
Leto 2020 je bilo bolj kot katero koli 
doslej leto dostav na dom in ni prav veliko 
znakov, da bi se trend spletnega nakupova-
nja v letu 2021 bistveno upočasnil. A zaradi 
povečanja digitalne maloprodaje so bile 
veliko večjim obremenitvam izpostavljene 
tudi kurirske službe, ki morajo izvesti dosta-
vo kar se da hitro in učinkovito. Izkušnje 
kažejo, da je pri tem še veliko prostora za 
izboljšave. Ena izmed takšnih je kombinaci-
ja dostav z vozili in kurirji pešci.

MoDe:Link, Fordova inteligentna logi-
stična programska oprema, določi varne 
in primerne lokacije za predajo blaga 
kurirjem-pešcem in omogoča usklajevanje 
ekip pri skoncentriranih dobavah v okoljih 
s pestro kombinacijo poslovnih in zasebnih 
uporabnikov.

Kurirji uporabljajo preprosto aplikaci-
jo za pametne telefone, ki jim posreduje 
lokacijo dostavnega vozila in jim pokaže 
najučinkovitejše poti in načrte za dostavo 
pošiljk. Aplikacija je povezana s 
Hermesovimi sistemi sledenja, da lahko 
stranke ves čas spremljajo, kje so njihove 
pošiljke.
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Ford v sodelovanju s podjetjem 
Hermes preskuša do okolja 
prijazne kurirske storitve, ki bi 
hkrati zmanjšale ogljični odtis 
pri paketni dostavi v mestih 
in zagotovile hitrejšo dobavo 
kupcu. Inovativni pristop bo 
prispeval k čistejšemu zraku in 
manjšim obremenitvam cest.

Sistem upravlja pot vsake pošiljke od 
izhodišča do cilja in zagotavlja, da je dosta-
va – pa naj bo na prvem kilometru ceste 
od skladišča ali na zadnjem kilometru do 
praga, ko jo peš nese kurir – kar najbolj 

Učinkovitejšadostava

Dostavaz
voziliinpeš

učinkovita in prijazna do okolja. Po prvem 
preskusu, ki je osredotočen na London, 
bosta Ford in Hermes preverila še možno-
sti za širjenje projekta na druga področja 
Velike Britanije.

V sodelovanju z ekipo osmih pešcev 
na območjih treh poštnih številk sta 
dva Fordova Transita dostavila isto 

število pošiljk kot šest dostavnih 
kombijev z običajno dostavo do vrat 

– in to v krajšem času. 

Kurirji-pešci, lahko dostavijo do petde-
set pošiljk na posamezno izmeno. Pri 
delu si pomagajo z lastnim pametnim 
telefonom in posebno aplikacijo.

V panogi, ki je 
morala zaradi 
povpraševanja 
strank povečati 
število voznikov, 
model s pešci 
odpira vrata 
novi delovni 
sili, ki ji ni treba 
imeti ali voziti 
dostavnega vozi-
la.
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FordCustomnared
zanovapodročja
Ford Custom se z različicama 
Trail in Active, pripravljenima na 
odkrivanje novih poti, podaja 
osvajat nova področja tudi v 
Sloveniji. Prva različica je po 
besedah predstavnikov znamke 
namenjena uporabi v zahtevnejših 
voznih pogojih, druga pa pred-
vsem zahtevnejšim uporabnikom 
z aktivnim življenjskim slogom.

Nova različica Transit Custom Trail je 
zasnovana predvsem za uporabo v zahtevnih 
delovnih okoljih. Za boljši oprijem poskrbi 
serijsko vgrajeni novi diferencial z mehansko 
omejenim zdrsom (mLSD). Ostale spremembe 
in dodatki pa poskrbijo, da vozilo v še tako 
zahtevnih pogojih razvaja z udobjem in zmo-
gljivostjo, ne da bi bila praktičnost kakorkoli 
zmanjšana.

Novi različici Active modelov Transit 
Custom in Tourneo Custom pa dopolnjujeta 
predvsem življenjski slog zasebnih in poslov-
nih uporabnikov, ki jih navdušujejo različne 
dejavnosti. Karoserija je zaščitena z dodatnimi 
oblogami, izbira diferenciala mLSD pa zagoto-
vi dodaten oprijem na neutrjenih, spolzkih ali 
mehkih podlagah. Zunanjost z elementi špor-

tnih terencev doda vizualno privlačnost 
in poveča praktičnost, ko se vozilo poda 
z asfaltnih cest.

