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Na przełomie lipca i sierpnia ubiegłe-
go roku w malowniczych plenerach doliny 
Dunaju przeprowadzono Coach Euro Test, 
którego celem było wyłonienie laureata 
prestiżowej nagrody International Coach 
Of The Year 2014. Trasa testowa o długości 
30  km została poprowadzona malowniczy-
mi drogami, obejmującymi zarówno auto-
stradę  A1 Wiedeń-Linz, jak i wąskie uliczki 
austriackich miasteczek oraz kręte drogi 
lokalne przecinające pasmo wzgórz okala-
jących Ybbs an der Donau w Dolnej Austrii, 
położonego 60 km na zachód od Wiednia. 
Trasa była rzeczywiście wymagająca za-
równo dla autobusów, jak i dla kierowców. 
Mnóstwo zaparkowanych pojazdów było 
dodatkowym utrudnieniem przy manew-
rowaniu pojazdami o długości rzędu 14 m. 
Odpowiednio przygotowana trasa była do-
skonałym sprawdzianem dla testowanych 
pojazdów w zakresie zwrotności, łatwości 
manewrowania oraz właściwości dyna-
micznych. Przejazd drogami ekspresowymi 
umożliwił zapoznanie się z działaniem naj-
nowszych systemów bezpieczeństwa. 

Do współzawodnictwa przystąpiło 3 pro-
ducentów: niemieckie Setra i Mercedes-Benz 
oraz belgijski Van-Hool.

Ostatecznie konkursowe zmagania wy-
grała najnowsza generacja luksusowego au-
tobusu turystycznego koncernu Daimler AG 
– Setra ComofortClass 500, reprezentowana 

przez dwunastometrowy model  S 515 HD. 
O zwycięstwie zadecydowały niemal wszyst-
kie czynniki: oryginalna i nowoczesna sty-
listyka, wysoki komfort podróży, bogate 
wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa, 
perfekcyjnie zaprojektowane stanowisko kie-
rowcy, doskonały układ przeniesienia napę-
du i ekonomika eksploatacji.

To już piąty tytuł przyznany fabryce z Neu 
Ulm. Tym samym Setra, obok Mercedesa, 
jest liderem wśród marek uhonorowanych 
tą prestiżową nagrodą. Wcześniej tytuły 
International Bus and Coach Of The Year 
otrzymywały Setra S 315 HDH (1993), Setra 
S 315 NF (1996), Setra S 415 HDH (2001) i Se-
tra S 415 NF (2008).

Setra S 515 HD na testowej trasie Coach Euro Testu zorganizowanego w Dolnej Austrii

Setra S 315 HDH, która do dziś jest jednym z najlepiej sprzedających się autobusów na rynku 
wtórnym
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Geneza modelu
O tym, że Setra pokaże nową rodzinę au-

tobusów, mówiono od dawna, mimo dobrej 
sprzedaży zarówno autobusów serii Top-
Class 400, jak i ComfortClass 400. Od pre-
miery rodziny TopClass 400 w 2001 r. oraz 
ComfortClass 400 w 2003 do przewoźników 
w Europie, Azji i Ameryce Północnej trafi ło 
łącznie ponad 12 tys. pojazdów obydwu ro-
dzin. Konieczność znacznego przekonstru-
owania aktualnie sprzedawanych modeli, 
w związku z wprowadzeniem nowej normy 
czystości spalin Euro 6, spowodowała, że 
Setra, podobnie jak inni producenci euro-
pejscy, podjęła decyzję o wprowadzeniu 
do produkcji zupełnie nowej generacji po-
jazdów. Pozostawało jednak pytanie, jaka 
opcja zostanie wybrana przez konstruk-
torów: ewolucji czy rewolucji. Ten drugi 
wariant wydawał się trudny do realizacji, 
gdyż każdy z autobusów serii 400 uchodził 
wśród klientów za wzorcową konstrukcję 
w swoim segmencie.

