
30| Główny Mechanik 
Lipiec–Sierpień 2018

W
Ó

Z
K

I 
I 

P
O

JA
Z

D
Y

 S
P

E
C

JA
L

N
E

Renault Kangoo Z.E.

Samochody elektryczne mogą być ciekawą alternatywą 
dla samochodów spalinowych dla firm, które zajmują się 
outsourcingiem Utrzymania Ruchu. Nie są pozbawione wad, 
ale mogą wjechać do hali fabrycznej do miejsca powstania 
awarii.

Firmy, zajmujące się outsourcingiem Utrzy-

mania Ruchu w razie awarii muszą szybko do-

jechać do zakładu, którym się opiekują i na miejscu 

wykonać niezbędne naprawy. Dotyczyć to może tak-

że firm, które serwisują jedynie część aktywów firmy 

(np. tylko klimatyzację, wózki widłowe, przenośniki, 

itp.). Gdy awaria występuje w hali, w takim przypad-

ku ważna jest możliwość podjechania jak najbliżej 

miejsca usterki. Problem w tym, że pojazdem spa-

linowym nie wolno poruszać się w halach fabrycz-

nych, które nie są do tego specjalnie przystosowane. 

Zatem możliwe jest jedynie podjechanie pod drzwi 

(bramę), a dalej sprzęt trzeba przemieścić np. za po-

mocą wózka (który musi być ze sobą przywieziony), 

bądź polegać na sprzęcie transportowym użyczo-

nym przez fabrykę. Takie operacje są kłopotliwe 

i wydłużają czas naprawy. Nawet jeśli samochód jest 

wyposażony w odpowiednią zabudowę warsztato-

wą, to i tak musi pozostać na zewnątrz. Trudno jest 

wykonać naprawę maszyny w hali, która ma np. 300 

m długości i 100 m szerokości, a z każdym drobia-

zgiem trzeba przemieścić się do takiego samochodu 

stojącego pod halą.

Wyobraźmy sobie teraz niewielką furgonetkę, 

która ma podstawowe wyposażenie warsztatowe 

(np. stół, imadło, palnik, małą sprężarkę do napę-

du narzędzi pneumatycznych, itp.), która może 

podjechać do miejsca awarii, gdyż jest wyposa-

żona w napęd elektryczny. Ponadto za pomocą 

odpowiedniej przetwornicy możliwe jest wyko-

rzystanie prądu z akumulatora samochodu. Takie 

rozwiązanie ma zdecydowaną przewagę nad autem 

z silnikiem spalinowym, oczywiście pod warun-

kiem, że odległość do przejechania jest stosunkowo 

niewielka. 

Renault Kangoo Z.E., bo o nim jest dziś mowa, 

ma teoretyczny zasięg rzędu 260 km. Zasięg ten 

będzie malał wraz ze spadkiem temperatury oraz 

Tomasz Kurzacz

Renault Kangoo Maxi Z.E.
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zużyciem akumulatorów. W egzemplarzu użyczo-

nym redakcji Głównego Mechanika akumulatory 

po naładowaniu wykazywały 200 km możliwego 

do przejechania dystansu. Zatem nie jest możliwe 

poruszanie się dalej niż 100 km, chyba że możliwe 

jest podładowanie akumulatora w miejscu doce-

lowym. Należy także pamiętać, że po wyczerpaniu 

akumulatorów nie jest możliwe ponowne użycie 

takiego samochodu natychmiast – potrzeba kilku 

godzin na ich naładowanie (chociaż częściowe). I to 

jest kolejna wada samochodu elektrycznego – w au-

cie spalinowym paliwo uzupełniamy bez problemu 

w krótkim czasie i pojazd jest gotowy do ponownego 

użycia.

Nieco parametrów
Renault Kangoo Z.E. jest niemal bliźniaczą odmia-

ną wersji spalinowej. Zewnętrznie jest to ta sama 

karoseria w kilku odmianach (z różnym przedziałem 

bagażowym wyposażonym w okna lub typu furgon), 

natomiast różni się oczywiście jego napęd i tym 

samym wnętrze kabiny. 

Długość wersji elektrycznej wynosi 4,28 m lub 

4,66 m w wersji MAXI. Szerokość użyteczna (a więc 

mierzona wewnątrz części ładunkowej) wynosi do 

1,22 m, wysokość użyteczna – do 2,89 m. Zatem 

objętość użyteczna wynosi do 4,6 m3, natomiast 

ładowność – do 650 kg. Same akumulatory litowo-jo-

nowe ważą ok. 260 kg. Masa własna pojazdu to 1410 

lub 1483 kg.

