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Każdy z segmentów polskiego rynku 
autobusowego rządzi się swoimi pra-
wami, nic więc dziwnego, że na naszym 
rynku największą szansę na przetrwanie 
mają producenci posiadający możliwie 
jak najszerszą ofertę produktów i usług 
posprzedażnych. Wynika to przede 
wszystkim z różnorodnej struktury wła-
snościowej przewoźników, ich obszaru 
działania, możliwości kredytowych oraz 
ogólnie panującej koniunktury gospo-
darczej i to nie tylko w wymiarze krajo-
wym, lecz także europejskim.

Przesłanki stojące u podstaw zakupu 
taboru przez operatorów turystycznych 
i przewoźników obsługujących regular-
ne linie międzynarodowe są zupełnie 
inne niż przewoźników obsługujących 
linie krajowe i regionalne. W tym pierw-
szym przypadku rynek jest zdominowany 
przez firmy prywatne, działające w drogo-
wym transporcie osób od kilkunastu lat. 
W większości przypadków firmy te leasin-
gują nowy tabor lub kupują go tylko i wy-
łącznie z własnych zasobów finansowych. 

Na drugim biegunie mamy przewoźni-
ków bardzo zróżnicowanych własnościo-
wo. Obok firm prywatnych w sektorze kra-
jowych przewozów międzymiastowych 
działają spółki będące własnością pra-

cowników, samorządów wojewódzkich, 
powiatów czy dużych miast. Z uwagi na 
brak odpowiednich środków finansowych 
przewoźnicy ci na ogół posiadają stary 
tabor o średnim wieku powyżej 20  lat, 
zdominowany bądź przez Autosany serii 
H9 i H10 czy używane autobusy z Europy 
Zachodniej, wśród których królują Merce-
des-Benz O303, MAN ÜL292 czy DAB 12. 
W ostatnich latach przewoźnicy ci niemal 
całkowicie zrezygnowali z zakupu no-
wych pojazdów, opierając wymianę ta-
boru na autobusach używanych. Pewnym 
pozytywnym symptomem była realizacja 
kilku projektów odtwarzających tabor, 
dofinansowywanych z środków unijnych. 
Łącznie spółki należące do jednostek sa-
morządu terytorialnego kupiły w ten spo-
sób ok. 50 nowych pojazdów. Głównym 
powodem tak nikłego wykorzystania ze-
wnętrznych źródeł finansowania był brak 
środków własnych oraz małe zaintereso-
wanie tym tematem ze strony właścicieli.

Przedstawione uwarunkowania po-
kazują, jak trudno zbudować jednolitą 
strategię marketingową obejmującą 
wszystkich przewoźników działających 
w Polsce. Scania jest jednym z niewielu 
producentów globalnych, którzy działają 
w Polsce nieprzerwanie od ponad 20 lat. 
Mimo wielu zmian w centrali koncernu 

polski oddział Scanii stara się budować 
własną strategię handlową, możliwie naj-
lepiej dostosowaną do realiów naszego 
rynku. Dzięki temu Scania od wielu lat 
jest w czołówce sprzedaży autobusów 
turystycznych, ostro konkurując w tym 
segmencie z Mercedesem i Setrą.

Podstawowym warunkiem zaspokaja-
nia oczekiwań klientów jest posiadanie 
szerokiej oferty pojazdów. Musi być ona 
tak skomponowana, aby nie powodowa-
ła wzrostu ceny pojazdu czy zwiększenia 
kosztów serwisu. To właśnie optymali-
zacja kosztów eksploatacji jest jednym 
z głównych aspektów tworzenia gamy 
produktowej szwedzkiego koncernu.

Na przełomie wieku Scania zmieniła 
organizację koncernu, której celem było 
uzyskanie transparentności przepływów 
finansowych, zoptymalizowanie kosztów 
produkcji, poprawa jakości produkowa-
nych pojazdów i rozbudowa sieci ser-
wisowej. Aby sprostać coraz ostrzejszej 
konkurencji, Scania na początku 2000 r. 
opracowała nową strategię, w ramach 
której: 

 działalność koncernu ograniczono je-
dynie do budowy ciężkich ciężarówek, 
autobusów i silników,

 wprowadzono modułową budowę 
produktów,

Pomimo, że obecnie głównym produktem szwedzkiego koncernu w klasie autobusów kombi i turystycznych jest Touring HD, to w Polsce 
w dalszym ciągu równie ważnym elementem oferty są autobusy z nadwoziami hiszpańskiej firmy Irizar

Scania Polska 
Zbigniew Rusak

W artykule przedstawiono analizę oferty firmy Scania Polska w zakresie autobusów turystycznych i międzymiastowych. Scharakteryzowa-
no rozwiązania techniczne stosowane w autobusach oraz ich parametry eksploatacyjne. Omówiono także nowe jednostki napędowe wyko-
rzystywane w autobusach, spełniające wymogi normy Euro 6.
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 przygotowano produkty o zasięgu 
światowym,

 działania koncernu podzielono na trzy 
wzajemnie uzupełniające się sektory: 
produkcja pojazdów, serwis i obsługa 
fi nansowa,

 prace rozwojowe prowadzi się z zacho-
waniem rentowności.
Dzięki tej polityce znacznie rozsze-

rzono paletę produktów, ograniczając 
jednocześnie koszty produkcji i liczbę 
części zamiennych. Te same silniki, skrzy-
nie biegów, osie oraz elementy instalacji 
pneumatycznej i elektrycznej wykorzy-
stywane są zarówno w autobusach, jak 
i w samochodach ciężarowych. Wpłynęło 
to na obniżenie cen komponentów wy-
korzystywanych w budowie autobusów. 
Mniejsza liczba podzespołów pozwoliła 
obniżyć także koszty serwisu i prowadze-
nia magazynu części zamiennych, gdyż 
wprowadzenie jednej części do global-
nego systemu serwisowego – obejmują-
cego ponad 100 krajów świata – kosztuje 
koncern około 6 tys. euro.