Zazahtevnevoznerazmere
Različice Trail so prepoznavne po 

dodatnih črnih oblogah sprednjega 
in zadnjega odbijača ter stranic. Velik 
napis Ford na mat črni maski se spogle-
duje z videzom zmogljivega Raptorja, 
podobo dopolnjujejo 16-palčna platišča 
iz zlitine in logotipa Trail na sprednjih 
vratih. Za še večjo vsestranskost je 
lahko Transit Custom opremljen tudi s 
strešnimi nosilci in bočnimi stopnicami.

Izbira pogonskih sklopov nudi izboljšan 
oprijem v zahtevnih pogojih. Modeli Transit 
Custom Trail s sprednjim pogonom so serijsko 
opremljeni z diferencialom mLSD za vožnjo v 
vseh vremenskih in terenskih pogojih, ki pred-
stavljajo izziv za voznika.

V sodelovanju s specialisti za pogonske 
tehnologije podjetja Quaife razviti diferencial 
mLSD pri slabem oprijemu samodejno prene-
se navor motorja kolesu z največjim trenjem, 
da Transit Custom Trail udobneje obvlada neu-
trjena cestišča, makadamske ceste ter grobe 
in izzivalne podlage. 

Sistem za elektronski nadzor stabilnosti 
vozila je na novo umerjen za skladno delova-

nje z diferencialom mLSD. S to tehnologijo sta 
izboljšana oprijem in vodenje modelov s peča-
tom oddelka Ford Performance, med katerimi 
so tudi Focus RS, Fiesta ST in Focus ST, njena 
uporaba pa ne vpliva na izpuste CO2 ali pora-
bo goriva.

Poleg izboljšanja vozne zmogljivosti mode-
lov s sprednjim pogonom, kompaktne mere 
in lahka zasnova diferenciala mLSD, ohranijo 
optimalno nosilnost in velikost prostora za 
tovor. Izboljšava oprijema poteka brezhibno 
in tiho ter brez dodatnih voznikovih posegov. 
Obenem mLSD s preprosto mehansko zasno-
vo ne prinaša dodanih zahtev glede servi-
siranja in je vključen v standardno Fordovo 
garancijo ter ohrani privlačno ugodne stroške 
lastništva.

Ford Custom je odslej na slovenskem 
trgu na voljo tudi z dvema oplemenite-
nima različicama Trail in Active.

Ford Custom Active V sedežni različici je mogoče potniško 
kabino hitro spremeniti v prostor za sestankovanje. V zadku je 
dovolj prostora tudi še za ročno prtljago poslovnih potnikov.

Visoka raven opremljenosti kabi-
ne za zahtevnejše uporabnike.
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Večopremeinzmogljivimotorji
Modele Trail odlikuje tudi izboljšana notra-

nja oprema, saj serijsko povsem usnjeno obla-
zinjenje sedežev poskrbi za dodatno razkošje 
in trpežnost, za čiščenje kabine pa zadošča 
poteg s krpo. Serijska klimatska naprava 
zagotavlja prijetno okolje ne glede na zunanje 
vreme, vetrobransko steklo Quickclear pa z 
ogrevanjem omogoča hiter in preprost odhod 
na pot kljub zmrzali. Del serijske opreme so 
tudi električno preklopna zunanja ogledala in 
samodejno upravljanje luči.

Transit Custom Trail je na voljo v različnih 
karoserijskih izvedbah, med katerimi so tudi 
furgon, furgon z dvojno kabino in kombi z 
dvema medosnima razdaljama ter s skupno 
maso vozila od 3000 do 3400 kg.

Vse modele Transit Custom Trail poga-
nja Fordov napredni 2,0-litrski dizelski motor 
EcoBlue v izvedbah z močjo 130 KM, 170 KM 
in 185 KM. Motorji Ford EcoBlue so zasno-
vani tako, da olajšajo prevoz težjih tovorov in 
premagovanje strmih naklonov, širok razpon 
navora, ki je na voljo pri manjšem številu 
vrtljajev motorja pa pomaga pri počasnejšem 
premagovanju izzivalnih površin, kar vozniku 
omogoča ohranjanje momenta z minimalnim 
pritiskom na stopalko za pospeševanje, da se 
kolesa manj vrtijo v prazno.

