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1. Sukces skrzyni AS Tronic
Na przestrzeni lat 2002-2007, zakła-

dy produkcyjne ZF opuściło 250 tys. eg-
zemplarzy automatycznej skrzyni biegów
As Tronic. Obecnie ponad 50% nowych
pojazdów użytkowych wyposażonych
jest w ten typ skrzyni biegów. Głównym
czynnikiem, mającym wpływ na taki wy-
nik sprzedaży była poprawa ekonomiki
eksploatacji. Dwunastobiegowy As Tro-
nic mogący przenieść moment napędo-
wy od 1600 do 3100 Nm utrzymuje silnik
w optymalnym zakresie obrotów, odpo-
wiadającym najmniejszemu jednostko-
wemu zużyciu paliwa. Połączenie me-
chaniki z precyzyjną elektroniką powo-
duje, że straty mocy przy przeniesieniu
napędu są pomijalnie małe. To właśnie
ten typ skrzyni jest najczęściej wykorzy-
stywany w autobusach turystycznych.
Oprócz zmniejszenia zużycia paliwa, za-
stosowanie As Tronica ma także wpływ
na poprawę bezpieczeństwa i komfortu
pracy kierowcy. W ekstremalnych sytu-
acjach kierowca nie musi myśleć o zmia-
nie biegów, lecz całkowicie może się
skoncentrować na prowadzeniu pojaz-
du. W sprzedaży dostępna jest także
wersja szesnastobiegowa przystosowa-
na do współpracy z silnikami o maksy-
malnym momencie obrotowym wyno-
szącym 2600 Nm.

Aby zdyskontować sukces, w ostat-
nim czasie ZF wypuścił dwa nowe mo-
dele skrzyń biegów:
a) dwunastobiegowy As Tronic mid,

z pneumatycznym mechanizmem
zmiany biegów, przeznaczony dla lek-
kich ciężarówek typu MAN TGM lub
Iveco Eurocargo, mogący przenieść
moment napędowy w przedziale od
800 do 1600 Nm;

b) sześciobiegowy As Tronic Lite z elek-
trohydraulicznym mechanizmem
zmiany biegów, mogący przenieść
moment napędowy w zakresie od 500
do 1050 Nm, którą można zabudować
w pojazdach pozbawionych instalacji
pneumatycznej.

Ponieważ podwozia lekkich ciężaró-
wek wykorzystywane są często przy bu-
dowie midibusów, skrzynie te wkrótce
pojawią się także w tym segmencie po-
jazdów. As Tronic mid to odchudzony
As Tronic o bardziej kompaktowej budo-
wie, natomiast bazą As Tronica lite jest

mechaniczna skrzynia biegów ZF Ecolite.
Obecnie na bazie As Tronica lite opra-
cowywana jest hybrydowa przekładnia
ZF HyTronic, pracująca w systemie rów-
noległym, przeznaczona głównie do cię-
żarówek dystrybucyjnych.

2. ZF-AS Tronic dla lekkich
autobusów

As Tronic lite został opracowany
z myślą o lekkich autobusach miejskich
i lokalnych oraz autobusach do obsługi
linii lotniskowych i hotelowych. Z tej uwa-
gi musi odznaczać się małymi wymiara-
mi i niską masą. Podobnie jak As Tronic,
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Fot. 1. Dwunastostopniowa automatyczna skrzynia biegów ZF As Tronic
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nowa skrzynia ma zmniejszyć zużycie pali-
wa i poprawić komfort pracy kierowcy. Do-
datkową zaletą ma być także niska cena,
dzięki zastosowaniu jako bazy, masowo pro-
dukowanej przekładni manualnej. Zarząd ZF
liczy, że nowa konstrukcja pozwoli wydatnie
zwiększyć udział autobusów wyposażonych
w automatyczną skrzynię biegów w Europie
Wschodniej, Azji i Ameryce Łacińskiej.

As Tronic lite dla autobusów oferowany
będzie w dwóch wersjach. Pierwsza z nich
adresowana jest do pojazdów o długości od
6 do 9 m i masie całkowitej od 6 do 12 ton,
wyposażonych w silnik o maksymalnym
momencie obrotowym 700 Nm. Większa wer-
sja przeznaczona jest dla pojazdów o długo-
ści od 9 do 12 m i masie całkowitej od 9 do
18 ton, gdzie zastosowano silniki o maksy-
malnym momencie obrotowym 1000 Nm.
Te wielkości pokazują, że As Tronic lite może
być z powodzeniem wykorzystywany za-
równo w mini- i mdi busach, jak również
w dużych autobusach lokalnych. Już dziś
As Tronic lite z powodzeniem jest testowany
na liniach BRT w Szanghaju i Sao Paulo.