Jasna segmentacja produktów oraz 
ich modułowa budowa pozwoliły bar-
dziej precyzyjnie przygotowywać ofertę 
na poszczególne rynki lokalne. Obok roz-
woju podwozi oraz własnej rodziny Omni 
rozwój konstrukcji nowych autobusów 
lokalnych, kombi i turystycznych prowa-
dzono w oparciu o współpracę z fi rmami 
nadwoziowymi. Firmy te zostały podzie-
lone na trzy grupy:
a) partnerzy globalni, z którymi Scania po-

wiązana jest stałą umową na dostawę 
podwozi i z którymi prowadzi wspólne 
prace nad rozwojem produktu, 

b) preferowani partnerzy lokalni, z który-
mi Scania prowadzi ścisłą współpracę 

w zakresie produktów oferowanych na 
wybranym rynku lokalnym,

c) lokalni partnerzy, którym Scania do-
starcza podwozia z prawem sprzedaży 
gotowego pojazdu jedynie na rynku 
lokalnym. 

Od ponad sześciu lat w sektorze auto-
busów turystycznych i kombi globalnym 
partnerem Scanii został chiński gigant 
autobusowy Higer z Suzhou – „Wenecji 
Wschodu”, miasta położonego 100 km na 
zachód od Szanghaju. Zakład produkuje 
20 tys. pojazdów rocznie, w tym 18 tys. 
autobusów, które są eksploatowane w 85 
krajach świata. Początkowo wydawało 
się, że mariaż z Chińczykami znacznie 
utrudni sprzedaż pojazdów w Europie. 
Jednak po pewnym okresie nieufności 
ze strony klientów Touring HD jest coraz 
częściej kupowanym pojazdem. Łącznie 
od 2009 r. sprzedano blisko 2 tys. egzem-
plarzy tego pojazdu. Podobnie jest w Pol-

sce, gdzie w minionym roku ponad 30 
autobusów tego typu trafi ło do klientów. 
Mimo rosnącej popularności autobusów 
Touring HD w Polsce w dalszym ciągu 
preferowanym partnerem lokalnym po-
została hiszpańska fi rma nadwoziowa Iri-
zar. Dzięki tak skonstruowanemu układo-
wi Scania Polska oferuje swoje produkty 
w czterech typoszeregach:
1. Scania Higer A30,
2. Scania Touring HD,
3. Scania Irizar i4,
4. Scania Irizar New Century – i6 – PB.

W ofercie Scanii Polska znajdują się 
aż 32 modele autobusów turystycznych 
z nadwoziami dwu- lub trzyosiowymi 
o długości od 12,0 do 15 m i wysokości 
od 3,65 do 3,93 m. Jeśli do tego dołoży-
my szeroką paletę silników, skrzyni bie-
gów oraz opcji wyposażenia wnętrza, to 
klient ma możliwość wyboru pasującego 
pojazdu z gamy liczącej kilkaset wersji. 
Tak duże zróżnicowanie oferty ma tak-
że przełożenie na szeroki zakres oferty 
cenowej, co również nie pozostaje bez 
wpływu na dopasowanie kupowanego 
pojazdu, nie tylko do potrzeb, ale także 
i do możliwości fi nansowych.

Podstawowym typoszeregiem auto-
busów turystycznych jest Touring HD. 
Adresowany jest on przede wszystkim 
do przewoźników obsługujących regu-
larne linie międzynarodowe. Touring HD 
jest obecnie oferowany zarówno w wersji 
dwuosiowej o długości 12,08 m i w wersji 
trzyosiowej o długości 13,7 m. Pierwszy 
z nich przystosowany jest do przewozu 
51 pasażerów oraz 8,24 m3 bagażu. Drugi 

Scania Touring HD na ulicach Brukseli

Trzyosiowa odmiana Touring HD
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może przewieźć jednorazowo o 6 pasaże-
rów więcej przy tej samej przestrzeni ba-
gażowej. Stylistyka autobusu, a zwłaszcza 
jego ściana przednia, nawiązuje przede 
wszystkim do samochodów ciężarowych 
serii R. Trapezowe refl ektory ze zintegro-
wanymi światłami dziennymi typu LED, 
masywny dach z diodowymi światłami 
gabarytowymi oraz specjalnie ukształ-
towana ściana podszybia to główne ele-
menty indywidualizujące wygląd nowego 
autokaru. Równie ciekawie zaaranżowano 
ścianę tylną z charakterystycznymi owal-
nymi lampami, oryginalnie ukształtowaną 
szybą i zintegrowanym spojlerem z wbu-
dowaną kamerą cofania. Źródłem napędu 
od stycznia br. są nowe trzynastolitrowe 
silniki Euro 6 Scania DC13 o mocy 302 kW 
(410 KM), 331  kW (450  KM) lub 360 kW 
(490  KM), współpracujące z ośmio- lub 
dwunastobiegową zautomatyzowaną 
skrzynią biegów Opticruise. Jednostka 
o mocy 302 kW spełnia wymagania naj-
nowszej normy czystości spalin tylko 
i wyłącznie poprzez zastosowanie sys-
temu katalitycznego dopalania spalin 
SCR. W pozostałych jednostkach napę-
dowych system SCR połączono z system 
recyrkulacji spalin EGR.  