Poleg tega izbrani modeli Transita Custom 
Trail nudijo tudi prednosti varčnejše porabe 
elektrificiranih pogonskih sklopov, saj lahko 
kupci izberejo 2,0-litrski pogon EcoBlue 
Hybrid. 48-voltna blaga hibridna tehnologija 
med upočasnjevanjem zajema energijo in jo 
shrani v 48-voltnem baterijskem paketu, da z 
njo zagotovi učinkovitejšo porabo goriva.

VsestranskiActive
Transit in Tourneo Custom Active prinašata 

dodaten slog športnega terenca ter izboljšano 
praktičnost z oblikovnimi elementi in prilagoje-
no opremo, ki ustreza zahtevam tako zasebnih 
kot poslovnih uporabnikov. Prostornost in 
možnost prevoza večje količine prtljage oziro-
ma tovora omogočata aktivnejši življenjski slog, 
podobno kot mlajša sorodnika Fiesta Active in 
Focus Active.

Za model Tourneo Custom Active je značil-
no oblikovanje zunanjosti po zgledu športnih 
terencev, ki med drugim vključuje 17-palčna 
platišča iz zlitine, masko z mrežico Active, 
dodatne obloge na blatnikih, ob stranicah, na 
zadnjem odbijaču in pokrovih ogledal, nalepko 
Active po celotni širini zadnjega dela in oznaki 
Active na obeh blatnikih, ter serijske strešne 
nosilce.

Kupci, ki želijo dodatno zmogljivost za zah-
tevnejše vozne pogoje pri delu ali v prostem 
času, lahko ob naročilu modela in Tourneo 
Custom Active z ročnim menjalnikom izberejo 

tudi diferencial z mehansko omejenim zdrsom 
- mLSD.

Tourneo Custom Active ima edinstveno opre-
mo notranjosti z delno usnjenim oblazinjenjem 
sedežev, armaturno ploščo modela Tourneo 
Custom Active pa zaznamujejo modri poudarki. 

Vsestransko notranjost Tournea Custom 
Active z osmimi sedeži je možno preprosto pri-
lagoditi uporabnikovim željam. Pomik sedežev 
zagotavlja potnikom več prostora za noge ali 
povečanje prtljažnika, še več prostora pa je na 
voljo v različici z dolgo medosno razdaljo.

Sedeže je možno tudi zasukati v konferenč-
no konfiguracijo ali jih povsem odstraniti za kar 
največ prostora za tovor. Pritrdišča za sedeže 
je možno uporabiti tudi za namestitev nosilcev 
za kolesa, ki omogočajo varnejši prevoz koles 
v vozilu.

Za pogon različic Active so odvisno od 
modela in opreme na voljo motorji z močjo 

130 KM, 170 KM in 185 KM. Vse motorje lahko 
dopolnjuje samodejni ali ročni menjalnik.

Kupci lahko izbirajo med široko paleto raz-
ličic in karoserijskih izvedb, s kratko ali dolgo 
medosno razdaljo za prevoz do osmih oseb 
vključno z voznikom.

Novi modeli Trail in Active vključujejo 
tudi izboljšave, ki so jih bili Transit Custom in 
Tourneo Custom deležni tekom leta 2019, med-
nje pa sodijo varčnejši 2,0-litrski dizelski motor 
EcoBlue in pogonski sklop EcoBlue Hybrid z 
48-voltno blago hibridno tehnologijo, pa tudi 
izpopolnjene funkcije za povezave in razvedrilo 
potnikov, preprostejše upravljanje vozila in 
izboljšano uporabo vozila.

Serijski modem FordPass Connect1 
omogoča povezavo preko mobilne aplikacije 
FordPass odklep in zaklep vozila na daljavo ter 
oddaljeni zagon motorja pri različicah s samo-
dejnim menjalnikom.

Ford Custom Trail Tudi 
novi različici zagotavljata 
visoko uporabno vrednost 
za vsakodnevno delo. 
Trisedežna potniška kabina 
dostavnika z izdatno mero 
usnja.

