Dopravní prostředky IVECO
na zemní plyn
Loučeň, 21. XI. 2014
M.Jurka
IVECO Czech Republic a.s.- Truck
Martin ČECH
IVECO Czech Republic
20 Novembre, 2010

7-6-2011

Dopravní prostředky Iveco na zemní plyn

Dodávky a podvozky s
nástavbou se

CNG - Vyzrálé řešení pro
široké použití,
hnací ústrojí a podvozky
shodné s naftovými
EKOLOGIE:
Euro VI

čtyřválcem 140 k

Městské s šestiválcem 240-330 k

Stejné ovládání vozidla jako u
nafty
Podobné pokyny pro údržbu jako
u dieselových vozidel
Nejbezpečnější současný systém
pohonu
Společná servisní síť

Těžké 4x2, 6x2 s šestiválcem 330 k
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Nabídka motorů



Motory F1C

3 l.

Výkon 136 k, 350Nm/ 1250 RPM

Motory F2B Cursor 8

7,8 l.

Výkon 330 k, 1300Nm/ 1100 RPM

Speciální přeplňované motory optimalizované pro CNG
(nikoli konverze benzínového)



Elektronické vstřikování plynu pro stechiometrické
spalování, třícestný katalyzátor



Motory pro zemní plyn mechanicky příbuzné s
naftovými – sériovost, spolehlivost, nízká hlučnost



SPOLEHLIVOST, NÍZKÁ SPOTŘEBA, SÉRIOVÁ VÝROBA
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Volba pro přepravu zboží - Daily CNG

Prodej v ČR:

Celková hmotnost

Furgony

3,5t – 5,2t

Podvozky (2+1)
Podvozky (6+1)

3,5t – 5,2t – 7t
5,2t – 7t

Dojezd

300 – 500 km +
(benzin)

Prodej od 2006. 240 vozidel. 100 za posledních 12 měsíců.
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Regionální/ meziměstská doprava - Stralis CNG
Modelová řada : 4x2
6x2
Nosnost:
190S 4x2 = 11,2t
260S 6x2 = 17,8t
440S 4x2 = 10,8 t (denní kab.)

Prodej v ČR:

Celková hmotnost

Podvozky
Tahače

18t – 26t (6x2)
36t (40t)
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Nákladní vozy Stralis- aplikace v ČR
Roky 2009-2012 ekologické komunální
prostředky do měst
Roky 2013-2015 ekonomická alternativa pro
meziměstskou a příhraniční dopravu
Rok 2016... CNG+LNG univerzální těžký
nákladní automobil
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Klíčové otázky uživatele nákladního vozidla
CNG
Síť plnicích stanic ?
Dojezd ?
Nárůst hmotnosti ?
Náklady na palivo ?
Celkové provozní náklady ?
Návratnost vyšší pořizovací ceny (dotace ?) ?

7

Dostupnost paliva – nádrže - dojezd
Síť plnicích stanic: kritická hustota/ obslužnost velkých vozidel/ dodatečné km

Příklady konfigurace nádrží a dojezdů:
Daily 35S14 GV 12cum
- nádrže na 36 kg - spotřeba norm. 8,5 kg/ 100km – dojezd až 400km (nevytížený)
Daily 70C14 G box 22 cum
– nádrže na 55 kg – spotřeba 14 kg/ 100km – dojezd 392 km
Stralis 440S33 T/P G
– nádrže 135 kg – spotřeba 28 kg/ 100 km – dojezd 450 km lehký dálniční provoz

Nádrže na stlačený zemní plyn (max 200 atm, teplota okolí) – provedení CNG – jsou individuální pro
každý model a rozvor ! Spotřeba paliva závisí na přepravním úkolu a výrazně se mění !
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Nádrže – dojezd? nárůst hmotnosti?
Daily

Síť plnicích stanic ?
Dojezd ?

---

dojezd do 400 km,

nárůst hm. o ca 200kg

Nárůst hmotnosti ?
Náklady na palivo ?
Celkové provozní náklady ?

Stralis tahač
---

Návratnost vyšší pořizovací ceny?

dojezd do 450 km,

nárůst hm.zanedbatelný
Stralis komunál
--- provoz až 2 směny,
nárůst hm. zanedbatelný
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Vozidla CNG – úspory na palivu
Příklady:
Stralis tahač v dálničním lehkém provozu
28L/ 100km nafta vs. 28 kg/km plyn:

Síť plnicích stanic ?
Dojezd ?
Nárůst hmotnosti ?
Náklady na palivo ?

rozdíl v ceně pohonných hmot 22/31 (?)= -29%

Celkové provozní náklady ?

při 130000km: - 330000 Czk ročně

Návratnost vyšší pořizovací ceny?

