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Kongres UITP w Mediolanie

Wejście do głównej hali, gdzie odbywał się Kongres UITP

– narzędzia i procesy dla wzmocnienia roli transportu publicznego
w miejskich obszarach funkcjonalnych
Regularnie, co 2 lata, Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu
Publicznego UITP organizuje światowe kongresy będące platformą
wymiany doświadczeń w zakresie organizacji, oceny i promowania
transportu publicznego w miastach, wdrażania nowych technologii
i relacji z otoczeniem, w jakim funkcjonuje komunikacja miejska i regionalna. Na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia kolejne kongresy
organizowane były głównie w europejskich stolicach, m.in. w Londynie, Madrycie, Rzymie, Helsinkach i w Wiedniu. Jedynie w 2011 r.
delegaci UITP gościli w Dubaju, a 2 lata temu w Genewie. W bieżącym
roku kongres został zorganizowany we włoskim Mediolanie w dniach
od 9 do 11 czerwca pod hasłem „Uśmiech w mieście”.

61 Kongres UITP

W 61. Kongresie UITP uczestniczyło 2 200 delegatów reprezentujących 83 kraje świata. W ciągu 3 dni wygłoszono ponad 100 referatów w ramach sesji plenarnych, seminariów, warsztatów i forum
dyskusyjnego towarzyszącego Wystawie Transportu Publicznego.
Ich tematyka była bardzo szeroka i obejmowała zarówno zagadnienia polityki transportowej oraz organizacji i finansowania
transportu publicznego, jak również szczegółowe rozwiązania
w zakresie pojazdów, infrastruktury, systemów pobierania opłat
oraz systemów informacji pasażerskiej. Wszystkie referaty były
pogrupowane w 5 grupach tematycznych: design, innowacje, mobilność, ekonomika i jakość życia. Niemniej większość z prezentowanych tematów miała charakter interdyscyplinarny, obejmujący
wiele sfer, w jakich funkcjonuje transport zbiorowy.
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Dużo miejsca poświęcono zagadnieniom bezpieczeństwa
transportu publicznego w wielu różnych aspektach: bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony przeciwpożarowej, zabezpieczenia przed atakami terrorystycznymi czy niwelowania niebezpiecznych miejsc na styku pojazd – infrastruktura przystankowa.
W rozmowach głównie poruszano problem zwiększającego się
udziału transportu publicznego w przewozach i nowych wyzwań
determinowanych tym faktem.
Wśród tematów poruszanych na kongresie były m.in.:
 Przyszłość inteligentnych miast w dokumentach strategicznych
Unii Europejskiej;
 Priorytety polityki UE w okresie programowania 2014–2019.
Jaki mają wpływ na miasta i transport publiczny?;
 Transport publiczny jako narzędzie kształtowania przyszłości
szybko rozwijających się miast;
 Tworzenie bardziej konkurencyjnej oferty miast: ekonomiczna
strona rozwoju transportu publicznego;
 Projektowanie transportu publicznego dla wszystkich;
 Rozwój transportu publicznego: inwestycje w infrastrukturę;
 Zintegrowane planowanie rozwoju przestrzennego miast
i transportu miejskiego;
 Klucze do sukcesu w poprawie wydajności i efektywności systemów transportowych;
 Pozyskiwanie danych do lepszego planowania i zarządzania
publicznym transportem zbiorowym;
 Strategia rozwoju transportu publicznego do 2025 roku. Gdzie
jesteśmy dziś?;

wydarzenia
Po drugiej stronie lustra: zarządzanie ryzykiem w transporcie
publicznym;
 Trendy i strategie w branży taksówkowej;
 Wybór środka transportu: Czy istnieje recepta na sukces?
 Budowa i zarządzanie zintegrowanymi sieciami transportu
miejskiego;
 Wpływ zmian zachowań komunikacyjnych mieszkańców na
uwarunkowania zdrowotne;
 Wyzwania dla transportu publicznego w miastach „rozlanych”
i na obszarach o niskiej gęstości zaludnienia;
 Niekonwencjonalne systemy transportowe;
 Zmiana mobilności miejskiej. Kto będzie integratorem?;
 Rola kolei miejskich w obsłudze transportowej obszarów
aglomeracyjnych;
 Inteligentne systemy eksploatacji i obsługi na kolejach;
 Inteligentne zarządzanie energią elektryczną i ruchem w systemach kolejowych;
 Transport publiczny w Mediolanie i regionie Lombardia;
 Wyzwania transportu publicznego we Włoszech;
 Transport publiczny w państwach Bliskiego Wschodu: wzrost
i zmiana sposobu zarządzania;
 Zintegrowane działania na rzecz rozwoju transportu publicznego w Indiach;
 Planowanie strategiczne w procesie zaspokajania potrzeb mobilności mieszkańców miast Azji;
 Wpływ skutecznego systemu transportu publicznego na rozwój
miast w państwach afrykańskich;
 Profesjonalizacja i modernizacja transportu publicznego
w Ameryce Łacińskiej;
 Innowacje technologiczne w sektorze autobusowym;
 Przemysł autobusowy dziś i jutro;
 Porównanie techniczne BRT i rozwiązań alternatywnych;
 Doświadczenia z eksploatacji autobusów hybrydowych w zrównoważonych sieciach transportowych;
 Autobusy elektryczne – rozwiązania techniczne, parametry
i kierunki rozwoju;
 Zwiększenie doświadczenia cyfrowego u podróżujących;
 Bilet elektroniczny dla zintegrowanej mobilności;
 Systemy biletowe i taryfowe dla wydajnego transportu
publicznego;
 Systemy informacji i zarządzania w czasie rzeczywistym;
 Otwarte systemy baz danych w polityce Unii Europejskiej;
 Czy cele korporacyjne mają lub powinny mieć znaczenie dla
szeregowych pracowników transportu publicznego?
 Zaangażowanie pracowników w poprawę obsługi klienta.
Jak widać, problemy poruszane na kongresie adresowane były
zarówno do szerokiego spektrum kadry kierowniczej przedsiębiorstw i zarządów komunikacji miejskiej, jak również do przedstawicieli władz lokalnych, przemysłu i firm konsultingowych. Nic
więc dziwnego, że – mimo wysokich cen uczestnictwa w kongresie – z edycji na edycję wzrasta liczba akredytowanych delegatów.
Kongres i wystawa były także okazją do wręczenia nagród UITP
– Global Public Transport Awards, w ramach programu „Wzrost
z transportem publicznym” – firmom, które w ostatnich 2 latach
wprowadziły wyjątkowe innowacje wspierające rozwój transportu
publicznego i umożliwiające osiągnięcie do 2025 r. podwójnej liczby pasażerów przewiezionych transportem miejskim w porównaniu
do 2000 r. Jury oceniło ponad 200 aplikacji, produktów i systemów
zgłoszonych przez przewoźników, organizatorów i producentów z 40
krajów świata. W ostatecznej rozgrywce uczestniczyło 25 firm. Nagrodzone projekty są przykładem dobrych praktyk w kluczowych


obszarach, na które muszą być nakierowane działania w procesie
wprowadzenia zrównoważonych systemów mobilności w miastach.
Wśród zwycięzców Global Public Transport Awards 2015 znaleźli się:
1. FEDERAÇAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FETRANSPOR z Rio
de Janeiro w Brazylii w kategorii „Strategia Transportu Publicznego” za projekt „Zmiana zachowań transportowych mieszkańców Rio de Janeiro dzięki rozbudowie sieci BRT”, w dowód
uznania za realizację 2 linii BRT do 2014 r. i rozbudowę sieci
o kolejne 157 kilometrów do roku 2016, w oparciu o długoletni
program, który pozwoli miastu sprostać wyzwaniom związanym
z rosnącym rozwojem gospodarczym i demografią w nadchodzących latach;
2. Wiener STADTWERKE & CO KG z Austrii w kategorii „Upowszechnianie doświadczeń lokalnych organizatorów transportu” za projekt „SMILE – System mobilnej informacji
i pobierania opłat jako przykład skutecznych systemów usług
e-mobilności”, w dowód uznania za wdrożenie innowacyjnej
platformy o otwartej strukturze, integrującej wszystkie typy
usług mobilnych (nie tylko transport, lecz także rezerwację
hoteli i sprzedaż biletów na imprezy masowe), zbudowany na
podstawie silnego partnerstwa kluczowych podmiotów sektora miejskiego; system oferuje zintegrowane w czasie rzeczywistym informacje oraz system rezerwacji i sprzedaży biletów;
3. Transport for London, Barclaycard i CUBIC (Londyn, UK) w kategorii „Doskonałość w zakresie świadczenia usług i obsługi technicznej” za projekt „Akceptacja płatności kartami bezkontaktowymi
w systemie „Pay as you go travel”, realizowanych w podróżach
w sieci londyńskiego transportu publicznego”, w dowód uznania za integrację w systemie różnorodnych kart – od lokalnych
(Oyster), poprzez krajowe (ITSO), aż do bankowych kart płatniczych – oraz wprowadzenie czytelnego systemu rozliczenia transakcji przy jednoczesnej poprawie efektywności, jakości i zmniejszeniu kosztów funkcjonowania systemu pobierania opłat;
4. Solaris Bus & Coach SA (Owińska, Polska) w kategorii „Design”
za nowego Solarisa Urbino, w dowód uznania za oryginalną
stylistykę nadwozia i starannie zaprojektowane szczegóły
wnętrza, które poprawiają jakość obsługi klienta. Nowy Solaris
Urbino został nagrodzony także za cały proces przygotowania
konstrukcji i zarządzania projektem;