Podstawowe parametry samochodu Renault 

Kangoo Z.E. w porównaniu z wersją MAXI (w nawia-

sach) to:

• liczba drzwi – 3,

• liczba miejsc – 2 (5),

• średnica zawracania: 10,7 m,

• długość – 4282 (4666) mm,

• szerokość – 1829 mm,

• wysokość – 1805 (1810 lub 1836) mm,

• rozstaw osi – 2697 mm,

• rozstaw kół przednich – 1521 mm,

• rozstaw kół tylnych – 1533 mm,

• prześwit – 152 mm,

• moc silnika – 60 KM, 44 kW,

• maksymalny moment obrotowy – 226 Nm,

• przyspieszenie do 100 km/godz. – 20,3 sek.,

• prędkość maksymalna – 130 km/godz.,

• akumulator   33 kWh,

• zasięg praktyczny – 120 km zimą i 200 km latem,

• zużycie znormalizowane energii – 152 Wh/km.

Skrzynia ładunkowa jest taka sama, jak w pojeź-

dzie spalinowym, zatem nie powinno być żadnych 

problemów z zabudową warsztatową przeprowa-

dzoną w firmie, która zajmuje się wyposażaniem 

samochodów Renault Kangoo (lub bliźniaczych 

furgonetek). Ze względów bezpieczeństwa stosuje się 

dodatkową podłogę, do której mocowane są wszelkie 

elementy takiego specjalistycznego wyposażenia. 

Co ciekawe – jak twierdzą specjaliści – zabudowa 

taka jest znacznie trwalsza od samych samochodów, 

zatem można ją „przekładać” do kolejnych egzem-

plarzy.

Ładowanie 
Ładowanie może odbywać się na 3 sposoby. Za 

pomocą dedykowanej ładowarki Wallbox (32 A/230 

V/7,4 kW) pełne ładowanie trwa ok. 6 godzin. 

Ładowanie w gnieździe Green'Up Access 

(14 A/230  V/3,3 kW) to ok. 12 godzin. Natomiast 

ładowanie ze zwykłego gniazdka elektrycznego 

(10 A/230 V/2,3 kW) to czas ok. 17 godzin. 

Ciekawą opcją jest aplikacja Z.E. Services , 

która umożliwia zdalny nadzór i zarządzanie 

ładowaniem (wraz z usługą My Z.E. Connect oraz 

My Z.E. Inter@ctive).

Renault Kangoo Z.E.

Skrzynia ładunkowa

Ładowarka do standardo-

wego gniazdka 230 V
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Wyposażenie
Jak każde auto, tak i Renault Kangoo Z.E. można do-

posażyć w różnego rodzaju wyposażenie i akcesoria. 

Trudno wymienić tu wszystkie (znajdą je Państwo 

na stronie www.renault.pl), jednak kilka warte jest 

komentarza.

Bardzo ciekawym rozwiązaniem występującym 

standardowo w każdym modelu jest pompa ciepła. 

Gwarantuje ona wydajne działanie ogrzewania oraz 

klimatyzacji niemal bez pobierania energii z aku-

mulatora. Stąd m.in. bierze się zwiększony zasięg 

o ok. 100 km w porównaniu z poprzednią wersją tego 

samochodu. Przy okazji – oszczędzaniu energii służy 

także rekuperacja (odzyskiwanie energii podczas 

hamowania). Warto także dodać, że jeśli auto podłą-

czone jest do ładowania z sieci możliwe jest wstępne 

podgrzanie lub schłodzenie kabiny bez pobierania 

prądu z akumulatora.

Jeśli ktoś ma możliwość ładowania akumulatorów 

ze zwykłego gniazdka (np. pod domem lub na terenie 

firmy) warto dokupić specjalną ładowarkę z długim 

kablem. Niestety jej koszt nie jest najmniejszy bo-

wiem wynosi 1900 zł.

W zależności od potrzeb można zamówić różnego 

rodzaju odsuwane drzwi (prawe, lewe, z szybą stałą, 

uchylną) oraz klapę dachową z tworzywa. Dla wyma-

gających – można nawet zamówić składane lusterka 

(regulowane elektrycznie i podgrzewane oferowane 

są standardowo).

