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Nowy graczNowy gracz

Zegary i przełączniki zgromadzono w panelu środkowym.

Miał być produkowany w lubelskiej fabryce 
Daewoo i nazywać się LD 100. Teraz budo-
wany jest w Anglii i zwie się Maxus.

W szystko było już przygotowane 
– wybudowano halę, zwiezio-
no i częściowo zainstalowano 

maszyny. Niestety – koreański koncern 
Daewoo w 2001 roku zbankrutował 
i z planów budowy następcy Lublina nic 
nie wyszło. Syndyk masy upadłościowej 
zakładu sprzedał prawa do produkcji 
LD 100 oraz maszyny brytyjskiemu 
spadkobiercy założonego w 1993 r. 
koncernu Leyland DAF Vans Ltd., po-
tem znanego jako LDV Group Ltd. Jed-
nak pod koniec 2005 r. firma ta również 
zbankrutowała – przejęta przez grupę 
inwestorów w 2006 roku trafiła w ręce 
rosyjskiego GAZ-a. Od tego czasu pro-
dukcja zaczęła rosnąć, a auta zaczęto 
sprzedawać w krajach Beneluksu, Skan-
dynawii i Europie Środkowo-Wschod-
niej. W sierpniu 2008 r. firma First Truck 
International (należąca do Iberia Motor 
Capital Group) zaczęła sprzedaż samo-
chodów Maxus w Polsce. I tak na na-
szym rynku pojawił się kolejny gracz 
w segmencie aut dostawczych.

Do naszej redakcji trafił Maxus 
w wersji z najmniejszym rozstawem 
osi i standardową wysokością dachu. 

Kiedy przyszło mi pewnego wieczora 
przejąć testowane auto, początkowo 
myślałem, że zaszła jakaś pomyłka 
i będę jeździł Fordem Transitem. Z ze-
wnątrz Maxus nieco go przypomina, 
ale stylowy znaczek na osłonie chłodni-
cy rozwiewa wątpliwości. Sprawdzimy 
zatem, co potrafi ten Anglik z bujną 
przeszłością.

Kabina pasażerska jest dość ob-
szerna i wygodna. Zaskakujące może 
być umieszczenie zegarów w części 
środkowej kokpitu. Dużemu prędkoś-
ciomierzowi i obrotomierzowi towarzy-
szą mniejsze wskaźniki – poziomu pali-
wa i temperatury cieczy chłodzącej. Po 
lewej umieszczono duży, analogowy 
zegar. Malutki wyświetlacz informuje 
o przebiegu auta. Wszystkie wskaźni-
ki w owalnym zagłębieniu wyglądają 
schludnie i są podświetlone na biało.

Poniżej, w panelu środkowym, 
znajdują się dwa nawiewy, parę przy-
cisków i pokrętła regulacji tempera-
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Tylne drzwi można otworzyć pod kątem 180 stopni.
Dostęp do paki również przez drzwi 
boczne. Ich zamknięcie wymaga krzepy.

Fotel kierowcy regulowany – przydałby 
się podłokietnik.

Widoczność w lusterkach bardzo dobra.

Mały schowek pod fotelem kierowcy.

tury. W panelu również umieszczono 
dźwignię zmiany biegów, nie zajmując 
tym samym miejsca w podłodze. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu można swobodnie 
przemieścić się z fotela kierowcy na po-
dwójny fotel dla pasażeraów po prawej. 
Radioodtwarzacz z CD, popielniczka 
i zapalniczka oraz mała półeczka dopeł-
niają całości. I tu ciekawostka – na niej, 
jak i na dwóch większych przednich 
półkach umieszczono gumowe wkład-
ki, które z łatwością da się utrzymać 
w czystości. Po prostu można je wyjąć, 
wytrzepać czy wręcz umyć. To bardzo 
wygodne rozwiązanie. Plastiki, który-
mi wypełniono wnętrze, nie są może 
najgorszej jakości, ale ich spasowanie 
pozostawia wiele do życzenia. Warto 
też pomyśleć o lepszym mocowaniu 

osłon przeciwsłonecznych, mających 
tendencje do opadania w najmniej 
spodziewanym momencie.  

Kierownica jest dość masywna, 
niestety bez możliwości regulacji. 
Regulować za to możemy fotel kie-
rowcy – służą do tego dwie dźwignie 
i pokrętła. Trzeba odrobiny wprawy, 
ale w końcu można zasiąść wygodnie 
w nieco twardawym fotelu. Mógłby też 
zostać zaopatrzony w podłokietnik. Pod 
nim niewielki schowek na niezbędne 
narzędzia czy trójkąt ostrzegawczy, ale 
żeby się do niego dostać, potrzebny 
jest śrubokręt – można by użyć wy-
godniejszej formy zabezpieczenia klapy 
schowka. Fotel pasażera podwójny, 
bez możliwości złożenia oparcia. Pod 
nim sporo miejsca. Na brak uchwytów, 

półek i schowków nie można narzekać 
– jest ich pod dostatkiem. Testowana 
wersja furgon pozbawiona była luster-
ka wewnętrznego (zbędne, ponieważ 
w tylnych drzwiach nie ma okien), 
natomiast lusterka zewnętrzne (regu-
lowane elektrycznie i podgrzewane) 
są dość duże i zapewniają doskonałą 
widoczność.

Czas ruszać w drogę. Uruchamiam 
95-konnego diesla, który pracuje rów-
no, ale ciut za głośno. Na obroty wcho-
dzi łagodnie. Skrzynia biegów, choć 
wymaga nieco siły przy zmianie przeło-
żeń, jest precyzyjna i dobrze zestopnio-
wana. Auto przyspiesza wystarczająco 
na każdym biegu i przy wyprzedzaniu, 
jadąc np. na piątce, wystarcza redukcja 
tylko o jedno przełożenie.

