8 Nadchodzą elektryczne ciężarówki
Wobec niskich rynkowych cen paliwa zainteresowanie alternatywnymi układami napędowymi – elektrycznymi i hybrydowymi –
nieco zmalało. Obecnie w ostrym świetle reflektorów znajdują się pojazdy autonomiczne,
jednak bądźmy pewni, że prace nad rozwojem
napędów alternatywnych stale trwają.

14 Ciężarowy ślad węglowy
Sektor pojazdów użytkowych stanowi podstawę wydajnego transportu towarowego na
terenie Europy, wnosi znaczący wkład w tworzenie dobrobytu w Europie, jednocześnie
ma stosunkowo niewielki udział w wytwarzaniu gazów cieplarnianych. Mimo to znajduje się pod bardzo silną presją w związku
z koniecznością ograniczania emisji gazów
cieplarnianych.

37 Nowy rekord sprzedaży!
Podsumowujemy wyniki sprzedaży samochodów ciężarowych w roku 2016. Był to dla
branży transportowej kolejny rekordowy rok
– sprzyjały niskie ceny paliwa oraz bardzo korzystny, wysoki kurs euro.

78 Nowa generacja ciężarówek
Scania S oraz R
Scanie nowej generacji zostały zaprezentowane jako ciężarówki przeznaczone do transportu długodystansowego z dwoma rodzajami
kabin: S oraz R. Mieliśmy okazję przeprowadzić krótkie testy tych pojazdów.

82 Renault Trafic: Polski Samochód
Dostawczy Roku 2016
Po raz siódmy odbyły się wybory Polskiego
Samochodu Dostawczego Roku. W konkursie,
którego finałowa część odbyła się w połowie
listopada 2016 r., wzięło udział 5 samochodów
dostawczych klasy średniej. Po trwających 3
dni testach wyłoniono zwycięzcę – to Renault Trafic.
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