Pierwsze testy eksploatacyjne wykazały
zmniejszenie zużycia paliwa od 10 do 20%
w porównaniu z tym samym typem autobu-
su wyposażonym w manualną skrzynię bie-
gów. Automatyczne przełączanie biegów za-
bezpiecza także elementy układu przenie-
sienia napędu przed przeciążeniami oraz
wydłuża żywotność samego sprzęgła. Do-
datkowo elektroniczny sterownik z funkcją
samodiagnozy upraszcza obsługę warszta-
tową. Od 2007 roku, w nowy typ skrzyni
wyposażono 10 autobusów VW Prometeus,
które eksploatowane są na trasach BRT
w Brazylii.

3. ZF Eco life – nowa generacja
automatycznych skrzyń
biegów dla autobusów
miejskich

Skrzynie typu Ecomat na dobre zago-
ściły w niemal wszystkich przedsiębior-
stwach komunikacji miejskiej. W ubiegłym
roku podczas Kongresu UITP w Helsinkach,
koncern z Friedrichshafen zaprezentował
nową sześciobiegową skrzynię EcoLife, któ-
ra przeznaczona jest głównie do autobusów
miejskich i międzymiastowych wyposażo-
nych w silniki osiągające maksymalny mo-
ment obrotowy do 2000 Nm. Skrzynia ta
może też być wykorzystywana w autobu-
sach szynowych i innych pojazdach kolejo-
wych. Konstrukcja skrzyni była projektowa-
na pod kątem współpracy z silnikami speł-
niającymi normy czystości spalin Euro-5,
EEV lub wyższą. Tym samym dla potrzeb
skrzyni trzeba było opracować zupełnie

Fot. 2. Skrzynie As Tronic z powodzeniem stosowane są w luksusowych autobusach
turystycznych, np. w Setrze S 417 HDH

Fot. 3. Rodzina skrzyń biegów As Tronic

Fot. 4. Nowa skrzynia dla lekkich autobusów ZF As Tronic lite
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nowy system chłodzenia oraz wprowa-
dzić nowy olej, z uwagi na 15% wyższą
temperaturę pracy silnika. Kolejnym ele-
mentem, który uwzględniono przy pro-
jektowaniu było zmniejszenie zużycia
paliwa. W porównaniu ze skrzynią po-
przedniej generacji autobus ze skrzynią
Ecolife zużywa około 5% paliwa mniej.
Było to możliwe dzięki obniżeniu masy
własnej, zoptymalizowaniu przełożeń
i wprowadzeniu nowego przetwornika
momentu. Autobusy wyposażone
w skrzynię Ecolife odznaczają się lep-
szym przyspieszeniem, chociaż zmiana
biegów następuje w zakresie niższych
prędkości obrotowych. Ponadto praca
w niższym zakresie prędkości obroto-
wych ma także wpływ na niższą emisję
hałasu, zarówno wewnątrz pojazdu,
jak i na zewnątrz. Warunki pracy pojaz-
du są stale monitorowane przez system
TopoDyn, który dobiera optymalny pro-
gram przełożeń (eco, normal lub power),
w zależności od topografii terenu i ob-
ciążenia pojazdu. TopoDyn w przypad-
ku skrzyni Ecolife stanowi standardowe
wyposażenie. Aby obniżyć koszty ob-
sług wydłużono także przebiegi między-
obsługowe i zharmonizowano je z ob-
sługami silników. Sterownik umożliwia
wymianę danych pomiędzy różnymi
podzespołami autobusu.

W związku z rozwojem konstrukcji
hybrydowych, ZF podjął prace rozwojo-
we nad własnym napędem tego typu.
W tym przypadku skrzynię Ecolife zinte-
growano z silnikiem elektrycznym o mocy
120 kW. Hybrydowy wariant skrzyni
Ecolife będzie realizował funkcje, takie
jak automatyczny start/stop, rekuperacja
energii hamowania czy praca wyłącznie
w trybie elektrycznym. Obecnie trwają
prace nad prototypem nowego napędu.
ZF prowadzi także badania nad własnym
systemem zarządzania energią.

Autobus VW Prometeus wyposażony w skrzynię As Tronic Lite Fot. 6. Mercedes Citaro wyposażony w skrzynię EcoLife

Ecolife mimo mniejszych wymiarów oferuje możliwość przeniesienia większej mocy, przy jedno-
czesnym utrzymaniu niższego zużycia paliwa

Wersja hybrydowa skrzyni Ecolife


