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

Furgony kontenerowe mają 
wiele zalet, które dają im 
przewagę nad tradycyjny-
mi furgonetkami: oferują 

znacznie większą przestrzeń ła-
dunkową, mają płaską podłogę, 
ładownia jest całkowicie oddzie-
lona od kabiny, a także są odpor-
niejsze na korozję powstającą na 
skutek przewożenia np. ryb, go-
rącego pieczywa itp.

Wadą takich furgonów jest wy-

Furgony typu kontenerowego monto-
wane na podwoziach samochodów do-
stawczych na dobre zadomowiły się na 
polskim rynku. Tysiące takich aut co-
dziennie dostarczają do sklepów różnego 
rodzaju towary, przesyłają przesyłki ku-
rierskie, dowożą meble itd.
Grzegorz Rutka (tekst i zdjęcia)

soko położona podłoga, pudeł-
kowaty kształt, który nie tylko 
nie jest specjalnie urodziwy, ale 
przede wszystkim ma znaczący 
wpływ na wzrost oporów powie-
trza. Montaż deflektora dacho-
wego nieco poprawia tę sytu-
ację, chociaż dalej „wiatr hula” 
pomiędzy kabiną, zabudową  
a podwoziem. 

Próbę budowy furgonu kon-
tenerowego, który pozbawio-

ny byłby wspomnianych wyżej 
wad podjęła firma Lamar, która 
dysponuje ogromnym doświad-
czeniem w produkcji zabudów, 
nadbudówek sypialnych, izo-
term, a także zabudów specjali-
stycznych z tworzyw sztucznych. 
W biurze konstrukcyjnym La-
maru powstał projekt zabudo-
wy w pełni zintegrowanej z ka-
biną kierowcy, podobnie jak ma 
to miejsce w nowoczesnych kam-

perach czy ambulansach. Tak na-
rodził się produkt noszący nazwę 
LAM Box

TesTowany przez nas LAM 
Box oparty był na na podwo-
ziu najpopularniejszego u nas 
„trojaczka z Sevel” czyli Fiata 
Ducato. Podobnie jak to się ma  
w kamperach, do zabudowy wy-
korzystano podwozie wyposa-
żone w kabinę kierowcy pozba-

wioną dachu oraz tylnej ściany. 
Dzięki temu możliwe było cał-
kowite zintegrowanie zabudo-
wy z kabiną. Zastąpienie orygi-
nalnego dachu aerodynamicznie 
pochyloną nadbudową sprawiło, 
że wewnątrz kabiny można teraz 
wygodnie stanąć, a do tego kie-
rowca zyskał użyteczne i pojem-
ne półki, które są rozmieszczo-
ne w przedniej i bocznej części 
nadbudówki.

Oryginalna tylna ściana ka-
biny została zastąpiona przed-
nią ścianą zabudowy, dzięki cze-
mu można było umieścić w niej 
przejście zamykane przesuwa-
nymi drzwiami. Teraz kierowca 
może bez wychodzenia na ze-
wnątrz przejść do ładowni i np. 
sprawdzić przewożony ładunek 
lub poukładać go tak, aby wygod-
niej go było potem rozładować. 
Przy okazji testu nasunęła nam 
się sugestia dotycząca właśnie 

tego przejścia. Warto by zamon-
tować w przesuwanych drzwiach 
zamknięcie od strony kabiny, tak 
aby np. kierowca mógł bezpiecz-
nie pozostawić auto podczas prac 
załadunkowych lub wyładunko-
wych wykonywanych przez inne 
osoby.

Przejdźmy zatem do samego 
kontenera. Rozmiary jego wnę-
trza są imponujące. Do dyspo-
zycji mamy aż 23 m3 przestrzeni,  
w której nawet wysokie osoby 
mogą poruszać się na stojąco. 
Dzięki wyeliminowaniu ramy po-
średniej udało się umieścić pod-
łogę na poziomie 62 cm, czyli  
o ponad 30 cm niższym niż  
w przypadku tradycyjnych zabu-
dów kontenerowych. Osiągnię-
to dzięki temu, nie tylko więk-
szą kubaturę ładowni, ale także 
obniżono środek ciężkości po-
jazdu. Niskie umieszczenie pod-

Umieszczony na desce przełącznik 
pneumatyki tylnego zawieszenia

Przekładnia może pracować w try-
bie automatycznym lub ręcznym 

Do ładowni można przejść bez 
wychodzenia na zewnątrz auta

Boczne drzwi ładowni po otwar-
ciu nie kolidują z drzwiami kabiny
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Podłoga jest 
umieszczo-
na zaledwie 
26 cm nad 
poziomem 
jezdni. Trze-
cie światło 
stop przyda-
je się w ru-
chu miej-
skim