Bezpieczeństwo poprawi automatyczne włączenie 

świateł dzięki czujnikowi oświetlenia oraz czujnik 

deszczu aktywujący odpowiednie działanie wyciera-

czek. Do tego warto zamówić czujniki cofania wraz 

z kamerą cofania.

Możliwe jest zamówienie efektywnego podgrze-

wania postojowego (webasto) ze zbiornikim paliwa 

o pojemności 13 l.

Komfort poprawi radio (dwie wersje) z dużym 

wyświetlaczem dotykowym (wyświetlającym m.in. 

informacje z komputera pokładowego oraz nawiga-

cji), z opcją Bluetooth. 

Wrażenia z jazdy
Oczywiście w przypadku auta elektrycznego należy 

przede wszystkim podkreślić ciszę w kabinie podczas 

jazdy. Szum opon i układu jezdnego przy prędko-

ściach dopuszczalnych w mieście (50 km/godz.) jest 

niesłyszalny. Słychać pracę układu klimatyzacji, ale 

należy przyznać, że wentylatory nie pracują zbyt 

głośno. Dużym plusem jest wydajność tego ukła-

du – mimo upałów kabina (w wersji dwuosobowej ) 

schładzała się szybko.

Dźwignia zmiany biegów ma 4 pozycje – postój, 

bieg neutralny, do tyłu oraz jazda do przodu. Co 

ciekawe   w przypadku tego auta technika jego pro-

wadzenia, a precyzyjniej – rozpędzania i hamowania 

– jest odmienna niż w przypadku aut spalinowych 

wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów. 

W tym ostatnim przypadku po puszczeniu hamul-
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ca auto zaczyna „pełznąć”, zatem jazda w korku to 

operowanie niemal wyłącznie pedałem hamulca. 

W przypadku elektrycznej renówki jeździ się używa-

jąc niemal wyłącznie pedału gazu. Po jego puszcze-

niu samochód hamuje (nie jedzie na tzw. wybiegu), 

i to dość ostro (zapalają się nawet światła stop z tyłu. 

Po krótkiej nauce – sprawdzeniu, jak daleko auto do-

jedzie po puszczeniu gazu, w ogóle nie ma potrzeby 

korzystania z hamulca za wyjątkiem sytuacji awa-

ryjnych. Rekuperacja powoduje stosunkowo szybkie 

i skuteczne wyhamowanie samochodu do zera.

W opisie parametrów znajdziemy informację, że 

rozpędzenie się do „setki” trwa ok. 20 sek., co jest 

czasem ok. dwukrotnie dłuższym niż w przypadku 

przeciętnego spalinowego samochodu osobowego. 

Ale jest też druga strona medalu – Renault Kangoo 

Z.E. ma bardzo duże przyspieszenie do ok. 50 km/

godz. Praktycznie nie było auta, które by „dotrzymało 

kroku” rozpędzającemu się spod świateł Kangoo. 

Przyznam, że z uśmiechem widziałem chwilowe pró-

by takich „wyścigów”, a potem mogłem te samocho-

dy oglądać wyłącznie w lusterku. Zaznaczyć jednak 

należy, że testy przeprowadziliśmy jadąc samocho-

dem bez ładunku.

Podczas jazdy poza miastem na autostradzie 

bez żadnych problemów osiągnęliśmy prędkość 

130 km/godz., która jest określona przez producen-

ta jako maksymalna. Wypróbowaliśmy także tryb 

Eco, który pozwala na nieco oszczędniejszą jazdę. 

Wskaźnik poboru prądu w tym trybie nie wchodził 

na czerwone pole (co oznacza znaczny chwilowy 

pobór energii), ale pozwalał na spokojną i jednostaj-

ną jazdę. Jedyny mankament tego trybu – trzeba go 

wyłączać przed wyprzedzaniem innych pojazdów, 

bowiem w trybie Eco trwałoby to zbyt długo, co 

mogłoby być niebezpieczne. Auto w tym trybie traci 

sporo dynamiki, ale pozwala przejechać o ok. 10% 

większy dystans.

Na środkowej konsoli znajduje się wyświetlacz, 

na którym możliwe jest wyświetlanie różnego rodza-

ju informacji (radio, nawigacja, połączenie z syste-

mem Renault i centralą pomocy, itp.). Wyświetlane 

są także wszelkie informacje na temat przejechanej 

drogi i zużycia energii. Samochód „przewiduje”, na 

przejechanie jakiego dystansu pozwoli stan nałado-

wania (czy rozładowania) akumulatorów. Co ważne 

– wskaźnik ten jest bardzo precyzyjny – nie zauwa-

żyłem, aby takie przewidywanie istotnie różniło się 

od rzeczywiście przejechanego dystansu.