Tym większe było zaskoczenie, gdy pod-
czas targów IAA w Hanowerze w 2012 r. 
Setra pokazała nową generację autobusów 
ComfortClass 500, obejmującą już na star-
cie aż 4 modele: 515 HD, 516 HD/2, 516 HD 
i 517 HD o parametrach porównywalnych 
z najbardziej luksusową rodziną pojaz-
dów – TopClass 400. Kolejne zaskoczenie 
wynikało z faktu wcześniejszego wprowa-
dzenia do produkcji rodziny ComfortClass 
aniżeli TopClass, opracowania nowoczesnej 
i pięknej sylwetki łączącej w sobie elemen-
ty futurystyczne z charakterystycznymi 
elementami nawiązującymi do najbardziej 
innowacyjnych modeli wyprodukowanych 
w sześćdziesięcioletniej historii fi rmy oraz 
podniesienia komfortu podróży i prowa-
dzenia pojazdu do standardów porówny-
walnych z autobusami klasy Premium.

Nadwozie
Patrząc na najnowszy model Setry S 515 HD, 

można powiedzieć, że zmiana stylistyki była 
rewolucyjna. Mimo to takie elementy styli-
styczne, jak refl ektory, grill, charakterystycz-
na listwa prowadzona wzdłuż dolnej linii 
ścian bocznych powodują, że nowy pojazd 
od razu kojarzy się z wyrobami z Neu Ulm. 
Najbardziej charakterystycznym elementem 
nowego pojazdu jest mocno pochylona 
szyba przednia, która – wraz z odpowied-
nim wyprofi lowaniem zaokrągleń w strefi e 
pilarów „A” – pozwoliła uzyskać jeden z naj-
niższych współczynników oporu aerodyna-
micznego cw na poziomie 0,33.

Pierwsze prace nad optymalizacją 
kształtu nowego autobusu pod względem 
oporów aerodynamicznych podjęto już 

Pierwsza próba połączenia techniki niskopodłogowej i komfortu podróży autobusów między-
miastowych – Setra S 315 NF

Setra S 415 HDH – autobus roku 2002

Setra S 415 NF – autobus roku 2009 na ulicach Berlina
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w 2005  r. Komputerowe symulacje cyfro-
wego modelu poddano weryfi kacji 2 lata 
później w jednym z tuneli aerodynamicz-
nych w Holandii, specjalizującym się w ba-
daniach autobusów. W 2009 r. skupiono się 
na dopracowywaniu kształtu nowego pojaz-
du, analizując przepływ strug powietrza na 
modelu wykonanym z drewna i gliny w skali 
1:2,5. Od początku priorytetowym celem in-
żynierów i stylistów było zminimalizowanie 
zawirowań powietrza przed przednią i tylną 
ścianą, jak również na powierzchniach ścian 
bocznych nowego nadwozia. W 2009 spe-
cjaliści od aerodynamiki i designu rozpoczęli 
dopracowywanie szczegółów przy użyciu 
tego samego modelu. W wyniku tych prac 
kształt przedniej szyby został tak dobrany, że 

struga powietrza opływa autobus w sposób 
ciągły (bez jej przerywania). Także uchwyty 
lusterek otrzymały nowy aerodynamiczny 
kształt. Wspomniane elementy – w połącze-
niu z nową konstrukcją otwieranego okna 
kierowcy oraz drzwi – nie tylko obniżyły 
opory, ale wpłynęły także na zmniejszenie 
wywołanego podmuchem wiatru hałasu 
w strefi e stanowiska kierowcy i pilota oraz 
na zmniejszenie zabrudzenia szyb.

Równie wiele uwagi poświęcono tylnej 
części pojazdu. Dzięki zaokrągleniu krawę-
dzi tylnych słupków i dachu oraz wyprofi -
lowaniu spojlera ponad górną krawędzią 
tylnej szyby opływająca struga powietrza 
odrywa się od nadwozia, nie powodując 
niemal żadnych zawirowań za tylną ścianą.

Za mniejszy opór powietrza odpowiada 
także nowy system wycieraczek Aquablade, 
pozbawionych jakichkolwiek uchwytów. 
Oprócz względów aerodynamicznych Aqua-
blade ma także duże znaczenie dla poprawy 
bezpieczeństwa czynnego – zapewnia kie-
rowcy doskonałą widoczność podczas jazdy 
w deszczu. Przednia szyba czyszczona jest 
dwoma specjalnie skonstruowanymi pióra-
mi wycieraczek o długości 1 000 mm każda, 
zintegrowanych z przewodem doprowadza-
jącym płyn myjący. Płyn do mycia rozpro-
wadzany jest równomiernie na całą długość 
pióra, co umożliwia jego precyzyjne rozdzie-
lenie na całe pole ścierania bez względu na 
prędkość pojazdu i wpływa na istotne obni-
żenie zużycia płynu.

