test: Fiat Ducato Heavy Maxi LAM Box

Kabina Ducato jest pełna praktycznych schowków i półeczek. W tym
aucie ważna jest także możliwość łatwego przechodzenia do tyłu

BIG BOX

Furgony typu kontenerowego montowane na podwoziach samochodów dostawczych na dobre zadomowiły się na
polskim rynku. Tysiące takich aut codziennie dostarczają do sklepów różnego
rodzaju towary, przesyłają przesyłki kurierskie, dowożą meble itd.
Grzegorz Rutka (tekst i zdjęcia)
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urgony kontenerowe mają
wiele zalet, które dają im
przewagę nad tradycyjnymi furgonetkami: oferują
znacznie większą przestrzeń ładunkową, mają płaską podłogę,
ładownia jest całkowicie oddzielona od kabiny, a także są odporniejsze na korozję powstającą na
skutek przewożenia np. ryb, gorącego pieczywa itp.
Wadą takich furgonów jest wy-

soko położona podłoga, pudełkowaty kształt, który nie tylko
nie jest specjalnie urodziwy, ale
przede wszystkim ma znaczący
wpływ na wzrost oporów powietrza. Montaż deflektora dachowego nieco poprawia tę sytuację, chociaż dalej „wiatr hula”
pomiędzy kabiną, zabudową
a podwoziem.
Próbę budowy furgonu kontenerowego, który pozbawio-

ny byłby wspomnianych wyżej
wad podjęła firma Lamar, która
dysponuje ogromnym doświadczeniem w produkcji zabudów,
nadbudówek sypialnych, izoterm, a także zabudów specjalistycznych z tworzyw sztucznych.
W biurze konstrukcyjnym Lamaru powstał projekt zabudowy w pełni zintegrowanej z kabiną kierowcy, podobnie jak ma
to miejsce w nowoczesnych kam-

perach czy ambulansach. Tak narodził się produkt noszący nazwę
LAM Box
Testowany przez nas LAM
Box oparty był na na podwoziu najpopularniejszego u nas
„trojaczka z Sevel” czyli Fiata
Ducato. Podobnie jak to się ma
w kamperach, do zabudowy wykorzystano podwozie wyposażone w kabinę kierowcy pozba-

Umieszczony na desce przełącznik
pneumatyki tylnego zawieszenia

Przekładnia może pracować w trybie automatycznym lub ręcznym

Boczne drzwi ładowni po otwarciu nie kolidują z drzwiami kabiny

Do ładowni można przejść bez
wychodzenia na zewnątrz auta

wioną dachu oraz tylnej ściany.
Dzięki temu możliwe było całkowite zintegrowanie zabudowy z kabiną. Zastąpienie oryginalnego dachu aerodynamicznie
pochyloną nadbudową sprawiło,
że wewnątrz kabiny można teraz
wygodnie stanąć, a do tego kierowca zyskał użyteczne i pojemne półki, które są rozmieszczone w przedniej i bocznej części
nadbudówki.
Oryginalna tylna ściana kabiny została zastąpiona przednią ścianą zabudowy, dzięki czemu można było umieścić w niej
przejście zamykane przesuwanymi drzwiami. Teraz kierowca
może bez wychodzenia na zewnątrz przejść do ładowni i np.
sprawdzić przewożony ładunek
lub poukładać go tak, aby wygodniej go było potem rozładować.
Przy okazji testu nasunęła nam
się sugestia dotycząca właśnie

tego przejścia. Warto by zamontować w przesuwanych drzwiach
zamknięcie od strony kabiny, tak
aby np. kierowca mógł bezpiecznie pozostawić auto podczas prac
załadunkowych lub wyładunkowych wykonywanych przez inne
osoby.
Przejdźmy zatem do samego
kontenera. Rozmiary jego wnętrza są imponujące. Do dyspozycji mamy aż 23 m3 przestrzeni,
w której nawet wysokie osoby
mogą poruszać się na stojąco.
Dzięki wyeliminowaniu ramy pośredniej udało się umieścić podłogę na poziomie 62 cm, czyli
o ponad 30 cm niższym niż
w przypadku tradycyjnych zabudów kontenerowych. Osiągnięto dzięki temu, nie tylko większą kubaturę ładowni, ale także
obniżono środek ciężkości pojazdu. Niskie umieszczenie pod- ➤
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test: Fiat Ducato Heavy Maxi LAM Box
Zabudowa LAM
Box nadaje furgonowi elegancki i aerodynamiczny wygląd
Szeroki stopień ułatwia wchodzenie i pełni rolę zderzaka