Aranżacja wnętrza pod indywidualne 
potrzeby klienta jest ograniczona do wy-
boru jednego z pakietów wykończenia 
wnętrza: Comfort lub Classic. W standar-
dzie oferowany jest m.in. system kontroli 
trakcji ESP, tempomat, podwójne szyby, 
klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej 
o mocy 38 kW i toaleta oraz dodatkowe 
pakiety: Scania Driver Support, Scania 
Active Prediction i Advanced Emergency 
Braking. 

Dobra relacja pomiędzy ceną a ofero-
waną jakością jest przyczyną dużej po-
pularności tego modelu. Łącznie do pol-
skich przewoźników trafi ło już ponad 50 
autobusów tego typu.

Bardziej wymagający klienci zamiast 
Touringa mogą zamówić autobus tury-
styczny Scania Irizar i6. Jego premiera od-
była się podczas targów FIAA w Madrycie 
w 2010 r. Początkowo zakładano, że au-
tobus ten będzie następcą NewCentury. 
Okazało się jednak, że nowa konstrukcja 
zaczęła żyć własnym życiem. Model i6 
jest pozycjonowany nieco niżej niż PB, 
jednak wprowadzenie najnowszych roz-
wiązań technicznych spowodowało, że 
jego cena jest jednak znacznie wyższa niż 
w przypadku NewCentury. Stylistyka na-
wiązuje do luksusowego PB, a najbardziej 

Autobus turystyczny i6 z charakterystyczną srebrną listwą, poprowadzoną wzdłuż dolnej 
krawędzi pierwszego bocznego okna

Podstawowym modelem i6 jest dwuosiowy autobus turystyczny o długości 12,2 m

Podobnie jak w przypadku PB, także i6 oferowany jest w wersji trzyosiowej
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charakterystycznym elementem nadwo-
zia jest boczna szyba pomiędzy słupka-
mi B i C z obniżającą się dolną linią oraz 
szeroki słupek C. Całość, dla podkreślenia 
luksusu, otoczono srebrną polerowa-
ną listwą od przednich drzwi aż po linię 
dachu. Kształt przednich refl ektorów, lu-
sterek bocznych, szyby czołowej i osłony 
agregatu klimatyzacji jednoznacznie ko-
jarzy się z modelem PB. W związku z po-
wyższym i6, jak jego starszy brat, charak-
teryzuje się niskim oporem powietrza, co 
ma wpływ na niskie zużycie paliwa. Z ko-
lei stylistyka ściany tylnej bardziej powią-
zana jest z modelem i4. 

Bryła pojazdu jest bardziej wytrzy-
mała na zginanie i skręcanie. Zwiększo-
na została sztywność całego nadwozia, 
m.in. dzięki zmniejszeniu wysokości szyb 
bocznych. W fazie konstruowania i testów 
konstruktorzy pracowali nad wytrzyma-
łością pojazdu na zderzenia czołowe oraz 
boczne. Nadwozie i6 z zapasem spełnia 
wymagania nowej normy ECE-R66.01, 
która będzie obowiązywać od 2014 r. Do 
trapezowej szyby nawiązuje wiele pozo-
stałych elementów nadwozia, takich jak 
światła przednie i tylne oraz tylna szyba. 
Ponad tylną szybą umieszczono spojler 
zabezpieczający szybę przed zabrudze-
niem, w którym zamontowano kamerę 
cofania. Zgodnie z obecnymi standarda-
mi światła tylne wykonano w technologii 
LED, która charakteryzuje się długim cza-
sem pracy, mniejszym zużyciem energii 
oraz jaśniejszym strumieniem światła.

Poszycie zewnętrzne Irizar i6 wykona-
ne zostało w nowej technologii z alumi-
niowych paneli, natomiast szkielet jest 
oferowany w dwóch wariantach – ze stali 
nierdzewnej lub ze stali konstrukcyjnej. 

Wszystkie klapy przeglądowe i pokrywy 
bagażników mają konstrukcję typu san-
dwich wykonaną z aluminium. 

Wnętrze autobusu wykończono w ja-
snych pastelowych barwach, które kore-
spondują z kontrastową tapicerką siedzeń 
pasażerskich Estebana. Siedzenia, wypo-
sażone w pasy bezpieczeństwa, spełnia-
ją wymagania normy ECE-R80. Podczas 
prac projektowych położono szczegól-
ny nacisk na dopracowanie szczegółów. 
Wchodząc do wnętrza, zwłaszcza w porze 
nocnej, uwagę przykuwa nowy sposób 
oświetlenia wnętrza. Wzorem samolotów 
wzdłuż półek bagażowych i przy krawędzi 
podestów poprowadzono linie świateł 
typu LED, które ułatwiają dotarcie do od-
powiedniego miejsca w autobusie.