Ostatnim elementem optymalizacji ae-
rodynamicznej nowego nadwozia była 
także nowa koncepcja uszczelnienia drzwi, 
zintegrowanego z rynną odprowadzającą 
wodę znad ich górnej krawędzi. Specjalnie 
ukształtowany profi l drzwi, będący przed-
miotem ochrony patentowej, powoduje ich 
silne dociskanie do uszczelki podczas jazdy 
oraz ukierunkowanie hałasu generowanego 
przez opływające powietrze na zewnątrz 
pojazdu. Wykorzystanie dodatkowej siły 
dociskowej pozwoliło na zmniejszenie masy 
wsporników i samego skrzydła drzwi, co ma 
bezpośrednie przełożenie na szybkość i pre-
cyzję sterowania pracą drzwi.

Ogromny nacisk przy projektowaniu 
nadwozia włożono w usztywnienie jego 
konstrukcji, co pozwoliło na spełnienie (z za-
pasem) wymagań nowej normy wytrzyma-
łościowej ECE-R66/01, wchodzącej w życie 
od 1 stycznia 2017 r. Wyniki pracy są tym 
bardziej satysfakcjonujące, że jednocze-
śnie udało się odchudzić całą konstrukcję 
i zmniejszyć jej masę aż o 200 kg w porów-
naniu z Setrą S 415 GT-HD. Podobnie jak 
w przypadku Mercedesa Citaro C2, także 

Premiera rodziny ComfortClass 500 podczas IAA w Hanowerze w 2012 r. 

Najbardziej charakterystycznym elementem stylistycznym nadwozia 
jest srebrna listwa łagodnie opadająca w jego tylnej części

Nowy system oświetlenia podkreśla elegancję nowego autobusu
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i w szkielecie Setry ComfortClass 500 wpro-
wadzono nowe elementy konstrukcyjne 
w postaci jednolitych odkuwek, spawanych 
laserowo, łączących wszystkie podłużni-
ce. Zmniejsza to liczbę spoin w konstrukcji 
nośnej pojazdu. Dodatkowo w konstrukcji 
nadwozia wykorzystano nowy gatunek stali 
– ST600M – charakteryzującej się znacznie 
wyższą odpornością na zginanie. Opty-
malizację nowej struktury przeprowadzo-
no przy wykorzystaniu specjalistycznego 
oprogramowania „3D body engineering”. 
Oprócz zmniejszenia masy i większej sztyw-
ności nadwozia uzyskano także znacznie 
niższe drgania własne.

W przedniej części nadwozia zamon-
towano układ przestrzenny (FCG – Front 
Collision Guard) nowej generacji, chroniący 
kierowcę i pilota oraz ich nogi w przypad-
ku zderzenia czołowego lub najechania na 
przeszkodę. Moduł FCG, wprowadzony po 
raz pierwszy do autobusów Setry w 2007 r., 
zawiera poprzeczne profile o zróżnicowa-
nej sztywności, które nie tylko chronią nogi 
kierowcy i pilota, lecz jednocześnie po-
chłaniają energię zderzenia. Fotel, pedały 
i przekładnię kierowniczą zamontowano na 
oddzielnej sztywnej ramie, która podczas 
zderzenia w całości przesuwa się do tyłu. 

Mniej sztywne poprzeczki kratownicy, ule-
gając odkształceniom, pociągają ramę fote-
la w dół, powodując, że na wysokości kolan 
powstaje dodatkowa wolna przestrzeń. Uzy-
skane w ten sposób kilka centymetrów mi-
nimalizuje możliwość złamania nóg. System 
powstał po przeprowadzeniu wielu tysięcy 
symulacji komputerowych, a końcowo war-
tość systemu zweryfikowano w toku kilku 
prób zniszczeniowych. Warto podkreślić, że 
poprzeczna belka zabezpiecza także mniej-
szy pojazd uczestniczący w kolizji przed wje-
chaniem pod autobus.