Jednym z laureatów nagród UITP był Solaris Bus & Coach
Autobusy
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5. LAND TRANSPORT AUTHORITY z Singapuru, w kategorii „Zarządzanie popytem w transporcie” za program „Inteligentne planowanie podróży”, w dowód uznania za kompleksowy program zarządzania popytem, który zachęca osoby dojeżdżające do pracy
do korzystania z środków transportu publicznego w okresach
pozaszczytowych, proponuje alternatywne połączenia i planuje
podróż tak, aby optymalnie wykorzystać potencjał przewozowy;
6. KAYSERY ULASIM (Kayseri, Turcja) w kategorii „Finansowanie
i modele biznesowe”, za projekt „Innowacyjne finansowanie
transportu publicznego”, w którym zdywersyfikowano przychody, poszerzając listę alternatywnych źródeł finansowania o takie dochody jak opłaty z przepraw tunelowych oraz z dzierżawy
łączy światłowodowych rozmieszczonych w sieci transportowej.
W 2014 r. z dodatkowych przychodów KAYSERY sfinansowało
blisko 13% swoich kosztów.
Ponadto Stowarzyszenie Y4PT (Młodzi dla Transportu Publicznego) przyznało Zarządowi Transportu i Miastu Lizbona Nagrodę
Młodzieży za projekt „Kampania promująca transport publiczny
w kampusach uniwersyteckich”, w dowód uznania dla zaangażowania lizbońskiego zarządu transportu w szerzenie wśród młodego pokolenia nowej kultury mobilności i promowanie jej wpływu
na warunki społeczno-ekonomiczne miasta. Nagrodzona kampania jest elementem składowym programu CIVITAS.

Wystawa Transportu Publicznego

Obradom kongresu UITP towarzyszyła Wystawa Transportu Publicznego. Na 2 poziomach potężnej hali o powierzchni 26 tys. m2
nowoczesnego centrum targowego swoje wyroby zaprezentowało
284 wystawców z ponad 40 krajów świata. Wystawa była zdominowana przez producentów sektora IT, oferujących zintegrowane
systemy informacji pasażerskiej, systemy pobierania opłat czy
systemy nadzoru nad pojazdami w czasie rzeczywistym. Obok
nich swoje wyroby prezentowali także producenci pojazdów i komponentów, a także spółki konsultingowe i przewoźnicy.
Na wystawie, jak zawsze, można było zobaczyć polskie akcenty, choć było ich znacznie mniej niż w poprzednich latach. Obok
autobusów Solarisa, które goszczą na wystawie UITP nieprzerwanie od 2003 roku, Polska była reprezentowana także przez
producenta siedzeń Ster z Poznania, wytwórcę aparatury elektro-energetycznej do pojazdów szynowych, trolejbusów i autobusów
elektrycznych MEDCOM i spółkę Ekoenergetyka Polska, która

Stoisko firmy Ster z Poznania
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specjalizuje się m.in. w produkcji i sprzedaży systemów ładowania autobusów elektrycznych.
Należy podkreślić, że charakter tej wystawy znacznie odbiega
od typowych targów autobusowych, gdzie poszczególni producenci chcą pokazać jak największy zakres swojej oferty produkcyjnej
w jak najoryginalniejszej oprawie. Mimo dużych rozmiarów stoisk
większość producentów autobusowych ograniczyła się do prezentacji 1 lub 2 pojazdów. W przypadku dużych koncernów był to na
ogół pojazd studialny, pokazujący najnowsze osiągnięcia i możliwości firmy. Pozostała powierzchnia stoisk miała umożliwić osobisty kontakt sprzedawców z klientami z niemal wszystkich krajów
świata. Specyfika wystawy wynika także ze struktury osób zwiedzających. Są to na ogół menedżerowie firm komunikacyjnych,
eksploatujących po kilkadziesiąt lub kilkaset pojazdów; osoby te
na targach poszukują danych niezbędnych do kreowania lub modyfikowania swojej polityki taborowej czy elementów, które w przyszłości zostaną wpisane w specyfikację warunków zamówienia.
Łącznie przez 4 dni trwania wystawy hale targowe odwiedziło
blisko 15 tys. osób. Wystawa w dużym stopniu skorelowana była
z tematyką poruszaną podczas kongresu. Miało to przełożenie na
pokazywane pojazdy. Należy jednak podkreślić, że w bieżącym
roku akcenty w zakresie poszukiwania nowych rozwiązań rozłożyły
się równomiernie. Wśród prezentowanych autobusów silną grupę
stanowiły zarówno autobusy elektryczne, jak i konwencjonalne,
napędzane silnikami diesla i CNG, spełniającymi normę czystości spalin Euro 6. Prawie nieobecne były autobusy hybrydowe.
W Mediolanie można było zapoznać się również z najnowszymi
konstrukcjami autobusów niskopodłogowych od producentów
z Turcji i Chin. Ostatni kryzys polityczny spowodował jednak, że
na wystawie nie można było znaleźć producentów z Rosji. Nie bez
znaczenia pozostawał także kryzys ekonomiczny, który sprawił, że
w Mediolanie nie było także zbyt wielu małych producentów z Europy Centralnej i Wschodniej. Postępująca globalizacja sprawiła,
że z rynku zniknęło także wielu małych niezależnych producentów. Widać to szczególnie na rynku włoskim, gdzie przez wiele
lat działały takie firmy jak Autodromo, Cacciammali, Dalla Via,
Orlandi czy De Simon.
Na mediolańskiej wystawie 15 producentów z 10 krajów świata
zaprezentowało łącznie 21 autobusów. O ile w minionych latach
większość producentów pokazywała najbardziej zaawansowane
konstrukcje, o tyle w tym roku, pokazując autobusy, kierowano się
także efektami ekonomicznymi. W związku z tym ponad 50% zaprezentowanych konstrukcji to klasyczne autobusy z silnikiem diesla, w różnych klasach pojemności – od minibusa (Karsan Jest) do
megapojemnego przegubowca (Mercedes-Benz Citaro C2 Capacity L). Sporą grupę pojazdów stanowiły także autobusy elektryczne (33,3%). Należy podkreślić, iż dzięki nieustannemu rozwojowi
ogniw oraz systemów szybkiego ładowania baterii w segmencie
tym coraz częściej oferowane są autobusy wielkopojemne. Tym
samym autobus elektryczny staje się narzędziem, które z powodzeniem można wykorzystać na najbardziej obciążonych liniach
w centrum miasta. Autobusy elektryczne zostały zaprezentowane
przez BYD-a, Gepebusa, Irizara, Sileo, Temsę, Volvo i holenderski
koncern VDL. Obok autobusów z silnikiem diesla swoje najnowsze
konstrukcje napędzane silnikami zasilanymi sprężonym gazem
ziemnym pokazały Iveco (Urbanway) i Temsa (LF12 Town). Zaskakująca była niska frekwencja autobusów z napędem hybrydowym.
Tylko Scania pokazała niskowejściowego Citywida z równoległym
układem hybrydowym, bazującym na silniku zasilanym bioetanolem współpracującym z asynchronicznym silnikiem elektrycznym
i zautomatyzowaną skrzynią biegów Opticruise.

wydarzenia
Autobusy konwencjonalne

Niewątpliwie autobusami tego segmentu, które
wzbudzały największe zainteresowanie, były Solaris
Urbino IV oraz Mercedes-Benz Citaro C2 Capacity L.
Zaskoczeniem był duży udział autobusów mini
i midi, które były prezentowane przede wszystkim
przez producentów tureckich (Karsan Jest, Atak
i Star oraz Otokar Vectio C i Kent C). Całości dopełniały typowe autobusy dwunastometrowe, takie jak
Otokar Kent i MCV 120LF. Wszystkie z prezentowanych autobusów napędzane były silnikami Euro 6
z kombinacją układów katalitycznego dopalania
spalin SCR i recyrkulacją powietrza doładowującego
EGR. W wielu autobusach zamontowano energooszczędne elementy, takie jak oświetlenie wewnętrzne
typu LED czy układy rekuperacji energii, pozwalające pokryć szczytowe zapotrzebowanie na prąd.
Solaris Bus & Coach
W Mediolanie Solaris pokazał 2 autobusy new Urbino w wersji standardowej i przegubowej. Chociaż
obydwa autobusy napędzane są silnikami diesla,
można się spodziewać, że już wkrótce fabryka z Bo- Solaris Urbino IV w wersji przegubowej
lechowa zaprezentuje nową generację pojazdu z napędami alternatywnymi.
wej. Wiele z zastosowanych rozwiązań opracowali konstruktorzy
Rzeczywiście, pod względem designu najnowszy wyrób z Bo- z Bolechowa. Nowe Urbino zyskało jeszcze większy obszar niskiej
lechowa wyróżnia się na tle konkurencji. Proste, ostre i zdecydo- podłogi, a co za tym idzie – również więcej miejsc dostępnych
wane linie – w połączeniu z asymetryczną szybą przednią i cha- bezpośrednio z niskiej podłogi. Konstrukcja nośna została zoprakterystycznie ukształtowanym pasem ponad szybami bocznymi tymalizowana pod względem sztywności i masy. Nowe Urbino
– powodują, że nowy autobus staje się z daleka rozpoznawalny. w wersji dwunastometrowej jest lżejsze o 720 kg w porównaniu
Jednym z czynników, na który zwrócili uwagę jurorzy oceniający z poprzednia generacją, a konstrukcja w pełni spełnia normę
nowy pojazd, jest to, iż żaden element w konstrukcji nie jest dzie- sztywności ECE R66.01. Autobusy prezentowane w Mediolanie
łem przypadku. Kształt paneli bocznych ścian jest następstwem napędzane były silnikami diesla, spełniającymi normę Euro 6,
przyjętych materiałów i technologii ich mocowania do konstrukcji Cummins ISBe6.7E6 o mocy 204 kW (280 KM) w autobusie dwunadwozia. Oryginalny pas nadokienny umożliwia łatwe aplikowa- nastometrowym i DAF MX-11 o mocy 240 kW (326 KM) w autonie w konstrukcji nowych elementów, takich jak pokrywy butli na busie przegubowym.
gaz w autobusach gazowych czy aparatury elektroenergetycznej
Urbino IV może być wyposażony w nowa deskę rozdzielczą, znaw autobusach z napędem hybrydowym i elektrycznym.
ną z Urbino III New Edition. Klasyczny kokpit został zastąpiony 3
Autobus, w porównaniu z III generacją, przeszedł istotną me- kolorowymi, dotykowymi ekranami LCD. Nowa deska została potamorfozę nie tylko w zakresie designu, lecz także w zakresie zbawiona jakichkolwiek przycisków i przełączników. Cała obsługa
ekologii, materiałów, technologii montażu i elektroniki pokłado- ogranicza się do przyciśnięcia określonego pola na ekranie.