Irizar i6 oferowany jest w jedenastu 
wersjach nadwoziowych. Bazowym mo-
delem jest model dwuosiowy o długości 
12,2 m, oferowany w dwóch standardach 
wysokościowych: o wysokości 3 734 mm 
oraz 3 934 mm. W zależności od układu 
siedzeń autobusy te mogą zabrać na po-
kład jednorazowo od 47 do 55 pasażerów. 
Autobusy dwuosiowe oferowane są także 
z nadwoziem o długości 12,94 m także 
w dwóch standardach wysokościowych. 
W takim wypadku ich pojemność waha 
się od 51 do 59 pasażerów. Wyższy model 
13-metrowy oferowany jest także w wer-
sji trzyosiowej. Pozostałe pojazdy o dłu-
gości 13,7 m, 14,6 m i 15,0 m oferowane 
są tylko i wyłącznie w wersji trzyosiowej. 
Pojemności poszczególnych modeli wa-
hają się odpowiednio w granicach od 55 
do 63 pasażerów, od 61 do 67 pasażerów 
oraz od 59 do 67 pasażerów. Wprowa-
dzenie nowych jednostek napędowych 
wymusiło niewielkie przekonstruowanie 

nadwozia tak, aby odciążyć oś tylną. Wraz 
z wprowadzeniem nowych jednostek na-
pędowych autobus wzbogacono o syste-
my znane z pojazdów ciężarowych, takie 
jak Scania Driver Support, Scania Active 
Prediction i Advanced Emergency Bra-
king (aktywny tempomat).

Najbardziej luksusowym autobusem 
w ofercie Scanii Polska jest Irizar PB. Pra-
ce nad jego konstrukcją rozpoczęto pod 
koniec lat 90. XX w. W zamierzeniach miał 
stanowić konkurencję dla Setry TopClass, 
Mercedesa Travego, Neoplana Starlinera 
czy MAN Lion’s Stara. Nazwano go PB, co 
w wolnym tłumaczeniu z języka baskij-
skiego oznacza ‘nowy produkt’ (Produk-
tu Berria). Prace projektowe, w których 
udział brało ponad 1000 osób, trwały bli-
sko 4 lata i kosztowały 18 mln euro. Uru-
chomienie produkcji nowego modelu 
wymagało wdrożenia ponad 80 nowych 
rozwiązań technicznych. W lutym 2001 r. 
bramy fabryki w Ormaiztegi opuścił 
pierwszy egzemplarz Scanii Irizar PB. 

PB wyróżnia się oryginalnym kształ-
tem nadwozia o bardzo niskim współ-
czynniku oporu aerodynamicznego. 
Awangardowa linia wytrzymuje próbę 
czasu. Mimo upływu 13 lat i zmiany ka-
nonów stylistyki linia PB nadal przyku-

Charakterystycznym elementem stylistycz-
nym nadwozia i6 jest srebrna listwa popro-
wadzona wzdłuż dolnej krawędzi boczne-
go okna oraz słupka „C”

Stanowisko kierowcy Irizara i6
Nowe jednostki silnikowe dla wszystkich autobusów turystycznych to silniki DC13, 
z których najmniejsza – o mocy 302 kW – ma układ wydechowy tylko z systemem SCR
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wa uwagę. Design PB opracowała fi rma 
ARUP Design Research (A.D.R.), która ma 
swój wkład w projektowaniu nadwozia 
samochodów Rolls-Royce i Bentley. Przy 
projektowaniu nadwozia, obok formy 
plastycznej, uwzględniono także wy-
magania struktury nośnej pod wzglę-
dem jej odporności na zniekształcenia 
w przypadku dachowania lub zderzenia 
czołowego. Zmniejszenie powierzchni 
okien bocznych o około 15% oraz wpro-
wadzenie sztywnej konstrukcji ściany 
przedniej zwiększyło o ponad 30% skręt-
ną sztywność nadwozia i odporność na 
odkształcenia w przypadku dachowania. 
Wprowadzone wzmocnienia kratownicy 
w środkowej części nadwozia zwiększy-
ły jego odporność na uderzenia boczne. 
SENER zaprojektował także nowy układ 
klimatyzacji wnętrza oraz zoptymalizo-
wał wnętrze pod względem redukcji ha-
łasu i drgań.

Charakterystycznym elementem 
nadwozia jest mocno pochylona ścia-
na przednia, zintegrowana z obudową 
klimatyzacji, przypominającą kształtem 
delfi na. Aerodynamiczny kształt nad-
wozia ma wpływ na obniżenie kosztów 
eksploatacji. Niskie opory pozwoliły na 
obniżenie zużycia paliwa, zwłaszcza 
przy przejazdach z prędkością 80–100 
km/h. Opływ strug powietrza został tak 
ukształtowany, aby zmniejszyć do mini-
mum osadzanie się brudu na ścianach 
bocznych i ścianie tylnej. Odpowiednie 

zaokrąglenie dachu oraz ściany przedniej 
i tylnej zmniejszyło także podatność nad-
wozia na podmuchy bocznego wiatru.

Elementem stylistycznym, który łączy 
wszystkie autobusy Irizara, jest duża tra-
pezową szyba za drzwiami przednimi. 
Wraz z face-liftingiem nadwozia, przepro-
wadzonym przy okazji wprowadzenia do 
produkcji modelu i6, dolną krawędź szyby 
wzbogacono o srebrną ozdobną listwę. 
Linia PB jest zdominowana przez szero-
kie, zaokrąglone słupki „C”, które – obok 
pełnionych funkcji estetycznych – są tak-
że istotnym elementem bezpieczeństwa 

biernego, zwiększającym sztywność nad-
wozia. Do trapezowej szyby nawiązuje 
wiele pozostałych elementów nadwozia, 
takich jak światła przednie i tylne oraz 
tylna szyba zachodząca na boki. 