Ale nowe nadwozie to nie tylko aerody-
namika i wytrzymałość, lecz także zupełnie 
nowa i nowoczesna stylistyka z subtelnymi 
elementami nawiązującymi do poprzed-
nich modeli Setry. Przed projektantami no-
wego autobusu stanęło nie lada wyzwanie. 
Jak zaprojektować nadwozie odzwiercie-
dlające możliwie najbardziej aktualne tren-
dy wzornictwa przemysłowego z jedno-
czesnym zachowaniem pełnej identyfikacji 
marki? Biorąc pod uwagę, że nowy autobus 
został uhonorowany renomowaną nagrodą 
red.dot, należy stwierdzić, że zadanie zo-
stało w pełni wykonane. Nowe nadwozie 
– w porównaniu z poprzednią generacją 
– charakteryzuje się mocniej poprowadzo-

nymi liniami, dłuższym nachyleniem linii 
dachu w przedniej części nadwozia i mocno 
zaokrągloną przednią szybą, która rozsze-
rza się w dół do pasa podszybia z trójwy-
miarowym logiem Setry. 

Najbardziej charakterystycznym elemen-
tem nowego nadwozia jest zakrzywiona li-
stwa aluminiowa, przebiegająca wzdłuż ca-
łego pojazdu. W odróżnieniu od poprzedniej 
generacji jej tylna część delikatnie opada 
aż do poziomu wlotu powietrza do układu 
chłodzenia. Jej kształt nawiązuje do kształtu 
modeli z Neu Ulm z lat 60., będących milo-
wymi kamieniami w rozwoju konstrukcji 
autobusowych – takich jak Setra S6 czy S8. 
Innym charakterystycznym elementem jest 
asymetryczne rozmieszczenie wlotu powie-
trza na tylnej pokrywie silnika. Nowo zapro-
jektowane przednie reflektory wyposażone 
są w standardzie w diodowe lampy LED H7 
do jazdy dziennej oraz diodowe kierunkow-
skazy. Absolutną nowością w reflektorach 
bi-ksenonowych jest wykorzystanie tego 
samego źródła światła dla świateł mijania 
i drogowych. Trapezowy kształt reflektorów 
nawiązuje do kształtu wlotów powietrza do 
silnika i lamp tylnych. Technologia LED wy-
korzystywana jest także w lampach tylnych. 
Lampy obrysowe, dodatkowe lampy hamo-

Prace nad optymalizacją kształtu nadwozia na modelu w skali 1:2,5, umieszczonym w tunelu aerodynamicznym

Struga opływająca powietrza urywa się przy tylnej ścianie prawie bez 
żadnych zawirowań. Na zdjęciu pokazano zarówno próby przepro-
wadzane w tunelu, jak i symulację komputerowąRysunek koncepcyjny nowej Setry ComfortClass (rys. Daimler AG)
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wania i kierunkowskazy wkomponowano 
w dużą tylną szybę.

Unikalnym rozwiązaniem jest zdublowa-
nie świateł cofania typu LED na ścianie bocz-
nej autobusu, które oświetlają białym świa-
tłem całą tylną część pojazdu od osi tylnej 
aż po tylny zderzak, zapewniając kierowcy 
lepszą widoczność podczas manewrowania 
lub parkowania po zmierzchu. 

Pod względem wymiarowym Setra 
ComfortClass urosła o 95 mm na długość 
i o 150 mm na wysokość. W wersji podsta-
wowej S 515 HD długość autobusu wzro-
sła z 12 200 mm do 12 295 mm. Zwiększył 
się także o 40 mm rozstaw osi w stosunku 
do poprzednich modeli, co zaowocowało 
większą przestrzenią bagażową, która urosła 
z 8,4 do 8,5 m3, a bez toalety może osiągnąć 
nawet 9,7 m3. Nawet przy wyposażeniu po-
jazdu w toaletę i miejsce do spania dla kie-
rowcy pasażerowie wciąż mają do dyspo-
zycji 6,9 m3 przestrzeni bagażowej. Jest ona 
dostępna z obu stron pojazdu poprzez duże 
pokrywy luków bagażowych, zamontowa-
nych na zawiasach lub – opcjonalnie – z sys-
temem prowadnic i podnośników umożli-
wiających otwieranie pokryw równolegle 
do powierzchni ściany bocznej.