Wnętrze przegubowej wersji Urbino IV

Nowoczesne stanowisko kierowcy, opracowane przez konstruktorów z Bolechowa
Autobusy
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Mercedes-Benz Citaro C2 Capacity L w wersji pięciodrzwiowej ze stojącym silnikiem Po SOR i MAN, Mercedes-Benz jest kolejną firmą oferującą
Euro 6 OM470
pięciodrzwiowe autobusy przegubowe
Mercedes-Benz
Tuż przed wprowadzeniem obowiązku stosowania w autobusach
silników Euro 6 Mercedes-Benz zaprezentował nową generację
autobusu miejskiego Citaro C2. Było to w 2010 r. Od samego
początku C2 jest oferowany jako autobus dwunastometrowy
z dwu- i trzydrzwiowym nadwoziem, zarówno z silnikiem leżącym,
jak i stojącym, oraz w wersji przegubowej. W kolejnych latach
rodzina C2 została rozszerzona o wersję podmiejską Ü, niskowejściową LE oraz wersję midi (K) o długości 10 m. W ubiegłym
roku do przegubowego C2 wprowadzono silnik OM 906 o pojemności 7,7 dm3 oraz pokazano czteroosiowy autobus przegubowy
o długości 20,99 m Citaro C2 Capacity L. W Mediolanie zaprezentowano właśnie taki autobus, lecz w wersji pięciodrzwiowej,
doskonale nadający się do obsługi systemów BRT. Mimo zwiększenia liczby drzwi konstrukcja Capacity L spełnia normę sztywności ECE-R66.01, która wejdzie w życie w styczniu 2017 r. Tak
jak w pozostałych autobusach C2, rewolucyjnym rozwiązaniem
jest wprowadzenie specjalnego wzmocnienia płyty podłogowej
na zwisie przednim (Front Collision Guard), która chroni kierowcę
przed skutkami zderzeń czołowych. Autobus prezentowany w Mediolanie może zabrać jednorazowo na pokład 191 pasażerów,
w tym 43 na miejscach siedzących. Jednostką napędową Citaro
C2 Capacity L z wieżową zabudową silnika jest sześciolitrowy silnik OM470 o pojemności 10,67 dm3 i mocy 290 kW (394 KM).
Maksymalny moment napędowy 1 900 Nm jest przekazywany
na trzecią oś za pośrednictwem automatycznej skrzyni biegów
ZF Ecolife 6AP2000. Wydłużona wersja Citaro C2 odznacza się
wysoką efektywnością ekonomiczną dzięki wykorzystaniu komponentów szeroko stosowanych w innych modelach oraz unikaniu
jakichkolwiek złożonych i kosztownych specjalistycznych technologii. Dzięki zewnętrznej średnicy zawracania, wynoszącej 24,47 m,
autobus charakteryzuje się zwrotnością porównywalną z klasycznymi autobusami przegubowymi. Innym wyróżniającym elementem pojazdu jest nowy system kontroli skrętu ATC, zapewniający
wysoki poziom bezpieczeństwa czynnego.
Mercedes-Benz dość ostrożnie podchodzi do zmian, jakie następować będą w miejskim transporcie zbiorowym. Minione lata
pokazują, że – mimo wielu prób i testów – w dalszym ciągu pod-
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stawowym modelem pojazdów będą autobusy z silnikiem diesla
(mimo coraz bardziej skomplikowanej ich konstrukcji). Dlatego
rozwój napędów elektrycznych będzie traktowany tak samo jak
rozwój autobusów z silnikami wewnętrznego spalania. Obecnie
do produkcji zostaną wprowadzone autobusy gazowe, które będą
napędzane nową jednostką M936G o pojemności 7,7 dm3 i mocy
222 kW (302 KM), przystosowaną do zasilania zarówno sprężonym gazem ziemnym CNG, jak i biogazem. Nowa jednostka charakteryzuje się o 20% wyższą trwałością w porównaniu z silnikami
poprzedniej generacji.
Wg specjalistów Daimler-Benza elektryczne układy napędowe
nie są jeszcze w stanie wyprzeć układów napędowych z silnikami
spalinowymi z uwagi na cenę i zasięg. Aby zmienić ten niekorzystny trend, inżynierowie Mercedesa pracują nad modułową e-platformą, która będzie podstawą budowy zarówno autobusów elektrycznych, jak i tych zasilanych ogniwami paliwowymi. Celem jest
przygotowanie konstrukcji, która umożliwi bezemisyjny transport
przy zachowaniu rozsądnych kosztów i zasięgu porównywalnego
z dzisiejszymi pojazdami.
MAN
Spółka MAN Truck & Bus zaprezentowała na wystawie autobus
przegubowy MAN Lion’s City GL także w wersji pięciodrzwiowej;
wersja gazowa tego pojazdu otrzymała w zeszłym roku tytuł „International Bus of the Year 2015“. Taki układ drzwi gwarantuje optymalny i szybki przepływ pasażerów, a tym samym krótkie czasy
postoju, nawet w godzinach szczytu, co ma bezpośrednie przełożenie na prędkość komunikacyjną. Aby usprawnić przepływ osób
we wnętrzu, naprzeciwko drzwi 2 i 3 wygospodarowano duże powierzchnie dla stojących pasażerów. Dla podkreślenia odmienności pojazdu i poprawienia aerodynamiki w przedniej części dachu
założono specjalną osłonę, znaną z odmiany hybrydowej, która
w tym przypadku maskuje jedynie agregat klimatyzacji. Krawędzie osłony harmonijnie połączono ze słupkiem „A”. Z kolei srebrny pilar „B” połączono ze srebrną listwą poprowadzoną wzdłuż
górnej krawędzi przedniej części nadwozia. W autobusie zabudowano pokrywy kół, niemal całkowicie maskujące koła środkowej
i tylnej osi, które także mają wpływ na poprawę współczynnika
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oporu powietrza, co wiąże się z dalszym zmniejszeniem zużycia paliwa.
Autobus o długości 18,75 m, przystosowany do
przewozu 156 pasażerów. Napędzany jest on silnikiem MAN D2066 LUH o mocy 265 kW (360 KM),
który współpracuje z automatyczną skrzynią biegów ZF 6AP2000 Ecolife. Na potrzeby autobusów
przegubowych opracowano nowy moduł sterowania i kontroli skrętu, który zapobiega przepychaniu
centralnej osi. W prezentowanym egzemplarzu zrezygnowano z jednolitej płaszczyzny ścian bocznych,
zastępując ją łatwo wymiennymi modułami. Skraca
to czas ewentualnych napraw blacharskich i przestojów. Duży nacisk położono na projekt wnętrza, wprowadzając drewnopodobną wykładzinę podłogową
i ścian bocznych, przywołujących skojarzenia z ochroną środowiska naturalnego. Jasną i miłą atmosferę
wnętrza zapewniają także translucentna opończa
przegubu, szklane klapy dachowe i energooszczędne oświetlenie wnętrza w technologii LED. Prezentowany autobus został specjalnie przystosowany
do obsługi systemów BRT. Jego koncepcja stanowi Nowe, bardziej opływowe nadwozie autobusu MAN Lions City GL z zabudowanymi osłopodsumowanie doświadczeń związanych z wprowa- nami, znanymi z autobusów hybrydowych
dzaniem systemów szybkiego autobusu w Dubaju
i Abu-Dabi, a także w wybranych miastach Chin oraz jest efektem o pojemności 6,871 dm3 i mocy 184 kW (250 KM). Należy wspoprowadzonych prac w ramach projektu UITP – EBSF (European mnieć, że 12 takich midibusów napędzanych silnikiem Euro 5
Bus System Of The Future). Warto dodać, że autobus powstał eksploatowanych jest przez MZK Przemyśl. Ten sam autobus
w polskich fabrykach MAN w Sadach i Starachowicach.
w wersji RHD (przystosowanej do ruchu prawostronnego) jest
przedmiotem dużego kontraktu na dostawę 142 autobusów na
Maltę, którego realizacja zostanie zakończona w tym roku.
Otokar
W swojej 52-letniej historii turecki Otokar dopiero po raz drugi uczestniczył w Wystawie Transportu Publicznego. Firma jest Karsan
znana w Europie głównie z niskowejściowych midibusów Vectio Karsan to spółka akcyjna, specjalizująca się w produkcji poi niskopodłogowych, dwunastometrowych autobusów Kent. Pro- jazdów użytkowych we współpracy z francuskimi producentami
dukcję tych ostatnich uruchomiono dopiero w 2009 r. Przedtem PSA i Renault oraz z koreańskim Hyunaiem. Historia firmy sięga
Otokar specjalizował się głównie w produkcji popularnych minibu- 1966 r, kiedy to uruchomiono produkcję minibusów na podwoziu
sów serii M2000 oraz midibusów lokalnych i turystycznych. Dzięki Mercedesa. Przez wiele lat firma produkowała minibusy J9 na likonsekwentnie prowadzonej polityce marketingowej Otokar w cią- cencji Peugota. Od 2010 r. Karsan wszedł w sektor niskopodłogogu kilku lat stał się, obok spółki Meredes-Benz Türk,
jednym z głównych dostawców autobusów miejskich
w Turcji. Głównym motorem rozwoju firmy jest niskopodłogowy autobus miejski Otokar Kent 290 LF, który został sprzedany w liczbie ponad 1 000 egzemplarzy. 11 z nich trafiło do MPK Tarnów.
W Mediolanie Otokar zaprezentował pierwszy egzemplarz Kenta w wersji midi o długości 10,8 metra,
przystosowany do przewozu od 87 do 94 pasażerów.
Autobus różni się od typowego Kenta wyeliminowaniem 1 modułu tuż za środkowymi drzwiami. Jednostka napędowa jest taka sama, jak w przypadku
autobusu dwunastometrowego. Kent C napędzany
jest silnikiem Euro 6 Cummins ISB6.7e6 o mocy
204 kW (280 KM), który współpracuje z automatyczną skrzynią biegów Voith DIWA 864,5. Dzięki
mniejszemu rozstawowi osi uzyskano mniejszą o 3
m średnicę zawracania (przy utrzymaniu niemal tej
samej zdolności przewozowej).
Obok Kenta C na stoisku Otokara można było
zobaczyć pełnowymiarowego Kenta oraz midibus
Vectio C o długości 9,16 m, napędzany sześciocylindrowym silnikiem Euro 6 MAN D0836 LOH 73 Midibus Kent C z nadwoziem o długości 10,8 m
Autobusy
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Miejski minibus Karsan Jest