Dzięki niskiemu środkowi ciężkości pusty samo-

chód dobrze i pewnie trzyma się drogi, natomiast 

nieco gorzej „zbiera” nierówności terenu w przy-

padku dziurawych jezdni (na szczęście tych nie jest 

dużo).

Czy warto?
Samochód elektryczny nie jest na dziś tani. Koszt 

Renault Kangoo to wydatek od ponad 117 tys. zł 

przy zakupie z akumulatorami oraz od 89 tys. zł 

przy wynajmie akumulatorów (koszt wynajmu 

jest zależny od rocznego przebiegu i wynosi 284 zł 

Kabel do szybkiego ładowania
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netto miesięcznie przy przebiegu do 7500 km aż do 

581 zł netto miesięcznie przy rocznym przebiegu 

do 30 tys. km.

Niewątpliwą zaletą jest niski koszt eksploatacji, 

bowiem koszt przejechania 100 km to wydatek rzędu 

3–5 zł pod warunkiem ładowania z własnego źródła 

(ładowarki publiczne stają się powoli odpłatne, 

a koszt ładowania za ich pomocą jest per saldo 

większy od kosztu gazu LPG wystarczającego na 

pokonanie tej samej trasy).

Czego może brakować w takim pojeździe? 

Przede wszystkim – zasięgu. Ale dojazd 100 km 

w wielu przypadkach jest wystarczający. Kolejna 

sprawa – brak możliwości szybkiego naładowania 

akumulatorów, aby samochód był szybko gotowy 

do kolejnej podróży. Może kiedyś ktoś zaoferuje 

wymienne akumulatory – po przyjeździe do firmy 

zakłada się komplet naładowanych akumulatorów 

i samochód jest niemal natychmiast gotowy do 

drogi. Takie próby czyni Tesla, ale na razie system 

jest w powijakach.

Z kolei – jak wspomniałem na początku – ol-

brzymią zaletą jest możliwość wjechania na halę 

fabryczną tam, gdzie jest to niezbędne. Może to doty-

czyć nie tylko sytuacji awaryjnych, ale np. w przy-

padku konieczności dostawy ładunku na stanowisko 

pracy.

O możliwości zabudowy warsztatowej w Renault 

Kangoo Z.E. wypowiada się obok specjalista z firmy 

AMP Poland. Czy jest to zatem idealny środek trans-

portu dla serwisu? To zależeć będzie od konkretnego 

zapotrzebowania poszczególnych firm. Takim praw-

dziwym ideałem byłaby furgonetka hybrydowa, która 

do zakładu dojeżdża z użyciem silnika spalinowego, 

natomiast po terenie fabryki porusza się za pomocą 

silników elektrycznych. Jednak krótki researching 

pokazał, że takich samochodów się nie produkuje, 

kilka modeli jest zapowiadanych na koniec tego roku 

i początek następnego. 

Pewnym rozwiązaniem zastępczym jest wypo-

sażenie w zabudowę warsztatową nieco mniejszych 

samochodów typu pick-up lub terenowych, bowiem 

takie można spotkać w wersjach hybrydowych, choć 

chyba nie ma możliwości wymuszenia wyłączenia 

silnika spalinowego i jazdy wyłącznie na prąd. Z dru-

giej strony należy się podziewać szybkiego wzrostu 

podaży samochodów elektrycznych, co pociągnie za 

sobą także rozwój baterii (o nowych rozwiązaniach 

w tym zakresie niejednokrotnie wspominaliśmy na 

naszych łamach), a to z pewnością spowoduje i obni-

żenie cen i wydłużenie zasięgu. 
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W czasach, kiedy to coraz więcej zakładów produk-
cyjnych, w tym zaliczających się do małych a czasem 
nawet mikro przedsiębiorstw, używa całkowicie lub czę-
ściowo zautomatyzowanej linii produkcyjnej, niezbęd-
na staje się obsługa serwisowa. Każdy przestój maszyny 
to spora strata dla przedsiębiorstwa. 

Niezbędne w takim przypadku jest w takim 
przypadku posiadanie własnej grupy ludzi utrzymaniu 
ruchu lub korzystanie z usług outsourcingowych. 