Przesunięcie klimatyzacji do przodu, 
obok poprawy wentylacji we wnętrzu 
pojazdu, zmieniło także rozkład nacisków 
na osie oraz wpłynęło na obniżenie środ-
ka ciężkości, co ma bezpośredni wpływ 
na zwiększenie stabilności jazdy. 

Wnętrze autobusu wykończono 
w jasnych pastelowych barwach, które 
korespondują z kontrastową tapicerką 
siedzeń pasażerskich Estebana. Wykoń-
czenie wnętrza oferowane jest w trzech 
wersjach: Standard (tapicerka z tkaniny), 
Special (tapicerka z tkaniny ze skórzany-
mi podgłówkami) i Premium (tapicerka 
skórzana). Siedzenia spełniają wymaga-
nia normy ECE-R80. Obok standardowej 
aranżacji siedzeń z 4 fotelami w jednym 

Linia PB zdominowana jest przez szeroki słupek „C”

Tylna ściana modelu PB

Oferta produkcyjna Irizara PB 
na podwoziach Scanii
Typ 
podwozia

Scania
 K124 IB 4x2

Scania 
K124 EB 6x2 i 

6x2*4
Liczba osi 2 3

Wysokość 
[m]

3,68 
(wersja 
xx.35)

3,87 
(wersja 
xx.37)

3,68 
(wersja 
xx.35)

3,87 
(wersja 
xx.37)

Długość nadwozia [mm]
12 000 X X
12 200 X X
12 900 X X
13 800 X X
14 580 X X
15 000 X X
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rzędzie klient ma także do wyboru wersję 
VIP w układzie 2+1. 

Stanowisko kierowcy zostało zopty-
malizowane pod kątem ergonomii. W po-
równaniu z modelem Century o 150 mm 
powiększono odległość pomiędzy kolum-
ną kierownicy a tylną ścianką stanowiska 
kierowcy (+15%). Zastosowanie dwu-
barwnej kolorystyki deski uatrakcyjniło 
jej wygląd. Wszystkie przyciski przerzu-
cono na lewą stronę na półkę obok okna 
kierowcy, natomiast obsługę agregatu 
klimatyzacji i sprzętu audio-wideo zloka-
lizowano w środkowej konsoli. Sztywna 
kratownica przedniej ściany skutecznie 
zabezpiecza kierowcę i pilota przed na-
stępstwami czołowego zderzenia.

Przy projektowaniu wnętrza nie za-
pomniano o tym, że większość pilotów 
wycieczek to kobiety, w związku z czym 
w pokrywie dodatkowej skrytki na doku-
menty umieszczono podświetlane luster-
ko do makijażu. 

Bazą autobusu, podobnie jak w przy-
padku modelu i6, są dwu- i trzyosiowe 
podwozia K124 EB 4x2, K124 EB 6x2 
i K124 EB 6x2*4 z silnikami Euro 6 o mocy 
od 302 kW (410 KM) do 360 kW (490 KM). 
Zastosowanie czterech zaworów na cy-
linder, indywidualnych modułów wtry-
sku UI, zapewniających wysokie ciśnie-
nie wtrysku, oraz mikroprocesorowego 

modułu pobierającego dane z retardera, 
systemu kontroli trakcji TC, skrzyni bie-
gów Opticruise umożliwia precyzyjny 
dobór dawki, co ma bezpośredni wpływ 
niskie jednostkowe zużycie paliwa. Silnik 
współpracuje z dwunasto- lub ośmiobie-
gową skrzynią biegów GR-801 R z elek-
tropneumatycznym systemem zmiany 
biegów Opticruise. W pneumatycznym 
układzie hamulcowym zastosowano 
wentylowane hamulce tarczowe na 

wszystkich osiach, które współpracują 
z systemem przeciwpoślizgowym ABS 
i systemem kontroli trakcji TC. Dodatko-
wo praca układu hamulcowego wspoma-
gana jest poprzez hydrauliczny retarder. 
Charakterystyka elementów zawieszenia 
została tak dobrana, aby zapewnić podró-
żującym maksimum komfortu. Ponadto 
układ zawieszenia wyposażono stan-
dardowo w elektroniczny system pod-
noszenia i opuszczania nadwozia ELC, 

Mimo swej ceny futurystyczny PB zyskał szerokie grono zwolenników

Century należy do grupy najpopularniejszych autobusów turystycznych w Europie. Dzię-
ki swym walorom jest popularny także w Polsce. Wersja dwuosiowa Century w barwach 
Wirażbusu
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umożliwiający przyklęk pojazdu podczas 
postoju oraz jego podniesienie podczas 
przejazdu po drogach o złej nawierzchni.

Dzięki modułowej budowie zarówno 
podwozia, jak i nadwozia, PB oferowa-
ny jest w dwóch wersjach wysokościo-
wych i sześciu wersjach długościowych. 
Uwzględniając 3 standardy wykończenia 
wnętrza, łącznie oferowane są 33 wersje 
tego pojazdu, dzięki czemu każdy z na-
bywców może optymalnie dobrać pojazd 
pod kątem swoich potrzeb.

Chociaż PB jest pozycjonowany jako 
autobus luksusowy, jego popularność 
przerosła największe oczekiwania. Do-
tychczas sprzedano ponad 7 tys. pojaz-
dów tego modelu. Autobus ten coraz 
częściej nie jest wykorzystywany jedynie 
jako autobus fl agowy w ramach obsłu-
gi długodystansowych objazdów tury-
stycznych, lecz także przy obsłudze mię-
dzynarodowych połączeń regularnych. 
W Polsce zakupiono łącznie 60 autobu-
sów tego typu. Do tego należy dodać au-
tobusy używane, sprowadzane do Polski 
przez przedsiębiorstwa przewozowe.

