
Case Study | Electryfikacja pojazdów komunalnych
Webasto oraz Green-G wprowadzają na rynek w pełni elektryczną lekką ciężarówkę ecarry  

Green-G została założona w 2019 roku i należy do włoskiej firmy Goriziane Holding S.p.A. Od ponad siedemdziesięciu 
lat opracowuje systemy techniczne dla sektorów obronności, wydobycia ropy i gazu, morskiego, kolejowego i morskiej 
energetyki wiatrowej. W czasach zmian klimatycznych i zrównoważonego rozwoju jej spółka zależna Green-G 
koncentruje się na rozwoju pojazdów i systemów elektrycznych. 

Green-G, producent pojazdów i systemów 
elektrycznych, chce zapewnić mniejsze 
zanieczyszczenie na obszarach miejskich za pomocą 
bezemisyjnego ecarry. Webasto, jeden ze 100 
największych dostawców branży motoryzacyjnej na 
świecie, wspiera włoską firmę naszą technologią w 
zakresie baterii i klimatyzacji.

Z ecarry w przyszłość

Pierwszym produktem, który Green-G wprowadza na rynek 
– przy wsparciu Webasto – jest w pełni elektryczna lekka 
ciężarówka. Opracowując ten pojazd użytkowy, Green-G 
skupiło się na potrzebach firm usługowych, takich jak firmy 
ogrodnicze, gminy i firmy transportowe. 

TW tym celu, we współpracy z Uniwersytetem w Brescii, 
firma przeanalizowała, jakie trasy pokonują włoskie miasta i 
ile kilometrów średnio pokonują lokalne pojazdy. 
Ostatecznie ustalono, jakie modele energetyczne mają sens 
dla jakich pól zastosowań. Dzięki temu Green-G jest w 
stanie dokładnie powiedzieć swoim klientom, jakich 
rozwiązań bateryjnych potrzebują.
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Zasięg do 250 km 

Maks. prędkość: 80 kmh 

Homologacja: N1 

Bateria: 35 kWh lub 70 kWh 

Analiza wykazała również: trasy wokół przestrzeni miejskich i atrakcji historycznych są zazwyczaj bardzo ruchliwe. 
Korzystanie z w pełni elektrycznego, bezemisyjnego pojazdu, takiego jak ecarry, powoduje mniejsze zanieczyszczenie i 
mniejszy hałas na tych obszarach.

Kompaktowy pojazd o dużej mocy

Ecarry został specjalnie opracowany dla firm usługowych i gmin działających w środowisku miejskim. Odpowiednie 
obszary wdrożeń obejmują na przykład usługi utylizacji odpadów, logistykę miejską i dostawy na ostatniej mili. Przy 
szerokości zaledwie 1,80 metra, długości 5,20 metra i wysokości 1,95 metra pojazd ma wymiary zbliżone do 
konwencjonalnej furgonetki. 

Ecarry jest nie tylko wygodny w prowadzeniu, ale także łatwy w manewrowaniu. Ta lekka ciężarówka posiada 
homologację typu N1, ładowność maksymalnie 3,5 tony i osiąga prędkość do 80 kilometrów na godzinę. Obecnie Green-
G przeprowadza serię jazd próbnych we Włoszech, co pozwala ich obecnym i przyszłym klientom zapoznać się z 
całkowicie elektrycznym pojazdem użytkowym. W przyszłości firma zamierza sprzedawać ok. 200 ecarry-ów rocznie.
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Aby opracować ecarry, Green-G szukał partnera w dziedzinie 
baterii i zarządzania ciepłem. Po pierwszym spotkaniu na 
targach Agritechnica w Hanowerze obie firmy rozpoczęły 
rozmowy. Green-G zdecydowało się na współpracę z 
Webasto pod koniec 2019 roku ze względu na wysoką jakość 
oferowanych produktów i usług. 

„Standardowa wersja ecarry jest wyposażona w baterię o 
mocy 35 kilowatogodzin. Premium ecarry działa na dwóch 
bateriach o łącznej mocy 70 kilowatogodzin” — wyjaśnia 
Alessandro Della Torre, kierownik projektu w Green-G.