Daily 50C rozvoz pečiva
13L / 100km nafta vs. 11,5 kg/100km plyn
rozdíl při 50000km: -65000 Czk ročně

Vozidla CNG – celkové provozní náklady a
návratnost vyšší pořizovancí ceny
Příklady:
Stralis tahač v dálničním lehkém provozu
Vozidlo CNG má ca 40% servisní interval: náklady na plný
servis + 35000 Kč ročně
Daily 50C rozvoz pečiva
Vozidlo CNG má náklady na údržbu a servis
+14000 Czk ročně (mění se s modelem)
Negativní efekt „jalových km“ dojezdem k plničce CNG do 10%

Návratnost navýšené investice: ca 2,5 roku pro
profesionální dopravce, kteří se živí přepravou zboží

Síť plnicích stanic ?
Dojezd ?
Nárůst hmotnosti ?
Náklady na palivo ?
Celkové provozní náklady ?
Návratnost vyšší pořizovací ceny?

Stralis LNG – blízká budoucnost

Srovnání CNG vs LNG:
Motor stejný:
Cursor 8 CNG 330HP (tahač)
CNG: hmotnost paliva 116 kg,
hmotnost nádrží 950 kg,
dojezd 350 km (distribuce)

LNG+CNG:
hmotnost paliva 230 kg
560 L nádrž LNG vpravo + 4x70 L CNG vlevo

hmotnost nádrží 800 kg
dojezd 750 km

Volba pro ekologickou přepravu osob
Prodávaná vozidla v ČR:
Řada DAILY

Obsaditelnost

Minibusy (5,6t)

19+1

Minibusy (7,2t)

24+1

Řada
URBANWAY
Městský 10,5M
Městský 12M
Městský 18M
Společné motory truck & bus >> servisní zázemí
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CNG - BUDOUCNOST

Děkuji za pozornost
M. Jurka
Product manager Cz Sk
Iveco Czech Republic a.s.-Truck
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Stralis návěsová souprava 36 t vnitrostátní

Stralis HI ROAD 440S33 T/P CNG
Rozdíl pořizovací ceny

727000 Kč vs naftový model EEV

Spotřeba paliva CNG / nafta: 28 kg/ 30 L /100km dálnice lehký
Cena paliva CNG:

23,5 Kč/kg

Cena paliva nafta:

34,5 Kč/L

Náklady na km – CNG:

6,6 Kč/km

Náklady na km – nafta:

10,4 Kč/km

Roční úspora při 100000km: 377000 Kč
P.S. toto je příklad, spotřeba se mění s přepravním úkolem

Návratnost ca 2 roky

Daily furgon 3500kg – úspory na palivu

Daily 35S14 CNG furgon
Rozdíl pořizovací ceny

prům. 94200 Kč vs nafta Euro VI

Spotřeba paliva CNG / nafta:

8,5 kg/ 9,3 L /100km

Cena paliva CNG bez DPH:

22 Kč/kg

Cena paliva nafta bez DPH:

31 Kč/kg

Náklady na km – CNG:

1,9 Kč/km

Náklady na km – nafta:

2,9 Kč/km

Roční úspora při 50000km:

50650 Kč

P.S. toto je příklad, spotřeba se mění s přepravním úkolem

Návratnost < 2 roky

Volba pro přepravu osob

Městský autobus 12m
Motor Cursor8 240 / 290HP
Automatická převodovka
Poloměr otáčení WW 10,8 m
Poloměr otáčení KK 9 m
Výška podlahy 320-330 mm
Příklady konfigurací :
3 dveře, 31sed.(23 až 37) +inv.vozik

Šířka dveří 1200mm
2 dveře, 26 sed.(20 až 32) + inv. vozík
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Dostupnost servisu - Autorizovaná síť v ČR
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Komplexní řešení dopravy vozidly
•

IVECO CNG
•
Nabídka vhodného modelu a vhodné nástavby
•
Nosnosti 0.8 – 21 t / objemy 12-100 cum/ obsaditelnost 14 – 88 lidí
•
Dojezdy CNG 300- 450km při distribuci nebo intercity vozidla
•
Dojezd – 1 až 2 pracovní směny pro citybus a komunální automobily
•
Varianty plnění NGV1 a NGV2 – rychlé plnění
•
Spolupráce s dodavateli plniček
•
Jasná údržba a diagnostika, servisní síť
•
Všechny modely již jezdí v ČR !

•

IVECO LNG
•
Technika a zázemí CNG
•
Dvojnásobný dojezd LNG vs. CNG
•
Chybějící síť – distribuce z přístavů EU plnicími kontejnery

CNG - ZKUŠENOST

Iveco v ČR a SR:
Park vozidel Iveco CNG >3.5t v provozu
155
Park autobusů Iveco CNG v provozu 250

21

JSME PŘIPRAVENI

IVECO CNG – nejširší nabídka
nákladních vozidel a autobusů v EU
IVECO CNG – the widest offer
of vehicles and buses in EU

PŘIPOJTE SE !

Stralis LNG
TECHNIKA LNG:
Zkapalněný zemní plyn/ metan je uložen v
kapalném stavu při -150 až -125stupních a
tlaku 8 až 11 atm v kryogenních nádržích, po
ohřátí a zplynění je dodáván do motoru s
parametry jako CNG

Výhody:
Lepší poměr dojezd/ hmotnost
V některých zemích nižší cena LNG než CNG
(využitelnost různých zdrojů metanu – biogas)