Autobus turystyczny Century jest 
jednym z najpopularniejszych autobu-
sów w Europie. Jego kres produkcji miał 
przyjść wraz z uruchomieniem modelu 
i6. Jednak zainteresowanie tym mode-
lem jest tak duże, że produkowany jest 
nadal. Przez ponad 20 lat sprzedano po-
nad 20 tys. egzemplarzy. Także i w Polsce 
jest najczęściej kupowanym autobusem 
przez operatorów turystycznych. Łącznie 
w latach 1996–2013 w Polsce sprzedano 
340 autobusów Scania Century i 33 Inter-
Century. Tak duża popularność tego mo-

delu jest zasługą atrakcyjnej ceny w sto-
sunku do oferowanych rozwiązań oraz 
niskich kosztów eksploatacji.

Produkcja pierwszej generacji modelu 
Century została uruchomiona w 1991 r. 
Jego sylwetka wyróżniała się na tle konku-
rencyjnych konstrukcji mocno pochyloną 
szybą przednią, dużą trapezową szybą za 
przednimi drzwiami i masywnym słup-
kiem „B”. Elementy te stanowią wyróżnik 
wszystkich produktów Irizara. W 1997 r. 
model Century poddano restylingowi, 
wprowadzając refl ektory projektorowe 
i dodając na ścianie przedniej i tylnej pół-
koliste przetłoczenia nadające sylwetce 
charakterystycznego wyglądu „uśmiech-
niętej twarzy”. W 2004 r. Century podda-
no kolejnej modernizacji, wprowadzając 

wiele elementów stylistycznych z fl ago-
wego modelu PB. Poprzez wygładzenie 
ściany przedniej i wprowadzenie nowego 
zderzaka poprawiono współczynnik opo-
ru aerodynamicznego, co bezpośrednio 
wpłynęło na zmniejszenie zużycia pali-
wa. Przy przeprojektowaniu nadwozia, 
obok formy plastycznej, uwzględniono 
także wymagania struktury nośnej pod 
względem jej odporności na zniekształ-
cenia w przypadku zderzenia czołowego, 
dzięki czemu poprawiono warunki bez-
pieczeństwa kierowcy i pilota.

Zarówno gama kolorystyki wnętrza, 
jak i paleta materiałów wykończenio-
wych, jest bardzo bogata, dzięki czemu 
klient może dopasować wnętrze do swo-
ich upodobań. Do wyboru są trzy mode-

Wersja trzyosiowa modelu Century

Gama modeli Irizara Century 
na podwoziach Scanii

Typ 
podwozia

Scania 
K124 IB 4x2

Scania 
K124 EB 6x2 

i 6x2*4

Liczba 
osi

2 3

Wysokość 
[m]

3,67 
(wersja 
xx.35)

3,87 
(wersja 
xx.37)

3,67 
(wersja 
xx.35)

3,87 
(wersja 
xx.37)

Długość nadwozia [mm]

10 000 X

10 700 X

11 300 X

12 000 X X X

12 800 X X

13 700 X X

14 500 X X

15 000 X X
Stanowisko kierowcy w modelu Century 
wzorowano na modelu PB

Wnętrze Century dzięki bogatej gamie opcji 
można dostosować do swoich potrzeb
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le siedzeń: Standard, Luxe i Grand Luxe. 
Zmiany objęły także stanowisko kierow-
cy, w którym wykorzystano elementy 
modelu PB. W osi pojazdu zamontowano 
owalną konsolę, w której umieszczono 
sprzęt audio-wideo, sterownik klima-
tyzacji Hispacold umożliwiający nieza-
leżny rozdział powietrza na stanowisko 
kierowcy i do przestrzeni pasażerskiej 
oraz ekran informujący o temperaturze 
powietrza w różnych częściach autobu-
su. Może być ona obsługiwana zarówno 
z miejsca kierowcy, jak i pilota.

Century oferowany jest w ośmiu wer-
sjach długościowych z nadwoziem o wy-
sokości 3,67 m oraz w sześciu wersjach 
długościowych z nadwoziem o wysoko-
ści 3,87 m. Jak widać, Century jest jednym 
z najbardziej uniwersalnych pojazdów 
w swojej klasie i każdy z przewoźników 
może dobrać optymalną wersję do swo-
ich wymagań.

Podobnie jak w segmencie autobu-
sów turystycznych, także w segmencie 
autobusów międzymiastowych Sca-
nia oferuje dwa typoszeregi pojazdów. 
Pierwszy z nich obejmuje autobusy na 
podwoziu serii K z dziewięciolitrowym 
silnikiem Euro 6, ośmiobiegową skrzy-
nią biegów i z nadwoziem chińskiej fi r-
my Higer. Autobus A30 oferowany jest 
w dwóch wersjach długościowych z nad-
woziem dwunasto- i trzynastometro-
wym. Maksymalna pojemność pojazdu 
to 59 pasażerów. Autobus wyposażono 
w podpodłogowe bagażniki o łącznej po-
jemności 8  m3. Źródło napędu stanowią 
pięciocylindrowe silniki DC09 o mocy od 
184 (250 KM) do 265 kW (360 KM), speł-
niające normę Euro 6 i przystosowane do 
zasilania biodieslem. Mogą one współ-
pracować zarówno ze skrzynią manualną 
ComfortShift, jak i automatyczną Opti-
cruise lub – opcjonalnie – z ZF Ecolife. 
Stylistyka nowego nadwozia jest bardzo 
spokojna i z powodzeniem będzie się 
opierać zmieniającym się trendom. Do-
celowo nowy autobus klasy kombi adre-
sowany jest do przewoźników obsługują-
cych linie międzymiastowe o długości do 
150 km, których głównym organizatorem 
będą urzędy marszałkowskie.