Zamki są solidne, ale do każdego z nich jest inny kluczyk

Lampki gabarytowe są efektownie wbudowane w „pawlacz”
zintegrowany z kabiną kierowcy
➤ łogi ułatwia wejście do wnętrza

nadwozia. Pomaga w tym również solidny stopień wejściowy
przebiegający prawie na całej
szerokości tyłu. Pełni on także
rolę zderzaka zabezpieczającego
nadwozie podczas manewrów.
Podłoga furgonu została
pokryta specjalną farbą przeciwpoślizgową, gwarantującą bezpieczne poruszanie się nawet po
mokrej podłodze oraz zabezpieczającą ładunek przed przesuwaniem się. Rzecz jasna ładownia
została wyposażona w uchwyty
do mocowania pasów ładunkowych. Dodatkowym wyposażeniem mogą być również boczne
listwy systemów mocujących ładunki, wieszaki itp. To już zależy od wymagań klienta.

Nabywca może także zażyczyć sobie różne typy drzwi. Tylna ściana może być wyposażona
w drzwi dwuskrzydłowe, jednoskrzydłowe lub roletę. W prawej ścianie zamontowane zostały
szerokie drzwi jednoskrzydłowe. Testowane auto wyposażone było w tylne drzwi dwuskrzydłowe. Jako że każde z drzwi ma
swój zamek, do otwierania zabudowy trzeba używać aż trzech
kluczyków. Kierowcy będą musieli je sobie jakoś oznakować,
aby nie szukać za każdym razem
odpowiedniego.
Oprócz wspomnianych już zalet, LAM Box oferuje także coś,
co w dzisiejszych czasach jest
bardzo pożądane. Aerodynamiczne nadwozie, zasłaniające
wszystkie elementy powodujące

Podłoga jest
umieszczona zaledwie
26 cm nad
poziomem
jezdni. Trzecie światło
stop przydaje się w ruchu miejskim
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powstawanie zawirowań powietrza pozwala na znaczącą redukcję zużycia paliwa. Testowany
przez producenta nieco niższy
LAM Box (20 m3) zamontowany na 3-litrowym Fiacie Ducato, uzyskał w cyklu mieszanym
zużycie paliwa rzędu 10,4 l/100
km. Daje to oszczędność ok. 2
litrów w porównaniu z tradycyjną zabudową z owiewką.
My testowaliśmy większą
„budę” (23 m3) zamontowaną
na Fiacie Ducato Heavy Maxi
z silnikiem o pojemności 2,3 litra i mocy 150 KM i wyposażonym w automatyczną skrzynię biegów. Auto testowaliśmy
na zakorkowanych ulicach oraz
przedmieściach Warszawy na trasie długości 160 km. Mimo dość
dynamicznej jazdy komputer pokładowy wykazał zużycie paliwa
na poziomie 9,8 l/100 km. Biorąc pod uwagę okazałe gabaryty
auta należy uznać to za bardzo
dobry wynik.
Testowy Fiat Ducato był wyposażony w pneumatyczne poduszki tylnego zawieszenia, pozwalające wzmocnić je podczas
przewożenia cięższych ładunków
i zapobiec „siadnięciu” tyłu auta.
Ze względu na długi zwis tylny
oraz niskie umieszczenie stopnia w zabudowie LAM Box, jest
to rozwiązanie z wielu względów
warte zastosowania.
Mamy nadzieję, że wkrótce
na naszych drogach i ulicach
będziemy widywać więcej „Dukaciaków” z efektownymi i, co
ważniejsze efektywnymi zabudowami LAM Box.
n

Pneumatyczne miechy tylnego
zawieszenia zwiększają możliwości transportowe Ducato

Dane techniczne:
Fiat Ducato Heavy Maxi
LAM Box
Silnik: Wysokoprężny 2.3
Multijet II o maksymalnej
mocy 150 KM przy 3.600 obr/
min i maksymalnym momencie obrotowym 350 Nm przy
1.500 obr/min.
Skrzynia biegów: automatyczna z możliwością sekwencyjnej zmiany biegow.
Napęd: 4x2, przedni.
Zabudowa: LAM Box, furgon
integralny z drzwiami dwuskrzydłowymi w tylnej ścianie
oraz drzwiami jednoskrzydłowymi w prawej ścianie. Przejście pomiędzy kabiną kierowcy i zabudową zamykane
drzwiami przesuwanymi.
Skrzynia ładunkowa: przestrzeń ładunkowa: 23 m3, wysokość podłogi nad jezdnią:
62 cm.
Ładowność: 1.140 kg.
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