytywne
komentarze dotyczące Asystenta Utrzymywania
Pasa Ruchu i Aktywnego Układu Kierowniczego Volvo:
„Słowem kluczowym jest w tym przypadku: ‘pomoc’, ponieważ kierowca
zachowuje kontrolę, otrzymując jedynie łagodne impulsy korekcyjne poprzez
koło kierownicy. Działanie systemu jest odczuwalne tylko w określonych
sytuacjach i jeżeli kierowca nie zdaje sobie sprawy z jego obecności
w pojeździe, impulsy te może zinterpretować jako problem z układem
kierowniczym lub zawieszeniem. Tak czy inaczej, Asystent Utrzymywania
Pasa Ruchu, w połączeniu z Aktywnym Układem Kierowniczym Volvo,
zapewnia doskonały poziom komfortu podczas kierowania.”
„Ziua Cargo”, Rumunia

I wreszcie krótkie przypomnienie o tym,
że ważne są najdrobniejsze szczegóły:

Na koniec,
ciekawostka.

„Lotnisko Göteborg Landvetter może i nie jest duże, ale zawsze czymś zaskakuje.
Nie pierwszy już raz widzimy zaparkowane w hali przylotów Volvo FH,
lecz tym razem był to model wyposażony właśnie w I-Save. Taki drobny gest
ze strony Volvo, by zaprezentować nam nowe rozwiązanie od razu
po wylądowaniu, a jednocześnie doskonała okazja do pokazania światu
istoty tego, co Volvo sobą reprezentuje.”
„TTM”, Holandia