Miejski niskowejściowy Karsan Atak o pojemności około 60 pasażerów

wych autobusów wielkopojemnych we współpracy z włoskim
producentem BredaMenariniBus, rozpoczynając produkcję
autobusu Avance. To właśnie ten model był przedmiotem
dużego kontraktu do IETT Stambuł, w ramach którego dostarczono 450 autobusów, w tym 250 przegubowych. Rok
później Karsan wyprodukował ponad 350 autobusów CNG,
z których 15 wyeksportowano do Włoch. Na rynku europejskim Karsan pojawił się w zeszłym roku podczas IAA w Hanowerze. W swojej strategii zamierza wejść głównie w niszowy
rynek mini- i midibusów.
W Mediolanie Karsan pokazał 3 własne konstrukcje, które swoją premierą miały podczas zeszłorocznego BusWorld
Turkey. W segmencie minibusów miejskich podstawową ofertę stanowi niskowejściowy model Jest. To integralny autobus
z jedną parą drzwi o wymiarach 5 850 × 2 050 × 2 800 mm,
mogący zabrać jednorazowo od 18 do 21 pasażerów, w tym
11 na miejscach siedzących. Dzięki bardzo krótkim zwisom, wynoszącym odpowiednio 1 200 i 900 mm, autobus
jest niebywale zwrotny. Jego średnica zawracania wynosi
13 600 mm. Napędzany jest czterocylindrowym silnikiem
Diesla FPT F1A o pojemności 2,3 dm3 i mocy 93 kW. Szerokie, dwuskrzydłowe drzwi, zlokalizowane pomiędzy osiami
pojazdu, umożliwiają dostęp bezpośrednio do niskiej podłogi, dzięki czemu Jest doskonale nadaje się do obsługi linii
przeznaczonych szczególnie dla osób niepełnosprawnych,
poruszających się na wózku inwalidzkim. W odróżnieniu
do minibusów, budowanych na podwoziach samochodów
dostawczych, Jest wyróżnia się wysokim wnętrzem, umożliwiającym swobodny przejazd nawet 10 pasażerom stojącym, niskim położeniem środka ciężkości, co ma wpływ na
lepszą stabilność toru jazdy, dużym udziałem niskiej podłogi
oraz lokalizacją części niskopodłogowej w bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska kierowcy. Należy także podkreślić, że
ten mały autobus wyróżnia się ciekawą stylistykę nadwozia.
Pojazd adresowany jest głównie do obsługi linii o charakterze wypełniającym, o niewielkich potokach, poprowadzonych
przez ścisłe centra lub uliczki osiedlowe obszarów zurbanizowanych o niskiej gęstości zaludnienia.
Atak to integralny, niskowejściowy midibus, przystosowany
do przewozu od 52 do 59 pasażerów, w tym 23 na miejscach siedzących. Jego wymiary to 8 150 x 2 440 x 3 000–3
150 mm. Gdy patrzymy na niego z zewnątrz, jego sylwetka kojarzy się nam z kostką o lekko ściętych krawędziach.
Autobus napędzany jest czterocylindrowym silnikiem FPT
NEF4 o pojemności 4,48 dm3 i mocy maksymalnej 137 kW,
umieszczonym, jak w standardowych autobusach, na zwisie
tylnym. Wymianę pasażerską na przystankach zapewniają 2
pary drzwi w układzie 1-2-0. Jego średnica zawracania jest
porównywalna z Jestem i wynosi 14 m. Siostrzaną konstrukcją jest międzymiastowy Karsan Star o tych samych wymiarach zewnętrznych. Dzięki wyżej poprowadzonej podłodze
w podpodłogowych bagażnikach udało się wygospodarować
miejsce o pojemności 4,25 m3. Nadwozie wyposażono w 2
pary jednoskrzydłowych drzwi w układzie 1-1-0.