Jazda Maxusem do komfortowych 
nie należy. Przypisać to trzeba tylnemu 
zawieszeniu opierającemu się na poje-
dynczych resorach piórowych. Autem 
potrafi rzucić, zwłaszcza w koleinach. 
Jazda po polskich drogach to nie jest 
rodzaj masażu, którego chciałoby się 
doświadczać.

Duże uznanie należy się producen-
towi za przedział ładunkowy. Dostępu 
do niego z tyłu bronią podwójne, sy-
metryczne drzwi, otwierane pod ką-
tem 180°. Można by pomyśleć o kącie 
270°, co ułatwiłoby podjazd w wąskich 
miejscach, np. pod rampę załadow-
czą. Także z boku Maxusa wyposażono 
w spore drzwi przesuwne (szerokość 
1090 mm). I tu okazuje się, że Maxus to 
auto dla silnych ludzi – do zamknięcia 
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Niezbyt skomplikowane tylne zawie-
szenie nie zapewnia komfortu podróży.

Czy Maxus będzie się cieszył powodzeniem w Polsce? Czas pokaże.

Tylko 95 KM, ale w zupełności 
wystarczy na tak spore auto.

Nie ma wątpliwości – oto nowy gracz 
na rynku samochodów dostawczych.

DANE TECHNICZNE

Silnik

2.5 crd, 4-cylindrowy, 16-zaworowy, wysoko-
prężny z turbodoładowaniem i chłodnicą powie-
trza doładowującego; spełniający normę Euro 4.

Pojemność skokowa 2499 cm3

Moc maksymalna 95 KM (70 kW)
przy 3800 obr/min

Maks. moment obr. 250 Nm 
przy 1800 obr/min

Układ zasilania paliwem common-rail z wtry-
skiem bezpośred-
nim i sterowaniem 
elektronicznym

Napęd

Sprzęgło: sterowane hydraulicznie, średnica 
242 mm.

Skrzynia biegów: zintegrowana z mechani-
zmem różnicowym, manualna, pięciobiegowa; 
napęd na przednią oś.

Układ kierowniczy: zębatkowa przekładnia 
kierownicza ze wspomaganiem hydraulicznym.

Układ hamulcowy: z przodu wentylowane 
tarcze o średnicy 294 mm, zaciski pływające, 
dwutłoczkowe; z tyłu bębny, szczęki współbież-
ne i przeciwbieżne, średnica wewnętrzna 280 
mm; ABS + EBD.

Zawieszenie

Przednie: niezależne zawieszenie kolumnowe 
McPhersona, stabilizator.

Tylne: paraboliczne, pojedyncze resory piórowe.

Wymiary i masy

Długość 4920 mm

Szerokość z lusterkami 2383 mm

Szerokość bez lusterek 1991 mm

Wysokość 2070 mm

Rozstaw osi 3100 mm

Dop. masa całkowita 2800 kg

Masa własna 1726 kg

Ładowność 1074 kg

Obj. przedz. ładunkowego 7,0 m3

Poj. zbiornika paliwa 80 l

Średnica zawracania 11,8 m

drzwi (zwłaszcza bocznych) potrzeba 
sporo siły.

Objętość ładunkowa najmniejszej 
wersji Maxusa – 7 m3 – to naprawdę 
sporo. Zapakować do niego może-
my 1074 kg. Długość i szerokość 
wewnętrzna to, odpowiednio, 2586 
i 1770 mm. Szerokość ograniczają nie-
co nadkola – między nimi jest 1385 
mm, ale specjalnie to nie przeszkadza. 
Nad jednym z nich umieszczone jest 
koło zapasowe. Wnętrze oświetla mała 
lampka pod sufitem.

Jeśli komuś będzie za mało, Ma-
xusy produkowane są też w wersjach 
z większym rozstawem osi i z dachem 
wysokim albo ekstrawysokim. Przy 
maksymalnych parametrach objętość 
ładunkowa osiąga ponad 11 m3, a ła-
downość ok. 1600 kg! Dostępne jest 
też podwozie pod zabudowę.

Angielski następca „Lublina” trochę 
trzeszczy i skrzypi podczas jazdy, ale 
można mieć nadzieję, że te choroby 
wieku dziecięcego z czasem zostaną 
wyleczone. Nie należy się też dziwić 

dokładności spasowania plastikowych 
elementów – auto produkowane jest 
z myślą o rynku wschodnim, gdzie do 
takich detali nie przykłada się wagi. 
Ma być solidne, trwałe i służyć jak 
najdłużej. Póki co, porównywalny jest 
bardziej z rosyjską Gazelą niż z euro-
pejskimi konkurentami.

Maxus to przede wszystkim propo-
zycja dla małych i średnich firm, dla 
których działalność transportowa to 
raczej przewozy lokalne niż dalekody-
stansowe. Z myślą o takich klientach 
polski dystrybutor przygotował intere-
sującą propozycję gwarancyjną – 3-let-
nia gwarancja z limitem 160 000 km, 
albo 4-letnia z limitem 100 000 km.

Cena netto najmniejszej wersji to 
74 900 zł, ale dystrybutor kusi sporymi 
rabatami. Profesjonaliści zaintereso-
wani dostawczakiem produkowanym 
w Anglii powinni się nim zaintereso-
wać, bo to dla nich – zgodnie z ha-
słem reklamowym firmy – Maxus jest 
przeznaczony.

Mirosław Nogaj