Drugi typoszereg, bazujący na i4, daje 
dużo większe możliwości dopasowania 
pojazdu do swoich potrzeb, ale niestety 
jest przez to znacznie droższy. Model i4 
to rodzina autobusów lokalnych i kombi, 

Scania A30 w wersji trzynastometrowej

i4 w wersji lokalnej

i4 w wersji kombi
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które zastąpiły w programie produkcyj-
nym modele InterCentury. Oferowany 
jest w trzech wersjach:

 lokalnej i4L z podłogą poprowadzo-
ną na wysokości 860 mm, z dwu-
skrzydłowymi środkowymi drzwiami 
o szerokości 1 400 mm, wyposażonymi 
w windę Hidrel Gobel i wyspę central-
ną umożliwiającą wprowadzenie wóz-
ka inwalidzkiego, 

 pośredniej i4M, w której środkowe 
przejście podwyższono tak, aby uzy-
skać płaską powierzchnię podłogi. 
Dzięki temu model M może być ofe-
rowany także jako autobus szkolny 
z siedzeniami w układzie 3+2. W środku 
zamiast drzwi dwuskrzydłowych zasto-
sowano drzwi jednoskrzydłowe o sze-
rokości 900 mm lub 1 100 mm. W tym 
ostatnim przypadku w drzwiach moż-
na zainstalować windę dla inwalidów 
(podobnie jak w wersji L),

 kombi i4H, którą z powodzeniem moż-
na zastosować do obsługi ruchu tury-
stycznego. W porównaniu z wersjami L 
i M przebieg podłogi podniesiono 
o 200 mm, co wpłynęło na zwiększe-
nie pojemności bagażników do 6 m3 
w wersji o długości 12,9 m. Wersja ta 
charakteryzuje się także najbogatszym 
wyposażeniem wnętrza.
Prace nad nowym pojazdem trwały 

blisko 4 lata. Główny nacisk położono 
na następujących kluczowych zagadnie-
niach: bezpieczeństwie, niezawodności 
i trwałości, komforcie i uniwersalności 
zastosowań. Chociaż i4 jest autobusem 

lokalnym i kombi, to w jego konstrukcji 
wykorzystano wiele rozwiązań z fl ago-
wego modelu PB. Autobus adresowany 
jest przede wszystkim do przewoźników 
obsługujących regularne linie do 200 km 
długości. Jednak z uwagi na modułową 
konstrukcję i bogatą paletę wyposażenia 
autobus może być wykorzystywany za-
równo do przewozów turystycznych, jak 
i szkolnych. Dzięki nowemu modelowi 
Scania i Irizar chcą rozszerzyć swój rynek 
sprzedaży i pozyskać nowych klientów. 
Podstawowym modelem nowej rodzi-
ny jest dwuosiowy autobus o długości 

12,9  m, umożliwiający przewóz mak-
symalnie 59 pasażerów na miejscach 
siedzących. Cała rodzina obejmować 
będzie 7 modeli dwu- i trzyosiowych 
o długości od 10,7 do 15 m i pojemności 
od 43 do 71 pasażerów.

Patrząc na nowe nadwozie, od razu 
można dostrzec duże podobieństwo 
do luksusowego PB. Podobieństwo to 
nie ogranicza się tylko do ściany przed-
niej z charakterystycznie ukształto-
wanymi refl ektorami i przetłoczeniem 
w kształcie litery „u”. Najbardziej charak-
terystycznym elementem nadwozia jest 
maskownica klimatyzacji, umieszczo-
na w przedniej części dachu. Jej kształt 
w połączeniu z mocno pochyloną szy-
bą czołową i płaską powierzchnią ścian 
bocznych umożliwił uzyskanie bardzo 
niskiego współczynnika oporów aerody-
namicznych. Ma to bezpośrednie prze-
łożenie na zmniejszone zużycie paliwa. 
Bryła i4 może być przykładem czystej 
formy z prostymi i łagodnie zaokrąglo-
nymi liniami. Nadwoziu i4 nadano indy-
widualną i unikalną formę wyróżniającą 
się harmonijnym kształtem i estetyką, 
dzięki zastosowaniu dużych powierzch-
ni szyb bocznych, których dolna linia 
zachodzi na stalową kratownicę ścian. 
Zupełnie od nowa zaprojektowano tyl-
ną ścianę, która swoim stylem nawiązuje 
bardziej do modelu NewCentury, z cha-
rakterystycznym owalnym przetłocze-
niem obejmującym tylną szybę i klapę 
silnika. Ciekawym zabiegiem stylistycz-
nym było wprowadzenie dwubarwnej 
kolorystyki, co optycznie podwyższa 

Ważnym elementem sprzedaży Scanii-Polska będą autobusy używane

Silnik serii DC13
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bryłę autobusu. Trzeba przyznać, że 
zewnętrzny design bardziej kojarzy się 
z autobusem turystycznym, aniżeli auto-
busem liniowym.