Autobusy gazowe

Star to midibus Karsana przeznaczony do ruchu międzymiastowego
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Wydawać by się mogło, że znaczne skomplikowanie budowy
silników spalinowych Euro 6, zasilanych olejem napędowym,
spowoduje, że zwiększy się popularność autobusów z napędem alternatywnym, zwłaszcza tych zasilanych gazem ziemnym. Niemniej kryzys polityczny w stosunkach Unia Europej-
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ska – Rosja, zróżnicowanie regulacji dotyczących
uwarunkowań technicznych i fiskalnych w poszczególnych państwach Unii oraz ciągle zmniejszająca się różnica ceny pomiędzy olejem napędowym
a gazem ziemnym powodują, że rynek autobusów
gazowych nie rozwija się. W Mediolanie jedynie 2
producentów zaprezentowało autobusy CNG.
Iveco
Iveco jest jednym z liderów w produkcji pojazdów
użytkowych zasilanych sprężonym gazem ziemnym.
W ciągu 25 lat koncern wyprodukował 22 tys. silników CNG. Obecnie oferta Iveco w tym zakresie obejmuje zarówno samochody dostawcze i minibusy
(Daily), małe ciężarówki dystrybucyjne (Eurocargo)
i duże samochody ciężarowe (Stralis), jak i autobusy
miejskie bazujące na najnowszym modelu Urbanway. Premiera nowego autobusu miejskiego miała
miejsce 2 lata temu podczas Wystawy Transportu
Publicznego w Genewie. Autobus wyróżnia się oryginalną stylistyką, zwłaszcza ściany tylnej, w którą
umiejętnie wkomponowano ciekawie ukształtowa- Iveco Urbanway w wersji gazowej, przeznaczony do obsługi terenów targowych światone zespoły lamp diodowych typu LED, duże otwory wej wystawy Expo 2015
wentylacyjne chłodnicy i dużą elektroniczną tablicę
informacyjną. Mimo nowego designu w Urbanway można znaleźć niku recyklingu odpadów. Moment napędowy z silnika przekazyelementy stylistyczne nawiązujące do poprzednich modeli, takie wany jest poprzez przekładnię kątową i automatyczną skrzynię
jak kryjąca zespół napędowy wydzielona szafa na zwisie tylnym, biegów Voith DIWA lub – opcjonalnie – ZF Ecolife na portalowy
dolny pas poszycia bocznego (ułatwiający naprawę nadwozia tylny most ZF.
w przypadku drobnych przytarć), charakterystycznie ukształNiewątpliwie do zalet silników gazowych należy zaliczyć brak
towany pas przedni oraz duża panoramiczna szyba przednia układów EGR, SCR i filtra cząstek stałych, co wpływa na uprosze(obejmująca także przednią tablicę informacyjną). Od początku nie procesu obsług i napraw. Dużym atutem są także dużo niższe
zaprojektowano także wnętrze pojazdu, zwracając szczególną poziomy emisji szkodliwych cząstek do atmosfery niż wymagane
uwagę na komfort i bezpieczeństwo podróży. Dla obniżenia po- normą Euro 6, szczególnie w zakresie cząstek stałych, które są
boru mocy także oświetlenie wnętrza bazuje na technologii LED. odpowiedzialne za choroby układu oddechowego w obszarach
Przesunięcie środkowych drzwi do tyłu pozwoliło wypracować miejskich. Nie bez znaczenia jest także niższa emisja hałasu
dodatkowe 1,5 m2 niskiej podłogi, co umożliwiło lepsze zaaran- i drgań, co ma wpływ na komfort pracy kierowcy, na komfort pożowanie stanowiska dla wózków inwalidzkich oraz zwiększenie dróży oraz na jakość życia w obszarach miejskich. Trudno zająć
liczby siedzeń dostępnych bezpośrednio z niskiej podłogi. Nowa jednoznaczne stanowisko w przypadku bilansu całkowitych koszkonstrukcja dachu pozwoliła zwiększyć wydajność wentylacji przy tów eksploatacji TCO (Total Cost of Ownership), gdyż polskie przyjednoczesnym obniżeniu hałasu emitowanego przez przepływa- kłady pokazują, iż eksploatacja autobusów gazowych jest bardzo
uzależniona od polityki fiskalnej państwa.
jące kanałami powietrze.
Nowe jest również stanowisko kierowcy, przy projektowaniu
którego wykorzystano doświadczenia zdobyte w projekcie realizowanym na zlecenie UITP – EBSF (European Bus System Of the
Future). Na stanowisku zamontowano modułową kabinę, którą
można szybko dostosować do wymagań konkretnego przewoźnika. W autobusie zaimplementowano najnowsze rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa, jak choćby przednie reflektory zintegrowane z dziennymi światłami LED i z funkcją doświetlania zakrętów.
W przeciągu 2 lat do produkcji wprowadzono wersję przegubową oraz autobusy hybrydowe plug-in. W Mediolanie pokazano po
raz pierwszy Urbanwaya zasilanego gazem ziemnym.
Autobus napędzany jest nowym silnikiem FPT Cursor 8 CNG
o pojemności 7,8 dm3 i mocy 213 kW (290 KM). Silnik, w odróżnieniu od konkurencyjnych konstrukcji, jest umieszczony poprzecznie. Gaz niezbędny do zasilania silnika magazynowany
jest w 3 podłużnych zbiornikach o łącznej pojemności 960 dm3.
Opcjonalnie klient może zamówić zestaw 4 zbiorników o łącznej
pojemności 1 280 dm3. Niemniej opcja ta adresowana jest przede
wszystkim do autobusów przegubowych. Nowy silnik Iveco jest Wnętrze autobusu zaaranżowane zgodnie z wymaganiami systemów
w 100% dostosowany do spalania biogazu wytwarzanego w wy- BRT z dużą przestrzenią dla stojących pasażerów
Autobusy
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W Europie Iveco Bus zajmuje niekwestionowaną pozycję lidera
w tym segmencie. Obecnie na naszym kontynencie eksploatowanych jest blisko 5 tys. autobusów CNG, głównie we Francji,
Włoszech, Hiszpanii, Grecji, Czechach i na Litwie. W bieżącym
roku na 2 tys. zamówionych autobusów Urbanway blisko połowa
to pojazdy zasilane gazem ziemnym lub hybrydowe.
Poza granicami Europy już wkrótce 302 autobusy CNG trafią
na ulice stolicy Azerbejdżanu, Baku, natomiast jednym z największych odbiorców silników CNG są Chiny. Łącznie w Szanghaju
i Pekinie eksploatowanych jest blisko 1 400 autobusów wyposażonych w gazowe silniki Iveco.
Temsa
Wraz z wprowadzeniem normy Euro 6 turecki producent z Adany
i Stambułu całkowicie odnowił swoją ofertę, wprowadzając nowe
linie produktowe: Town (autobusy miejskie LF i MD), Trip (autobusy międzymiastowe LD IC i szkolne LD SB) oraz Tour (autobusy
turystyczne MD, LD i HD). Konstrukcja niskopodłogowych autobusów miejskich Town bazuje na popularnym w dużych miastach
Turcji (Stambuł, Bursa) oraz we Włoszech i Wielkiej Brytanii modelu Avenue. Rodzina obejmuje autobusy standardowe LF12 oraz
przegubowe LF18. W Mediolanie Temsa zaprezentowała model
LF12 w wersji CNG, będący jednym ze 110 autobusów, jakie ten
producent dostarczył do Istanbul Otobüs.
W LF12 CNG zastosowano silnik Cummins ISLG300, spełniający
normę Euro 6, współpracujący z automatyczną skrzynią biegów Allison T375R lub – opcjonalnie – Voith DIWA D864.5. Nowy autobus
wyróżnia się stosunkowo niską masą własną, która wynosi 11 400
kg. Cała struktura przestrzenna wykonana jest ze stali nierdzewnej
i tworzyw wzmacnianych włóknem szklanym. Pojemność autobusu
to 92 pasażerów, w tym od 29 do 35 na miejscach siedzących.

Autobusy elektryczne

Do tej pory autobusy elektryczne we wszelkich przeglądach prezentowane były w grupie innych pojazdów z napędem alternatywnym. Od pewnego czasu pojazdy te zaczynają tworzyć niezależny
segment. Obecnie coraz więcej producentów ma w swojej ofercie