Fiat ducato Heavy maxi 
LAm Box

silnik: Wysokoprężny 2.3 
Multijet II o maksymalnej 
mocy 150 KM przy 3.600 obr/
min i maksymalnym momen-
cie obrotowym 350 Nm przy 
1.500 obr/min.
skrzynia biegów: automa-
tyczna z możliwością se-
kwencyjnej zmiany biegow.
Napęd: 4x2, przedni. 
zabudowa: LAM Box, furgon 
integralny z drzwiami dwu-
skrzydłowymi w tylnej ścianie 
oraz drzwiami jednoskrzydło-
wymi w prawej ścianie. Przej-
ście pomiędzy kabiną kie-
rowcy i zabudową zamykane 
drzwiami przesuwanymi.
Skrzynia ładunkowa: prze-
strzeń ładunkowa: 23 m3, wy-
sokość podłogi nad jezdnią: 
62 cm. 
Ładowność: 1.140 kg.

Dane techniczne:

łogi ułatwia wejście do wnętrza 
nadwozia. Pomaga w tym rów-
nież solidny stopień wejściowy 
przebiegający prawie na całej 
szerokości tyłu. Pełni on także 
rolę zderzaka zabezpieczającego 
nadwozie podczas manewrów. 

PodŁogA FurgoNu została 
pokryta specjalną farbą przeciw-
poślizgową, gwarantującą bez-
pieczne poruszanie się nawet po 
mokrej podłodze oraz zabezpie-
czającą ładunek przed przesuwa-
niem się. Rzecz jasna ładownia 
została wyposażona w uchwyty 
do mocowania pasów ładunko-
wych. Dodatkowym wyposaże-
niem mogą być również boczne 
listwy systemów mocujących ła-
dunki, wieszaki itp. To już zale-
ży od wymagań klienta.

Nabywca może także zaży-
czyć sobie różne typy drzwi. Tyl-
na ściana może być wyposażona 
w drzwi dwuskrzydłowe, jedno-
skrzydłowe lub roletę. W pra-
wej ścianie zamontowane zostały 
szerokie drzwi jednoskrzydło-
we. Testowane auto wyposażo-
ne było w tylne drzwi dwuskrzy-
dłowe. Jako że każde z drzwi ma 
swój zamek, do otwierania zabu-
dowy trzeba używać aż trzech 
kluczyków. Kierowcy będą mu-
sieli je sobie jakoś oznakować, 
aby nie szukać za każdym razem 
odpowiedniego.

Oprócz wspomnianych już za-
let, LAM Box oferuje także coś, 
co w dzisiejszych czasach jest 
bardzo pożądane. Aerodyna-
miczne nadwozie, zasłaniające 
wszystkie elementy powodujące 

powstawanie zawirowań powie-
trza pozwala na znaczącą reduk-
cję zużycia paliwa. Testowany 
przez producenta nieco niższy 
LAM Box (20 m3) zamontowa-
ny na 3-litrowym Fiacie Duca-
to, uzyskał w cyklu mieszanym 
zużycie paliwa rzędu 10,4 l/100 
km. Daje to oszczędność ok. 2 
litrów w porównaniu z tradycyj-
ną zabudową z owiewką.

my teStowALiśmy większą 
„budę” (23 m3) zamontowaną 
na Fiacie Ducato Heavy Maxi 
z silnikiem o pojemności 2,3 li-
tra i mocy 150 KM i wyposa-
żonym w automatyczną skrzy-
nię biegów. Auto testowaliśmy 
na zakorkowanych ulicach oraz 
przedmieściach Warszawy na tra-
sie długości 160 km. Mimo dość 
dynamicznej jazdy komputer po-
kładowy wykazał zużycie paliwa 
na poziomie 9,8 l/100 km. Bio-
rąc pod uwagę okazałe gabaryty 
auta należy uznać to za bardzo 
dobry wynik. 

Testowy Fiat Ducato był wy-
posażony w pneumatyczne po-
duszki tylnego zawieszenia, po-
zwalające wzmocnić je podczas 
przewożenia cięższych ładunków 
i zapobiec „siadnięciu” tyłu auta. 
Ze względu na długi zwis tylny 
oraz niskie umieszczenie stop-
nia w zabudowie LAM Box, jest 
to rozwiązanie z wielu względów 
warte zastosowania. 

Mamy nadzieję, że wkrótce 
na naszych drogach i ulicach 
będziemy widywać więcej „Du-
kaciaków” z efektownymi i, co 
ważniejsze efektywnymi zabu-
dowami LAM Box. n

Zabudowa LAM 
Box nadaje fur-

gonowi eleganc-
ki i aerodyna-

miczny wygląd

Pneumatyczne miechy tylnego 
zawieszenia zwiększają możli-
wości transportowe Ducato

Lampki gabarytowe są efektow-
nie wbudowane w „pawlacz” 
zintegrowany z kabiną kierowcy

Zamki są solidne, ale do każde-
go z nich jest inny kluczyk 

Szeroki stopień ułatwia wcho-
dzenie i pełni rolę zderzaka