Wraz ze stylistyką nadwozia przejęto 
z PB także technologię produkcji. Cała 
konstrukcja dachu przygotowywana jest 
w oddzielnym zakładzie, gdzie na spe-
cjalnej ramie montowane jest wyspecy-
fi kowane wyposażenie – takie, jak kana-
ły wentylacyjne, instalacja elektryczna, 
oświetlenie wnętrza, monitory LCD, tapi-
cerka, wykładzina sufi tu i agregat klima-
tyzacji. Kompletny dach montowany jest 
w autobusie i nie wymaga później prowa-
dzenia jakichkolwiek prac montażowych.

Mimo dużego przeszklenia, nadwo-
zie w pełni spełnia wymagania normy 
ECE R-66. W porównaniu z InterCentury 
sztywność nadwozia i4 jest o 35% wyż-
sza. Także odporność struktury na skrę-
canie jest większa o 30%. W przypadku 
zderzenia czołowego nadwozie i4 jest 
w stanie wchłonąć o 50% większą ener-
gię niż jego poprzednik. 

Dzięki dużemu przeszkleniu i zasto-
sowaniu obić w jasnych pastelowych 
kolorach wnętrze jest jasne i sprawia 
wrażenie przestronności. Przestrzeń 
pasażerska jest doskonale wyciszona, 
tak więc nawet podróż w tylnej części 
pojazdu (bezpośrednio w sąsiedztwie 
komory silnika) zapewnia komfortowe 
warunki. Podobnie jak na zewnątrz, tak-
że i w środku przywiązano dużą wagę 
do wzornictwa, gdzie zastosowano wie-
le zapożyczeń z modelu PB. Fotele dla i4 
zaprojektowano wspólnie z fi rmą Este-
ban. W wersji lokalnej fotele wyposażo-
no w dodatkowe uchwyty dla stojących 

pasażerów, w kontrastowych do obicia 
tapicerskiego kolorach, ułatwiających 
znalezienie ich osobom niedowidzą-
cym. Fotele standardowo wyposażono 
w dwupunktowe pasy bezpieczeństwa. 
Opcjonalnym wyposażeniem są pasy 
trzypunktowe. Odpowiednie warunki 
termiczne zapewnienia agregat klima-
tyzacji Hispacold o mocy 33 tys. kcal/h. 
Ogrzewanie realizowane jest przez na-
dmuch ciepłego powietrza przez gór-
ne kanały wentylacyjne, jak również za 
pomocą grzejników konwektorowych. 
Grzejniki dachowe zabezpieczają tak-
że przed powstaniem skroplin, które 
mogłyby gromadzić się na półkach 
bagażowych. 

Jak na autobusy liniowe, i4 wyróżnia 
się szerokim wyborem elementów wy-
posażenia wnętrza, obejmującym m.in. 
systemem audio-wideo z ekranami LCD, 
system nawigacyjny GPS. W przypad-
ku autobusów liniowych przewidziano 
miejsce na montaż elektronicznych ta-
blic kierunkowych: przedniej, bocznej 
i tylnej. W i4 nie ma możliwości zabu-
dowy kuchni i toalety nawet w wersji 
kombi. W ramach opcji można dodatko-
wo wyposażyć pojazd w takie elementy 
poprawiające bezpieczeństwo, jak układ 
kontroli trakcji ESP, kamerę cofania 
i czujniki cofania. 

Źródłem napędu i4 są silniki Scania 
DC9 o pojemności 9,2 dm3, spełniające 
normę Euro 6 przy zastosowaniu tech-
nologii: EGR+SCR lub tylko i wyłącznie 
SCR. Do tej pory, z uwagi na dość wyso-
ką cenę, Scania Polska sprzedała w na-
szym kraju tylko 5 egzemplarzy tego in-
teresującego pojazdu.

Wchodząc w sektor przewoźników ob-
sługujących linie międzymiastowe, Sca-
nia Polska rozszerzyła swą ofertę o auto-
busy używane, sprzedawane w ramach 
programu „Scania Approved”. Program 
ten umożliwia zakup autobusu używane-
go, sprawdzonego przez pracowników 
serwisowych Scanii, z sześciomiesięczną 
gwarancją na zespół napędowy i odma-
lowanego w barwach klienta. Taka poli-
tyka jeszcze bardziej uelastycznia ofertę 
cenową i pozwala objąć zasięgiem mniej 
zasobnych klientów. Zinstytucjonalizo-
wanie sprzedaży autobusów używanych 
umożliwia Scanii Polska przygotowanie 
atrakcyjnej cenowo oferty poprzez za-
kup większej partii pojazdów. Przewidu-
je się, że początkowo głównym produk-
tem sprzedawanym w ramach programu 
będzie topowy model PB.

Koncern Scania jest jednym z niewielu 
producentów, który już w połowie 2013 r. 
przygotował pełną ofertę silników speł-
niających najnowszą normę czystości 
spalin. Obecnie silniki napędzające au-
tobusy mogą być zasilane nie tylko ole-
jem napędowym, lecz także etanolem, 
gazem ziemnym i biodieslem. W tabeli 3 
zaprezentowano aktualną gamę silników 
Euro 6 zabudowywanych w autobusach 
Scanii. Tak, jak w większości przypadków, 
spełnienie restrykcyjnych norm czysto-
ści spalin osiągnięto poprzez kompilację 
systemu katalitycznego dopalania spalin 
SCR i systemu recyrkulacji spalin EGR. 
Niemniej Scanii udało się przygotować 
trzy modele jednostek napędowych, 

Silnik serii DC09 Silnik serii DC07