autobus bezemisyjny. Mimo to wolumen produkcji tych autobu-

Turecka TEMSA LF12 CNG przeznaczona dla Stambułu
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sów jest nadal niewielki z uwagi na ich cenę, ograniczony zasięg
oraz niewystarczającą infrastrukturę umożliwiającą eksploatację
większej liczby pojazdów, zwłaszcza punktów szybkiego ładowania poza zajezdnią. Pozytywnym zjawiskiem, obserwowanym
w ostatnim czasie, jest to, że autobusy elektryczne obejmują
całą gamę modeli – od autobusów midi, aż po wielkopojemne,
mogące przewieźć około 140 pasażerów. Jak na razie autobusy elektryczne oferują głównie mali i średni producenci bardziej
elastyczni na potrzeby klientów. Duże globalne koncerny, poza
VDL, jak na razie nie prezentują takich pojazdów, mówiąc, że
zrobią to, gdy zasięg i cena staną się konkurencyjne względem
autobusów konwencjonalnych. Jednak pierwszym symptomem,
pokazującym, że firmy te pracują nad e-autobusami, jest nowy
w pełni elektryczny autobus Volvo.
BYD
BYD to znana już w Europie chińska firma. Obecna jest także w Polsce za sprawą długoterminowego testu 4 autobusów elektrycznych
BYD K9 o handlowym oznaczeniu ebus 12 w MZA Warszawa. BYD
specjalizuje się tylko i wyłącznie w produkcji pojazdów elektrycznych i komponentów, takich jak zespoły napędowe, baterie żelazowo-fosfatowe czy stacje ładowania. Jej program produkcyjny
obejmuje zarówno samochody osobowe, hybrydowe plug-in, jak
i autobusy z nadwoziem z aluminium. W Mediolanie firma zaprezentowała nową wersję autobusu ebus 12. Podstawowa różnica polega na innym rozmieszczeniu baterii, co pozwoliło zoptymalizować
rozkład nacisków na osie oraz lepiej zaaranżować wnętrze. Prezentowany autobus był jednym z 35 pojazdów wyprodukowanych
do obsługi lotniska Schiphol w Amsterdamie. Jak na razie ebus
oferowany jest w 4 wersjach: na rynek chiński, europejski i amerykański oraz (z kierownicą po prawej stronie) na rynki miast Azji
Południowo-Wschodniej oraz Wielkiej Brytanii. Dodatkowo w Chinach BYD sprzedaje także elektryczny midibus K7 o długości 8,8
m i pojemności 49 pasażerów. W tym przypadku pojemność baterii
została ograniczona do 160 kW. W najbliższym czasie oferta BYD
zostanie rozszerzona o autobus przegubowy oraz autobus piętrowy,
przystosowany do ruchu lewostronnego, o długości 10,2 m.
Irizar
Irizar, jako jeden z niewielu producentów Półwyspu
Iberyjskiego, z powodzeniem oparł się przed skutkami kryzysu gospodarczego z przełomu naszej dekady. Duży wpływ na to miała dywersyfikacja produkcji.
Irizar posiada swoje fabryki produkujące autobusy,
które są zlokalizowane w Hiszpanii, Meksyku, Brazylii, Indiach oraz w Północnej Afryce (Maroko) i w RPA.
W Mediolanie Irizar zaprezentował autobus i2e, który powstał w ramach projektu koordynowanego przez
UITP i Komisję Europejską „ZeEUS” oraz w ramach
projektu „Etorgai”, finansowanego przez rząd baskijski. Pierwsze pojazdy tego typu eksploatowane są
już w San Sebastian i Barcelonie.
I2e jest efektem ukierunkowania strategii całej grupy Irizara na wykorzystanie najbardziej innowacyjnych
rozwiązań, przy jednoczesnym utrzymaniu możliwie
najniższych kosztów eksploatacji. Przy projektowaniu
nowego autobusu olbrzymi nacisk położono na recykling poszczególnych jego komponentów, ze szczególnym uwzględnieniem baterii i superkondensatorów,
stosując tzw. ecodesign. Irizar i2e to niskopodłogowy
autobus o długości 12 m. Swoją stylistyką nawiązuje
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do niskowejściowego autobusu i3, który został wprowadzony
do produkcji w 2012 r. Struktura nośna pojazdu została wykonana ze stali konstrukcyjnej o podwyższonej jakości, natomiast opcjonalnie oferowany będzie także ze strukturą ze stali
nierdzewnej, głównie na rynki północnej i centralnej Europy.
Całe poszycie ścian bocznych i dachu zostało z kolei wykonane
z aluminium, a ściana czołowa i tylna z tworzywa sztucznego
wzmacnianego włóknem szklanym. Struktura nadwozia w pełni spełnia wymagania nowego regulaminu dotyczącego jego
sztywności ECE R66.01. Autobus przeznaczony jest do przewozu 77 pasażerów. To cena za wydłużenie zasięgu pomiędzy
ładowaniami autobusu do 250 km. Pusty autobus, bez pasażerów, wyposażony w klimatyzację, waży 14 800 kg, czyli o około
4 tony więcej od autobusu wyposażonego w silnik Euro 6. To,
co wyróżnia i2e na tle konkurentów, to brak charakterystycznej wieży, kryjącej elementy układu napędowego. Wejście do
pojazdu umożliwiają 3 pary bezstopniowych, dwuskrzydłowych
drzwi o szerokości czynnej 1 250 mm, za wyjątkiem drzwi na
zwisie tylnym, których szerokość wynosi jedynie 1 050 mm.
Irizar i2e napędzany jest silnikiem prądu zmiennego Siemens Synchronic o mocy ciągłej 180 kW i momencie maksymalnym 1 400 Nm. Silnik trakcyjny zasilany jest z zestawu
baterii sodowo-niklowych So-Nick o napięciu 600–650V i całkowitej pojemności 375 kWh. Wybór baterii sodowo-niklowych
był nieprzypadkowy. Zapewniają one krótsze czasy ładowania,
są bardziej odporne na całkowite rozładowania oraz są trwalsze. Pełne naładowanie baterii osiągane jest po 5 godzinach
ładowania. Ponadto technologia ich wytwarzania i eksploatacji jest całkowicie opanowana. Nie bez znaczenia jest także
fakt niemal całkowitego recyklingu tych baterii po zakończeniu
eksploatacji. Baterie służą głównie do jazdy ze stałą prędkością i napędu stale działających urządzeń pomocniczych. Dodatkowo moc szczytową, niezbędną do ruszenia i pokonania
stromych wzniesień, zapewnia zestaw superkondensatorów
o napięciu 125 V. Superkondensatory przeznaczone są także
do rekuperacji energii hamowania. Obecnie baterie ładowane
są za pomocą łącza plug-in. Jednak projekt przewiduje także
zaaplikowanie innych technologii pozyskiwania energii, takich
jak ładowanie indukcyjne czy za pomocą pantografu. Autobusy
Irizar i2e znajdują się w regularnej eksploatacji w San Sebastian i w Barcelonie. Dodatkowo były testowane w Madrycie
i Marsylii. Irizar w najbliższym czasie zamierza wydać blisko
60 mln euro na rozwój technologii i budowę nowej fabryki,
specjalizującej się tylko i wyłącznie w produkcji autobusów
elektrycznych. Nowa fabryka ma zostać ukończona w 2016 r.
PVI
PVI to spółka należąca do francuskiej grupy GEPEBUS, specjalizująca się w produkcji mini i midibusów oraz autobusów
specjalnych. W 2010 r. PVI wprowadziło na rynek 2 autobusy
elektryczne Oreos 2x i Oreos 4x, dzięki czemu w chwili obecnej PVI ma 90% udziału we francuskim rynku autobusów
elektrycznych. W Mediolanie PVI pokazało Oreosa 4x – niskowejściowego midibusa o długości 9,31 m. Autobus przystosowany jest do przewozu od 45 do 48 pasażerów, w tym
25 na miejscach siedzących. Wejście do wnętrza odbywa się
za pomocą 2 par drzwi w układzie 1-2-0. Masa pustego autobusu gotowego do jazdy wynosi 10,2 t. Midibus napędzany
jest asynchronicznym silnikiem prądu zmiennego PVI o mocy
ciągłej 103 kW (140 KM), który jest zasilany z zestawu baterii Li-Ion o pojemności 170 kWh. W takim zestawieniu au-