Wraz z wprowadzeniem nowej rodziny 
pojazdów zmniejszyła się gama mode-
li. O ile ComfortClass 400 był oferowany 
w 7 wersjach nadwoziowych, o tyle Comfort-
Class 500 ma tylko 4 wersje nadwoziowe. 
Jak na razie rodzina ta nie obejmuje autobu-
sów o niższej wysokości (rzędu 3 350  mm) 
oraz modelu trzyosiowego o długości 15 m. 
Poza wspomnianym modelem S 515 HD ro-
dzina ComfortClass obejmuje także: 

 dwuosiową Setrę S 516 HD/2 o dłu-
gości 13,115 m z możliwością maksy-
malnej zabudowy 15 rzędów siedzeń 
oraz z lukami bagażowymi o pojemno-
ści 11,9 m3;

 trzyosiową Setrę S 516 HD o długości 
13,115 m z możliwością zabudowy 16 
rzędów siedzeń oraz z lukami bagażo-
wymi o pojemności 9,7 m3;

 trzyosiową Setrę S 517 HD o długości 
13,935 m z możliwością zabudowy 17 
rzędów siedzeń oraz z lukami bagażo-
wymi o pojemności 11,9 m3.

Wnętrze
Wnętrze Setry zawsze wyróżniało się 

komfortem i jakością wykonania, mimo że 
ComfortClass nie należał do „topowych” mo-
deli tej fi rmy. Zachowano różnorodność ko-
lorystyki i faktury materiałów wykończenio-
wych. Podstawową różnicą – w porównaniu 
z poprzednią generacją – jest zwiększenie 
wysokości wnętrza z 1 990 mm do 2 100 mm 
oraz wprowadzenie płaskiej podłogi umożli-
wiającej swobodne aranżowanie układu sie-
dzeń od typowego 2+2, poprzez układ 2+1, 
kończąc na układzie klubowym ze stolikiem 
w tylnej części pojazdu. Zwiększenie wy-
sokości umożliwia obecnie zajęcie miejsca 
w tylnej części pojazdu nawet najwyższym 
pasażerom. Całkowicie przeprojektowano 
kształt półek bagażowych i tuneli wentyla-
cyjnych ponad siedzeniami, dzięki czemu 
maksymalnie doświetlono wnętrze. Otwar-
te półki bagażowe są teraz większe i łatwiej 
dostępne. Ich wysokość umożliwiłaby na-
wet włożenie kasku narciarskiego. Także i tu-
taj inżynierowie byli skrupulatni w kwestii 
redukcji wagi. Wsporniki luków bagażowych 
i tunelu wentylacyjnego nie są już zrobione 
z aluminium, lecz z lżejszego, wzmocnione-
go włóknem szklanym, plastiku.

W przestrzeni pasażerskiej zamontowa-
no fotele nowego typu Setra Voyage lub 
Setra Ambassador, z szeroką gamą tapicerki 
tkaninowej i skórzanej. Górna część foteli 
została tak ukształtowana, aby do minimum 
ograniczyć ryzyko obrażeń podczas koli-
zji. Dodatkowo oparcie absorbuje energię 
podczas ewentualnego zderzenia pojazdu. 
Każdy z foteli, spełniający normy ECE-R80, 
ECE-R16 i ECE-R14, wyposażono w dwu-
punktowe pasy bezpieczeństwa. W bardziej 
ekskluzywnych odmianach istnieje możli-
wość zabudowy indywidualnego monitora 
DVD w każdej parze siedzeń.

Wraz z wydłużeniem pojazdu zwiększo-
no także szerokość przedniego wejścia. 
W połączeniu z trzema stopniami o wyso-
kości około 200 mm i zintegrowaną z kok-
pitem poręczą ułatwia to w znaczny sposób 
dostęp do pojazdu osobom starszym i oso-
bom o ograniczonej sprawności ruchowej. 
Dodatkowo w kolorystyce wejścia dominu-
ją pastelowe kolory utrzymane w odcieniu 
beżu lub szarości, połączone z kontrasto-
wym kolorem poręczy i krawędzi stopni. 
Całości dopełnia LED-owe, punktowe do-
świetlenie stopni, włączające się w godzi-
nach wieczornych przy otwarciu drzwi.