W każdym z przypadków kluczowym problemem 
jest naprawa maszyn/linii bezpośrednio na stanowisku 
pracy urządzenia. W wielu przypadkach wymusza to 
dotarcie do urządzenia z podstawowym zapleczem 
serwisowym. Tu z pomocą przychodzą małe pojazdy 
serwisowe z napędem elektrycznym.

AMP w swojej ofercie posiada zabudowy serwisowe 
dedykowane do takich zadań. Nie ma tu standardu, 
wszystko zależne jest od potrzeb użytkownika, nato-
miast kilka kwestii jest zawsze powtarzalnych.

Podłoga
Podłogi AMP wykonywane są z trwałego materiału, 
jakim jest sklejka brzozowa, pokryta warstwą o dużej 
odporności na uszkodzenia mechaniczne zachowując 
przy tym wysokiej jakości wygląd. Surowiec na podłogi 
pozyskiwany jest z Finlandii. W zależności od zastoso-
wań podłoga ma grubość 9 lub 12 mm. Powierzchnia 
zewnętrzna (użytkowa) występuje w kilku wariantach:
• obustronnie pokryta filmem fenolowym, powierzch-
nia zewnętrzna (użytkowa) antypoślizgowa, z odci-
skiem korony,

• jednostronnie pokryta filmem fenolowym, po-
wierzchnia zewnętrzna (użytkowa) pokryta wylewką 
poliuretanową z warstwą antypoślizgową (wylewka 
nakładana jest na wklejoną podłogę, co zapewnia 
uzyskanie idealnie szczelnej powierzchni, przez co 
podłoga nadaje się do mycia, w tym myjką ciśnie-
niową),

• jednostronnie pokryta filmem fenolowym, po-
wierzchnia zewnętrzna (użytkowa) pokryta tworzy-
wem sztucznym o strukturze ryfli.
Podłogi AMP obrabiane są maszynowo. W spodnią 

część wpuszczane są tzw. nakrętki kłowe, do których 
z kolei przykręcane są meble warsztatowe. Sama 
podłoga przyklejana jest do podłogi samochodu przy 
użyciu odpowiedniej technologii klejenia. Rozwiąza-
nie oferowane przez AMP jest przebadane w teście 
zderzeniowym i nie wymaga wiercenia otworów przez 
fabryczna podłogę pojazdu.

Panele ścienne
Okładziny AMP zwiększają atrakcyjność miejsca 
pracy, a także zwiększają wartość samochodu w przy-
padku jego odsprzedaży. Okładzina zabezpiecza 
przestrzeń ładunkową przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi, a także pomaga utrzymać w niej porządek 
i odpowiedni poziom higieny. Okładziny występują 
w dwóch postaciach:

– wysokowytrzymała sklejka (grubość 4 mm, z po-
włoką PP, waga 2,7 kg/m2), cechująca się bardzo dobrą 
odpornością na przebicia i zarysowania oraz doskonałą 
odpornością na temperaturę,

– wysokowytrzymałe panele strukturalne z tworzy-
wa sztucznego (grubość 4 mm, materiał PP-T, waga 1,5 
kg/m2), w 100% nadające się do recyklingu.

Materiały użyte na panele ścienne i podłogi cechują 
się wysoką odpornością na działanie popularnych 
substancji chemicznych, wody i wilgoci.

Meble warsztatowe
Kolejną częścią adaptacji pojazdu serwisowego jest 
montaż mebli warsztatowych. 

AMP oferuje meble z 36-miesięczną gwarancją. 
Każda realizacja jest poprzedzona projektem 3d w celu 
ustalenia najlepszej funkcjonalności. Nośność szuflad 
wynosi nawet 80 kg. W zależności od potrzeb zabudo-
wa może składać się z otwartych regałów, zamykanych 
półek czy modułów z szufladami. Szuflady mogą 
otwierać się na zewnątrz pojazdu, po otworzeniu drzwi 
bocznych lub tylnych. W ofercie znajdują się także mo-
duły z blatem roboczym jak również wysuwane stoły 
z imadłem i rozkładaną nogą podporową. 

Dodatkowo montujemy tzw. kącik czystości, gdzie 
można umyć ręce po skończonej pracy.

Michał Zubilewicz
Dyrektor Generalny  
AMP POLAND

Możliwe warianty zabudowy Renault Kangoo Z.E.
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