Autobus elektryczny BYD ebus 12 dla lotniska Schiphol

Stylistycznie Irizar i2e bazuje na niskowejściowych autobusach i3 i i4. Wysoko poprowadzona linia dachu powoduje, że trudno się zorientować, że mamy
do czynienia z autobusem elektrycznym

Niskowejściowy midibus PVI Oreos 4x
Autobusy
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tobus może pokonać 140 km. Czas ładowania wynosi od 6
do 8 godzin. Moment napędowy przekazywany jest na koła za
pośrednictwem zautomatyzowanej skrzyni biegów ZF 6S800.
PVI oferuje także mniejszego niskowejściowego minibusa Oreos 2x, zbudowanego przy wykorzystaniu komponentów Iveco
Daily. Masa własna pojazdu przeznaczonego do przewozu 22
pasażerów wynosi 5 160 kg. Z tej racji moc silnika i pojemność baterii wnoszą odpowiednio 47 kW i 85 kWh. Mniejszy
jest także zasięg, który waha się w granicach 120 km. Z racji
swych zwartych wymiarów autobusy doskonale nadają się do
obsługi ścisłych centrów miast. Średnica zawracania dla obydwu pojazdów wynosi około 16,2 m.

Przegubowy autobus elektryczny Sileo S18

Niskowejściowy midibus Temsa MD9 ElectriCITY

VDL Citea SLFA w wersji elektrycznej dla KVB Kolonia
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Sileo
Siedziba firmy o dość zagadkowej nazwie mieści się w Salzgitter w Niemczech, jednak autobusy produkowane są w zakładach TCV, zlokalizowanych w Ankarze w Turcji. Spółka została
powołana w 2010 r. Premiera nowych autobusów elektrycznych miała miejsce podczas ubiegłorocznych targów w Hanowerze. Wtedy pokazano 2 niskopodłogowe midibusy S10
o długości 10,7 m, przeznaczone do przewozu 90 pasażerów.
W Mediolanie pokazano największy z autobusów – przegubowy Sileo S18 przeznaczony do przewozu od 129 do 160
pasażerów. Tak duży rozrzut pojemności wynika z rodzaju zastosowanych baterii i oczekiwanego przebiegu pomiędzy ładowaniami. Konstrukcja autobusu bazuje na modelu Karat.
Koncepcję układu napędowego opracowała firma Bozankaya.
Autobus napędzany jest 4 silnikami elektrycznymi, umieszczonymi w piastach kół osi środkowej i tylnej. Ich łączna moc to
480 kW. Zasilane są one z zestawu baterii litowo-żealzowo-fosfatowych Bozankaya SCL o pojemności 300 kWh, co – wg
zapewnień producenta – wystarczy do przejechania 300 km
pomiędzy ładowaniami. Należy się liczyć z tym, że przy takich
bateriach pojemność autobusu będzie oscylowała wokół niższej wartości. Czas ładowania baterii waha się od 1,5 do 5
godzin. Tak duży zasięg uzyskano dzięki wprowadzeniu układu rekuperacji energii i modułu zarządzania energią, który dobiera parametry pracy silnika optymalnie do topografii terenu
i występujących obciążeń.
Temsa
Także Temsa włączyła się w wyścig elektryfikacji autobusów.
W Mediolanie zaprezentowała elektrycznego midibusa MD9
ElectriCITY. Konstrukcją wyjściową nowego autobusu był midibus MD9, którego poddano redesignowi. Największe różnice można zobaczyć na przedniej ścianie, gdzie zmieniono
pas podokienny i zderzak, wprowadzając charakterystyczne
czarne, asymetryczne przetłoczenia. Dodatkowo wzmocniono konstrukcję nośną w miejscu montażu baterii. Autobus
o długości 9,5 m przystosowany jest do przewozu 46 pasażerów. Ciężar całkowity, tak jak w przypadku Oreosa 4x, wynosi
13,85 t. W układzie napędowym zastosowano asynchroniczny
silnik prądu zmiennego o mocy ciągłej 100 kW i szczytowej
200 kW, zasilany z baterii Li-Ion o pojemności 160 kWh. Aby
zwiększyć zasięg, autobus ma wbudowaną ładowarkę o mocy
22 kW. 10-minutowe ładowanie dostarcza 30 kW energii, która
wystarcza na przejechanie kolejnych 30 km.
VDL Bus & Coach
Dla holenderskiego koncernu autobus elektryczny nie jest
niczym nowym. 2 lata temu w Genewie VDL zaprezentował
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Citeę SLF z napędem elektrycznym, która charakteryzuje się bar- szerokość jest bardzo duża i wynosi 1 000 mm. Zachowanie
dzo wysokim stopniem unifikacji komponentów z konwencjonalną odpowiedniej prędkości wymiany pasażerów osiągnięto poprzez
Citeą. Przygotowanie wersji elektrycznej zdecydowanie ułatwiła wprowadzenie pozostałych drzwi o szerokości czynnej 1 350 mm.
konstrukcja modułowa oraz niska masa bazowego autobusu. Citea SLFA electric o długości 18,15 m przystosowana jest do
Montaż poszczególnych agregatów i komponentów elektrycznych przewozu 140 pasażerów, w tym 37 na miejscach siedzących.
nie wymagał przekonstruowania zasadniczych węzłów nadwozia. Wnętrze nowego autobusu niewiele odbiega od seryjnego autoJuż obecnie VDL Citea Electric oferowana jest w różnych warian- busu. Podstawową różnicą jest całkowite wyeliminowanie siedzeń
tach. Dla przewoźników obsługujących dłuższe linie, wybiegające od nadkola przedniego aż po tylną krawędź drzwi środkowych po
poza obszary zurbanizowane, adresowana jest wersja plug-in lewej stronie pojazdu. Mała liczba podestów powoduje, że aż 19
z baterią dużej pojemności, której ładowanie dokonywane jest miejsc jest dostępnych bezpośrednio z poziomu niskiej podłogi.
tylko i wyłącznie w zajezdni. Jednak dość duża masa baterii ma Tuż za przednim nadkolem zabudowano stanowisko do mocowabezpośredni wpływ na zmniejszenie pojemności autobusów. Au- nia wózków inwalidzkich, zgodnie ze standardem EU 2001/85.
Autobus napędzany jest pojedynczym silnikiem Siemens
tobusy przeznaczone do obsługi ścisłego centrum miasta mogą
być wyposażone w mniejszą baterię, która będzie doładowywana 1DB2022 o mocy ciągłej 210 kW. Dzięki systemowi doładowyna końcówkach. VDL oferuje także specjalny moduł zwany „Range wania baterii na końcówkach pojemność baterii Aksol Li-Ion NMC
Extender”, który pozwala pokonać odległość ponad 200 km na ograniczono do 122 kWh. Na dachu, nad środkową osią, zamonjednym ładowaniu bez wpływu na liczbę pasażerów lub pogorsze- towano pantograf firmy Schunk o maksymalnej mocy ładowania
nie komfortu. Dużą zaletą tego rozwiązania jest to, że inwestycje do 250 kW.
Należy podkreślić, że w ciągu minionych 2 lat VDL zakontrakw infrastrukturę zewnętrzną są ograniczone do minimum. Jako
pierwotny nośnik energii opcje obejmują także ogniwa paliwowe. tował i częściowo dostarczył 30 autobusów elektrycznych. Obok
W bieżącym roku ofertę autobusów elektrycznych rozsze- Kolonii, autobusy elektryczne są eksploatowane w niemieckim
rzono o autobus przegubowy SLFA Electric, przy czym autobus Münster (5), holenderskim Limburgu (1) i w holenderskiej proprezentowany w Mediolanie został poddany przeprojektowaniu wincji Północna Brabancja (15). Jeden autobus elektryczny został
całej przedniej części nadwozia. Jest to pierwszy autobus z se- zakupiony przez finlandzki oddział Veolia Transport.
rii 8 pojazdów zamówionych przez KVB Kolonia. Staną się one
podstawą tworzonego systemu BRT, w skład którego wejdzie Volvo
siedmiokilometrowa linia 33 łącząca dworzec kolejowy w Kolonii Patrząc na prezentację kolejnych modeli autobusów, trudno się
z przedmieściami Zollstock.
oprzeć wrażeniu, że Volvo zamierza dotrzeć do docelowej konStruktura nośna nadwozia została wykonana ze stali nierdzew- strukcji autobusu elektrycznego, nie pomijając przy tym żadnego
nej 3CR12. VDL, chcąc ograniczyć liczbę elementów narażonych z kolejnych etapów. W zeszłym roku na IAA w Hanowerze Volvo
na korozję, w dolnej części pojazdu zastosował elementy two- zaprezentowało autobus hybrydowy 7900 Hybrid Electric dla
rzywowe, które podlegają łatwej wymianie w przypadku kolizji. Hamburga, który może pokonywać do 7 km w trybie jazdy elekTakże pas podokienny wykonany jest z tworzywa sztucznego trycznej. W Mediolanie Volvo zrobiło kolejny krok, pokazując auwzmacnianego włóknem szklanym. W konstrukcji dachowej tobus koncepcyjny, napędzany tylko i wyłącznie energią elektrycznadwozia Citei wykorzystano także elementy typu „sandwich”. ną. Koncept, w porównaniu z seryjnym Volvo 7900, jest krótszy
Dzięki temu masa własna osiemnastometrowego autobusu wy- o 1,3 m. Mimo to może przewozić aż 86 pasażerów. Porównując
nosi 16 200 kg. Mimo dużych powierzchni szklanych oraz zastosowania profili
o mniejszym przekroju nadwozie w pełni
spełnia wymagania normy ECE-R66.
Charakterystycznym elementem nowego
nadwozia jest mocno pochylona szyba czołowa, zintegrowana ze świetlikiem czołowej
tablicy kierunkowej, która płynnie łączy się
z osłoną dachową. Osłona zakrywa agregaty klimatyzacyjne, pantograf doładowujący i energoaparaturę. Słupki „A” zostały
uwydatnione, w związku z czym może to
wpłynąć na nieznaczne powiększenie się
pola martwego. Boczna szyba pomiędzy
słupkami A i B została maksymalnie obniżona – tak, aby ułatwić kierowcy obserwację
pojazdu i platformy przystankowej podczas
podjazdu pod przystanek. Zmianie uległa
także ściana tylna, zdominowana przez
dużą przyciemnianą szybę, która została
połączona optycznie poprzez polakierowaną
na czarno tylną pokrywę osłony dachowej.
Aby zapewnić odpowiednią wysokość
przejścia, na zwisie przednim zastosowano drzwi jednoskrzydłowe. Mimo tego ich Nowy, studialny elektrobus Volvo
Autobusy
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Po otwarciu drzwi pasażer ma do dyspozycji całą przestrzeń pomiędzy osiami autobusu

Rozkładane fotele w strefie dla stojących pasażerów

stramponentów i pionowych poręczy pozwalających się przytrzymać podczas jazdy. Ogółem w autobusie jest 9 składanych foteli.
Strefa dla pasażerów realizujących dłuższe podróże obejmuje 16
foteli, z których żaden nie jest dostępny bezpośrednio z niskiej
podłogi. W strefie niskopodłogowej zamontowano także stanowisko do mocowania wózka inwalidzkiego, a w pierwszych drzwiach
ręcznie rozkładaną rampę.
Wnętrze jest jasne i przestronne, a umieszczone w pojeździe
gniazdka pozwalają pasażerom na doładowanie telefonów komórkowych. W autobusie zaimplementowano także łączność Wi-Fi.
Oświetlenie wnętrza realizowane jest poprzez podświetlany sufit,
a wewnętrzne tablice informacyjne wbudowano w pokrywy pasa
nadokiennego. Całość wnętrza utrzymana jest w jasnozielonej,
ekologicznej kolorystyce.
Uruchomienie produkcji seryjnej elektrobusów Volvo zaplanowane zostało na rok 2017. Obecnie 3 egzemplarze elektrycznego
Volvo, wraz z 7 autobusami hybrydowymi, będą testowane w regularnym ruchu – na linii 55, łączącej kampusy uniwersyteckie
Lindholmen i Chalmers poprzez centrum Göteborga. Linia 55 to
linia poprowadzona wzdłuż trasy BRT, częściowo na wydzielonych
jezdniach dla autobusów. Na pętlach końcowych zostaną zamontowane ładowarki szybkiego ładowania, które poprzez
opuszczany pantograf będą doładowywały baterie autobusu. Testy eksploatacyjne to efekt wspólnego projektu
Volvo, Szwedzkiej Agencji Energii, Regionu Västra Götaland, miasta Göteborg, zarządu transportu Västtrafik,
przewoźnika KEOLIS, producenta i dystrybutora energii
Göteborg Energi oraz Lindholmen Science Park i Johanneberg Science Park, który ma sprawdzić w praktyce najbardziej optymalne rozwiązania w zakresie zrównoważonego transportu publicznego.
Wraz z nowym pojazdem Volvo zamierza przygotować
również nową filozofię sprzedaży, która nie ma się ograniczać jedynie do samych autobusów, lecz obejmować całe
systemy transportowe zaprojektowane „pod klucz”. W tym
zakresie Volvo Buses podjęło współpracę z takimi firmami
jak Siemensem i ABB. Obecnie największym wyzwaniem
jest stworzenie standardów pozwalających na korzystaDoładowanie baterii realizowane jest za pośrednictwem pantografu opuszczanego nie z tej samej infrastruktury przez pojazdy elektryczne
ze stacji ładowania
różnych producentów.
to z poprzednio opisanymi konstrukcjami, należy stwierdzić, że to
bardzo dobry wynik. Tak spore zdolności przewozowe uzyskano
dzięki maksymalnemu powiększeniu rozstawu osi, przemyślanej
aranżacji wnętrza z wydzieleniem funkcjonalnych stref oraz zastosowaniem nietypowego układu drzwi 0-2/2-0. Dzięki krótkim
zwisom i centralnie umieszczonemu stanowisku kierowcy nowy
autobus Volvo kojarzy się nieco z Volvo ECB, DAB Servicebusem
czy koncepcyjną hybrydą Scanii. Tam jednak hybrydowy napęd
był schowany w zamkniętej, wydzielonej szafie na zwisie tylnym.
W Volvo, z uwagi na zastosowany napęd elektryczny, mamy proste
wnętrze, pozbawione jakichkolwiek szaf aparatowych i jedynymi
elementami zaburzającymi przestrzeń są nadkola kół tylnych.
Nadkola kół przednich zostały schowane w kabinie kierowcy.
Wejście do autobusu realizowane jest za pomocą pary odskokowo-przesuwnych, jednoskrzydłowych drzwi, z których każde ma
szerokość 1 350 mm. Po ich otwarciu ma się wrażenie, że autobus niemal całkowicie został pozbawiony ściany bocznej. Jak już
wspominano, we wnętrzu Volvo wydzielono naprzeciw drzwi i za
kabiną kierowcy strefę dla pasażerów stojących, jadących na krótkich dystansach, a z tyłu dla pasażerów jadących dalej, preferujących miejsce siedzące. W tej pierwszej wprowadzono dużą liczbę
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Autobusy hybrydowe