Całkowicie przeprojektowano przednią 
część pojazdu, gdzie ponad stanowiskiem 
kierowcy umieszczono specjalne schowki 
na fi rmowy komputer pokładowy zarzą-
dzania fl otą lub na wartościowe przedmio-
ty należące do kierowcy. Całość zamasko-
wana jest przyciemnianą szybą, stanowiącą 
element plastikowej wytłoczki sufi tu, kry-
jącej także wysuwany monitor LCD, zegar 
i znaki informacyjne dla pasażerów o ko-
nieczności zapięcia pasów bezpieczeństwa 
lub o tym, czy toaleta jest wolna. Kolejną 
nowością zastosowaną we wnętrzu nowej 
Setry jest rezygnacja z tworzywowych pa-
neli sufi towych i zastąpienie ich, podobnie 
jak ma to miejsce w samochodach osobo-
wych, tapicerką z materiału. Innowacyjny 
materiałowy sufi t nadaje wnętrzu elegancji 
i, dzięki ciągłej powierzchni pozbawionej 
jakichkolwiek poprzecznych listew, pod-
kreśla jego przestronność. Także tutaj Setra 
stawia na trwałość: specjalne testy zmian 
klimatycznych udowadniają, że napięcie 
materiału przymocowanego do aluminio-
wych wsporników pozostaje niezmienne 
w długim czasie użytkowania pojazdu, na-
wet w warunkach zmiennych temperatur.

Nowa konstrukcja wycieraczek 
Aquablade

Nadwozie nowej Setry zostało uhonorowane pre-
stiżową nagrodą red.dot

Tylna ściana z asymetrycznym wlotem 
powietrza
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Oświetlenie wnętrza realizowane jest przy 
pomocy systemu Ambient Lighting, składa-
jącego się z dwóch linii świetlnych w techno-
logii LED, poprowadzonych wzdłuż górnej 
krawędzi półek bagażowych. Zastosowanie 
lamp wykonanych w nowej technologii 
zapewnia znacznie dłuższy czas eksploata-
cji bez konieczności wymiany elementów 
świetlnych. Dodatkowo system oświetlenia 
wspomagany jest przez diodowe obręcze 
paneli serwisowych dla pasażerów, lampki 
zamontowane we wspornikach półek baga-
żowych, zapewniających – obok subtelnego 
doświetlenia wnętrza – także doświetlenie 
przestrzeni na bagaż podręczny oraz diodo-
we paski świetlne poprowadzone w podło-
dze, ułatwiające pasażerowi w godzinach 
nocnych dostęp do swojego fotela przy wy-
łączonym oświetleniu głównym.

Nowo zaprojektowane panele serwisowe 
zawierają wyloty wentylacji z pełną regulacją 
siły i kierunku strumienia powietrza, indywi-
dualne lampki do czytania oraz podświe-
tlane przyciski przywołania obsługi service 
call. Lampki do czytania umieszczone są za 

zamkniętą szybą i są precyzyjnie pozycjono-
wane osobno dla każdego siedzenia. Każdy 
z paneli otoczony jest LED-owym pierście-
niem, służącym jako dodatkowe oświetlenie 
wnętrza. Natężenie ich światła regulowane 
jest trójstopniowo z miejsca kierowcy.

Wszystkie panele serwisowe zamonto-
wane są na specjalnej szynie, a przestrzeń 
między nimi wypełniona jest jedną z dwóch 
maskownic o różnej długości. System ten, 
opatentowany przez Setrę, zapewnia ope-
ratorom autokarów możliwość łatwego 
dostosowania układu paneli w przypadku 
rekonfi guracji siedzeń, bez konieczności in-
gerencji w konstrukcję sufi tu i przy pełnym 
wykorzystaniu posiadanych komponentów. 
Niezależnie od odległości między siedzeniami 
zestawy serwisowe mogą być opcjonalnie za-
montowane w odległości 450 mm od siebie.

Głośniki układu nagłaśniającego zamon-
towano niezależnie od paneli serwisowych; 
znajdują się pomiędzy szybami bocznymi 
a tunelem wentylacji, na wysokości słup-
ków okiennych. Obok walorów estetycz-
nych takie rozmieszczenie głośników za-

pewnia wysoką jakość brzmienia w całym 
przedziale pasażerskim.

