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SmartVan IoT wśród przewoźników 
18 czerwca w Krzyżowej pod Wrocławiem EV Fleet na zaproszenie swojego partnera – allsafe 
Group – uczestniczyła w X Spotkaniu Przewoźników Drogowych, zorganizowanym przez 
Polską Unię Transportu. Podczas jednodniowej konferencji poświęconej m.in. 
przyszłościowym rozwiązaniom dla branży logistycznej pokazaliśmy nasz demonstrator 
technologii – SmartVan IoT, zbudowany na bazie eSprintera. 
 
Prezentacji towarzyszył wykład przedstawiciela allsafe Group, Wojciecha Lecha, który 
przybliżył zastosowane w tym innowacyjnym pojeździe rozwiązania, służące optymalizacji i 
budowaniu inteligentnych łaocuchów dostaw artykułów spożywczych – takie jak system 
identyfikacji MATRIX-3D RFID czy SmartPackaging IoT, umożliwiający optymalne 
wykorzystanie przestrzeni ładunkowej i skrócenie czasu dostawy. Dzięki wykorzystaniu 
internetu rzeczy oraz wyjątkowej zabudowie izotermy, podzielonej na dwie strefy i 
wyposażonej w specjalne pojemniki, elektryczny SmartVan IoT pozwala zmniejszyd 
obciążenie środowiska w miastach, podnosząc efektywnośd dostaw dla sektora e-grocery. 
 
Prezentacji w sali konferencyjnej towarzyszył pokaz filmu, a następnie uczestnicy mogli się 
zapoznad z samym pojazdem, który wzbudził duże zainteresowanie wśród przewoźników. Na 
ich pytania odpowiadał Daniel Węgrzynek, demonstrując przy okazji także możliwości 
SmartVana. Konferencja była dla nas też okazją do wymiany informacji o realnych 
potrzebach dostawców, wynikających z ich codziennych doświadczeo, co z pewnością będzie 
miało inspirujący wpływ na dalszą działalnośd badawczo-rozwojową EV Fleet. 
 
 
SmartVan IoT among carriers 
On June 18, in Krzyżowa near Wrocław, EV Fleet, at the invitation of its partner - allsafe 
Group - participated in the 10th Meeting of Road Carriers, organized by the Polish Transport 
Union. 
During a one-day conference dedicated to, i.a, trendsetting solutions for the logistics 
industry, we showcased our technology demonstrator - SmartVan IoT, built on the basis of 
eSprinter. 
 
The presentation was accompanied by a lecture by the representative of the allsafe Group, 
Wojciech Lech, who presented the solutions such as the MATRIX-3D RFID identification 
system or SmartPackaging IoT,  used in this innovative vehicle to optimize and build 
intelligent food supply chains, enabling for the optimal use of cargo space and shortening 
the delivery time . 
Utilizing Internet of Things and the unique construction of the isotherm, divided into two 
zones and equipped with special containers, the electric SmartVan IoT allows us to reduce 
the stress on the environment in urban areas, while increasing the efficiency of deliveries for 
the e-grocery sector. 
 
The presentation in the conference room was accompanied by a short-film screening, 
following which the participants could see the vehicle itself, which spiked great interest 
among carriers. Their questions were answered by Daniel Węgrzynek, who also 
demonstrated the capabilities of the SmartVan. The conference was also an opportunity for 



us to exchange information about the real needs of suppliers, resulting from their everyday 
experiences, which will certainly have an inspiring impact on further research and 
development of EV Fleet. 
 