Jeszcze do niedawna na wystawach transportu publicznego
niepodzielnie królowały autobusy hybrydowe, które umożliwiały
najszybsze wprowadzenie napędów alternatywnych w miastach,
bez potrzeby inwestowania w infrastrukturę zajezdni czy trasy
komunikacyjnej. W bieżącym roku na wystawie pokazano tylko
jeden autobus hybrydowy. Cały czas pozostaje pytanie, czy jest to
efekt wprowadzenia tego typu pojazdów do normalnej produkcji
seryjnej, czy symptom powolnego wypierania tego typu rozwiązań przez elektrobusy, czy produkowane masowo konwencjonalne napędy, cały czas dużo tańsze niż rozbudowane systemy
spalinowo-elektryczne. Nie bez znaczenia dla rozwoju napędów
hybrydowych są ciągle spadające ceny paliw (wydłużenie okresu spłaty zakupu droższego o 50–60% pojazdu), wprowadzanie
w miastach priorytetów dla komunikacji, które minimalizują liczbę
zatrzymań (zmniejszenie oszczędności paliwa), różnorodność rozwiązań technicznych oraz ograniczenie skali produkcji jedynie do
pojazdów eksploatowanych w miastach. Jak na razie wyjątkiem
na rynku jest Volvo, które podjęło odważną decyzję produkowania w segmencie autobusów miejskich tylko i wyłącznie pojazdów
z równoległym układem hybrydowym. Na pewno kolejnym impulsem dla rozwoju napędów hybrydowych może być, zgodnie z Białą
Księgą Mobilności, internalizacja zewnętrznych kosztów transportu, kiedy to użytkownicy dróg zaczną płacić ze wyemitowane CO2
i inne szkodliwe związki.
Mimo tych dylematów prace projektowe i badania testowe
trwają. Przed producentami jest jeszcze sporo zadań; muszą znaleźć oni zadowalającą relację pomiędzy ceną zakupu a zyskami
wynikającymi z niższego zużycia paliwa i niższej emisji substancji
szkodliwych, uwzględniając w tym także niższą pojemność pojazdu. Jak na razie eksploatacja zakupionych autobusów pokazuje,
że autobus hybrydowy może zaoszczędzić od 5% do 30% paliwa, w zależności od wielu czynników, takich jak temperatura zewnętrzna, technika jazdy kierowcy czy obciążenie linii. Jak szybko
będzie można zdyskontować podwyższone koszty zakupu, zależy
od ceny paliwa i obciążeń podatkowych wynikających z określonej

Wnętrze autobusu Scania Omniwide

polityki państwa. Nie można także zapominać, że jak na razie
głównym kryterium wyboru przewoźnika obsługującego określony
obszar jest cena usługi, co też jest poważną barierą dla wprowadzania tego typu rozwiązań. Przy powyższych uwarunkowaniach,
uwzględniając fakt, że głównym miernikiem oceny przewoźnika
jest cena wozokilometra, horyzont czasowy niezbędny do wprowadzenia pojazdów tego typu sięga co najmniej 10 lat.
Scania
W Mediolanie tylko Scania zdecydowała się na prezentację autobusu hybrydowego. Był to dwunastometrowy, niskowejściwy
Citywide LE Hybrid, wyposażony w równoległy układ hybrydowy
własnej konstrukcji. Zewnętrznie hybrydowa Scania wyróżnia się
podwyższoną o 6 cm linią dachu (w wyniku zabudowy osłony zakrywającej agregaty zamontowane na dachu pojazdu). Pierwotne
źródło energii stanowi usytuowany z tyłu dziewięciolitrowy silnik
DC9 o mocy 235 kW (320 KM), zasilany biodieslem. Silnik ten,
z zapasem, spełnia normę czystości spalin Euro 6. Silnik spalinowy poprzez generator połączony jest z silnikiem elektrycznym
o mocy ciągłej 150 kW. Generator współpracuje z układem baterii
litowo-jonowych, umożliwiających zgromadzenie energii hamowania, o napięciu 650 V. Moment napędowy jest przekazywany poprzez automatyczną skrzynię biegów Opticruise na koła tylnej osi.
Silnik wysokoprężny załącza się w zależności od stanu naładowania baterii i prędkości pojazdu. Układ hybrydowy wyposażono
w funkcję start-stop, która wyłącza silnik spalinowy, gdy pojazd
zatrzymuje się i są otwarte drzwi lub gdy skrzynia biegów przełączana jest do pozycji neutralnej. Ponowny rozruch silnika spalinowego odbywa się automatycznie za pomocą silnika elektrycznego.
Dzięki tak zaprojektowanemu układowi autobus hybrydowy jest
tylko o 100 kg cięższy niż autobus napędzany klasycznym silnikiem diesla. Tym samym autobus może przewieźć 95 pasażerów,
w tym 21 na miejscach siedzących.
Jak na razie napęd hybrydowy oferowany jest w 2 modelach Citywide LE: dwuosiowym o długości 12 m i trzyosiowym o długości
14,80 m. Wszystkie autobusy hybrydowe Scania wyposażone zo-
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stały w moduł Scania Communicator, który
łączy je za pośrednictwem modułu GPRS
z Systemem Zarządzania Flotą: Scania Fleet. Oprogramowanie posiada m.in. interfejs
pakietu Office, który oferuje kompleksowe
funkcje analizy eksploatacji pojazdu.

Producenci z Chin i Bliskiego Wschodu

Chociaż rynek europejski jest uważnie
monitorowany przez firmy zza Wielkiego
Muru, to w Mediolanie zabrakło ich szerszej prezentacji. Jedyną firmą chińską był
BYD. To pokazuje, że Chińczycy skupili się
w głównej mierze na segmencie autobusów turystycznych. Do głównych barier
wejścia dla chińskich firm należy zaliczyć
duże rozdrobnienie rynku pomiędzy poszczególnymi krajami wspólnoty, konieczność stosowania przez przewoźników
komunalnych ustawy o zamówieniach publicznych, znaczną odległość, która zwięk- Niskowejściowy autobus miejski MCV C120LE
sza koszty transportu zarówno gotowych
wyrobów, jak i części zamiennych, oraz ograniczoną ofertę auto- z myślą o obsłudze systemów BRT. Pojazd Exqui.city oferowany
busów z silnikami Euro 6. Swojego miejsca w Europie poszukują jest zarówno jako autobus przegubowy o długości 18,6 m, jak
także firmy z innych kontynentów. W Mediolanie zaprezentował się również jako dwuprzegubowy autobus o długości 23,82 m. Poegipski producent MCV. MCV to jeden z wiodących producentów jazd jest przystosowany zarówno do zabudowy klasycznego silnika
autobusów miejskich, regionalnych i turystycznych obecny w kra- diesla, jak również napędu hybrydowego, napędu elektrycznego,
jach Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. W budowie swoich wy- a także napędu z wykorzystaniem ogniw paliwowych. Zdolność
robów wykorzystuje on podwozia Mecedes-Benz serii OC500. Na przewozowa Exgui.city porównywalna jest z szybkim tramwajem.
rynku europejskim MCV promuje niskowejściowe autobusy MCV Exqui.city wyróżnia się awangardową linią nadwozia, małą liczbą
podestów i zastosowaniem podwójnych drzwi w przednim członie,
C120 i wysokopokładowe autobusy turystyczne MCV 600.
znacznie skracających czas postoju na przystanku. We wnętrzu
zastosowano świecący dach, zapewniający równomierne rozproPodsumowanie
Z reporterskiego obowiązku należy wspomnieć, iż poza opisany- szenie światła. W zamierzeniach konstruktorów Exqui.city łączy
mi wyżej firmami na targach w Mediolanie był obecny także bel- w sobie elastyczność autobusu i zdolność przewozową tramwaju
gijski producent Van-Hool. W odróżnieniu od poprzednich edycji i komfort trolejbusu. Oddzielna kabina kierowcy zapewnia komwystawy nie pokazał on szerokiej gamy swoich produktów, lecz fort pracy, co ma bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa.
ograniczył się do prezentacji modelu w skali 1:1 przedniego czło- Bryła nadwozia została zoptymalizowana pod kątem zmniejszenia
nu modułowego pojazdu Exqui.City, który został zaprojektowany oporów aerodynamicznych poprzez odpowiednie ukształtowanie
ściany przedniej i tylnej oraz zabudowę kołpaków
kół o kształcie zharmonizowanym z resztą nadwozia. Ezqui.City eksploatowane jest już w 7 miastach:
w Metz, Parmie, Barcelonie, Genewie, Malmö, Bergen i w Luksemburgu.
Wystawa Transportu Publicznego, towarzysząca
Kongresowi UITP, jest jedną z ciekawszych imprez
poświęconych transportowi publicznemu. To właśnie tu można zapoznać się z rozwiązaniami, które
wytyczają nowe kierunki rozwoju i są wdrażane do
masowej produkcji na przestrzeni kolejnych kilku
lat. Na pewno należy podjąć starania, by wystawę tę
odwiedzali o wiele częściej przedstawiciele polskich
samorządów (odpowiedzialni za kształtowanie polityki transportowej i organizację oraz finansowanie
transportu publicznego). Za 2 lata będzie to znacznie trudniejsze, gdyż kolejny kongres organizowany
jest aż w Montrealu.

Autor:
Na stoisku Van-Hoola zaprezentowano jedynie model przedniej części Exqui.City

24

Autobusy

7–8 /2015

mgr inż. Zbigniew Rusak – Instytut Naukowo-Wydawniczy
„Spatium” w Radomiu