Ford Custom 
Active Prilagodljivo 
odpiranje zadnjih 
krilnih vrat. Ford 
ponuja tudi aktualen 
»koronski dodatek«, 
zaščito pred izdihani-
mi kapljicami.



38 Mehanikinvoznik • januar – februar 2021

dostava

Po rekordnem letu za sektor kurirske in 
poštne dostave v svetu, se industrija sooča z 
vprašanjem, kako dodatno optimizirati dosta-
vo paketov naslovnikom. Pri tem izzivu sode-
lujeta tudi Volkswagen Gospodarska vozila in 
logistični ponudnik Hermes. Dostavljače, ki 
uporabljajo vozila znamke Volkswagen želijo 
pri delu podpreti z inovativnimi asistenčnimi 
sistemi. Na Bavarskem preizkušajo eno izmed 
možnih rešitev, ki so jo pripravili v zagonskem 
podjetju Viscopic. Njihova programska rešitev 
se najprej nauči poti, ki jih je treba ubrati, nato 
pa pošiljke za naslednji krog razvrsti v logičen 
vrstni red za natovarjanje, da prihrani čas iska-
nja in razvrščanja pošiljk na dostavni poti.

Skrbnorazvrščanjepaketov
Avtorji programa poudarjajo, da razvršča-

nje trimestnega števila paketov na površini 
približno 18 kvadratnih metrov v modelu 
Crafter zahteva dobro organizacijo dela in 
precej preračunavanja oziroma načrtovanja. 
Pakete najprej razdelijo na posamezne sek-
cije oziroma dostavne vreče, ki jih po vnaprej 
določenem vrstnem redu naložijo v tovorni 
del Crafterja. Ker program predvidi optimalno 
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dostavno pot za vse pakete v vozilu, določi 
tudi vrstni red nalaganja vreč. 

Programska rešitev močno olajša delo 
vozniku, ki lahko v aplikaciji vidi, v kateri vreči 
je paket za naslednjo stranko. Na podlagi 
GPS koordinat Volkswagen Crafterja so 
vreče s paketi, ki jih je treba dostaviti v bliži-
ni, prikazane na informacijsko-razvedrilnem 
sistemu dostavnika in na ročni napravi. Cilj 
programa za optimizacijo dostave je prihra-
nek časa, ki bi ga sicer porabili za iskanje 
paketov po vozilu na cilju za dostavo.

Pilotni projekt predvideva preizkušanje spre-
jemljivost sistema in analizo učinkovitost vsako-
dnevne uporabe različnih voznikov na lokaciji 
blizu Augsburga. Do konca meseca marca.

Učinkovitejšein
hitrejedokončnih
naslovnikov
Volkswagen Gospodarska vozila 
sodeluje z dostavno službo Hermes 
pri optimizaciji poti dostavnih vozil. 
Pilotni projekt na Bavarskem temelji 
na programski rešitvi zagonskega 
podjetja Viscopic iz Münchna. 
Program razdeli pakete med 
posamezna vozila in jih glede na 
predvideno pot razvrsti po pozici-
jah v vozilu. Kurirju pa digitalno 
pomaga pri iskanju paketov v zadn-
jem delu dostavnika.

»Dostava paketov je zelo zahtevna naloga. Zlasti promet v mestih zahteva popolno kon-
centracijo, težko je najti mesta za ustavitev velikih vozil, zlasti zaradi pandemije in z njo pove-
zanih varnostnih ukrepov je delo pri dostavi postalo še bolj zapleteno. Glede na to so takšne 
inteligentne rešitve za zadnji kilometer zelo zanimive za naše stranke v logističnem sektorju.«

Vodja projekta Volkswagen Gospodarska vozila Artur Hasselbach

Volkswagen Gospodarska vozila 
uporabnikom ponuja pestro paleto 
doastvnih vozil, od model Caddy, prek 
Transporterja do največjega Crafterja.

Programska podpora razvrsti in nadzo-
ruje pozicijo posamezne pošiljke v vozi-
lu, glede na predvideno dostavno pot.

Dostavljač lahko prebere podat-
ke o posamezni pošiljki na ročni 
napravi ali zaslonu v vozilu.

Za učinkovito dostavo mora v 
tovornem delu vladati red, ki ga 
določi poseben program.