Baterie i urządzenia klimatyzacyjne od Webasto

„Chcemy instalować najnowocześniejszy sprzęt, dlatego polegamy na bateriach litowo-niklowo-manganowo-
kobaltowych. Mamy nadzieję, że w przyszłości pojawią się jeszcze lżejsze baterie o większej gęstości” – dodaje. W 
zależności od tego, czy zainstalowana jest jedna, czy dwie baterie Webasto, ecarry może pokonać ponad 250 
kilometrów bez konieczności ładowania. Green-G oferuje szereg akcesoriów do procesu ładowania, dzięki którym pojazd 
może być ładowany w każdym miejscu, w którym jest zasilanie elektryczne. Ponadto Green-G oferuje elektryczne 
przystawki odbioru mocy (ePTO). System baterii Webasto zapewnia niezbędną energię elektryczną.

Green-G polega również na technologii Webasto w zakresie 
klimatyzacji wnętrza pojazdu. "Zdecydowaliśmy się na 
produkty HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja) 
Webasto, ponieważ idealnie pasują do rozmiarów kabiny 
ecarry", wyjaśnia Della Torre. 

Wysokonapięciowa nagrzewnica elektryczna HVH70 firmy 
Webasto służy do ogrzewania wnętrza pojazdu. Przekształca 
on prąd stały w ciepło niemal bez strat. Zintegrowany z 
pojazdem system klimatyzacji zapewnia niezbędne 
chłodzenie wnętrza kabiny. 

Kompaktowe urządzenie dostarcza dziewięć kilowatów mocy chłodniczej i posiada również funkcję ogrzewania.  
Ponieważ wszystkie funkcje związane z zarządzaniem ciepłem (ogrzewanie lub chłodzenie) zużywają zazwyczaj dużo 
energii, Webasto opracowało specjalną strategię sterowania dla ecarry, aby oszczędzać więcej energii - także w zależności 
od warunków pogodowych. 

"Dzięki tej nowej strategii, jesteśmy w stanie znaleźć najlepszą wartość docelową czynnika chłodniczego, biorąc pod 
uwagę temperaturę wewnętrzną i zewnętrzną. To pozwala nam zmaksymalizować wydajność cieplną i zminimalizować 
zużycie energii" - mówi Federico Coiro, inżynier oprogramowania w Webasto. Do obsługi klimatyzacji w samochodzie 
wykorzystywany jest sterownik Webasto. "Steruje on wszystkimi urządzeniami HVAC (wentylator, dmuchawa, pompa 
chłodziwa i urządzenia wysokiego napięcia) zgodnie z aktualnie wymaganym trybem pracy" - wyjaśnia Coiro.

Jasne wizje i silne partnerstwa

Ecarry to dopiero początek dla Green-G. Kolejne pojazdy elektryczne mają pójść w ich ślady. „Chcemy wzbogacić świat o 
innowacyjne rozwiązania technologiczne, które są w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem ekologicznym. Dzięki 
Webasto mamy partnera w dziedzinie akumulatorów i zarządzania temperaturą, który przekonuje nas wysoką jakością 
produktów i usług”, wyjaśnia Alessandro Della Torre, kierownik projektu w Green-G.

Webasto chciałoby nadal wspierać włoską firmę w tym przedsięwzięciu.„Z niecierpliwością czekamy na dalsze 
towarzyszenie Green-G w ich podróży poprzez dostarczanie naszych produktów i powiązanych pakietów usług. Dzięki 
spostrzeżeniom, które zdobywamy dzięki integracji naszych produktów w ecarry, możemy jeszcze bardziej elastycznie 
reagować na wymagania rynku. Ta współpraca daje nam również możliwość dalszego rozwoju na rynku dystrybucji 
śródmiejskiej i ruchu komunalnego, co jest bardzo ważne dla e-mobilności”, wyjaśnia Manuel Kagelmann, Manager 
Product Management Batteries, Customized Solutions w Webasto.