Odpowiednie warunki termiczne w prze-
strzeni pasażerskiej realizowane są za pomo-
cą grzejników konwektorowych i nawiewu 
z zamontowanego na dachu pojazdu agre-
gatu klimatyzacyjnego o mocy 32, 35 lub 
39 kW (w zależności od warunków klimatycz-
nych, w jakich autobus będzie użytkowany). 
Klimatyzacja posiada dwustrefowe, automa-
tyczne sterowanie, umożliwiające niezależ-
ne ustawienie temperatury na stanowisku 
kierowcy i w przestrzeni pasażerskiej. Rów-
nomierny rozkład temperatury w całej prze-
strzeni pasażerskiej zapewnia wentylacja 
krzyżowa oraz zastosowanie obszarowych 
sensorów sterujących przepływem powie-
trza. Nowy agregat klimatyzacyjny charak-
teryzuje się zoptymalizowanym kształtem, 
zmniejszającym opory powietrza oraz 
mniejszą o 40 kg masą. Ma to bezpośred-
nie przełożenie na mniejsze zużycie paliwa. 

Poza przyciemnianą szybą wygospodarowano schowek na komputer pokładowy

Bi-ksenonowe lampy przednie Nowe panele serwisowe dla pasażera z charak-
terystycznym pierścieniem świetlnym typu LED

Elementy systemu FCG. Na czerwono za-
znaczono poprzeczną belkę zabezpiecza-
jącą samochody osobowe przed wjazdem 
pod autobus. Zielony element kratownicy to 
sztywna rama, do której przymocowany jest 
fotel kierowcy
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Agregat współpracuje z czterocylindrowymi 
kompresorami z funkcją wyłączenia jednego 
cylindra, gdy potrzeby chłodzenia są niskie.

Stanowisko kierowcy i pilota
Tradycyjnie kokpit kierowcy, stosowany 

w autobusach turystycznych Mercedes-
-Benz i Setra, jest zawsze dopracowany pod 
względem ergonomii i funkcjonalności. Ła-
godnie zaokrąglona deska zawsze zapew-
niała swobodny dostęp do wszystkich prze-
łączników, a zmiana biegów realizowana 
była charakterystycznym joystickiem. Mimo 
to konstruktorzy z Setry postanowili dosto-
sować kokpit do nowych rozwiązań wpro-
wadzonych w ostatnich latach. Centralnym 
elementem kokpitu jest duży kolorowy 
ekran LCD, informujący kierowcę o stanie 
pracy poszczególnych urządzeń w postaci 
czytelnych piktogramów. Dostęp do rozbu-
dowanego menu odbywa się za pomocą za-
kładek grupujących poszczególne funkcje. 
Wybór określonych funkcji realizowany jest 
przy pomocy przycisków zlokalizowanych 
na kole kierownicy. Nawigowanie menu jest 
łatwe i intuicyjne. Kierowca ma możliwość 
indywidualnej personalizacji najważniej-
szych wskazań, których używa podczas jaz-
dy i blokowania ich na ekranie.

Po bokach zlokalizowano cztery zegary: 
prędkościomierz, obrotomierz oraz zegary 
stanu paliwa i płynu Ad-Blue, które – dla pod-
kreślenia luksusowego charakteru pojazdu – 
otoczono chromowanymi pierścieniami.

Po prawej stronie kokpitu umieszczono 
zintegrowany moduł CMS (Standard Coach 
Multimedia System), połączony z systemem 
nawigacji satelitarnej. Obsługa obydwu 
systemów odbywa się za pomocą duże-
go ekranu LCD, zintegrowanego w desce 
rozdzielczej. System CMS składa się z cen-
tralnego komputera Bosch Coach Commu-
nications Center (CCC), wzmacniacza CSX, 

panelu obsługowego oraz odtwarzacza 
DVD. Podobnie jak w głównym systemie, 
także system CMS obsługuje się za pomocą 
rozbudowanego, lecz przejrzystego, menu 
w formie zakładek. Jego sterowanie od-
bywa się za pomocą klawiszy funkcyjnych 
umieszczonych na kole kierownicy, bądź za 
pomocą dziesięcioprzyciskowej klawiatury 
numerycznej, używanej głównie do tele-
fonowania i ustawienia nawigacji. System 
CMS może współpracować z różnymi urzą-
dzeniami elektronicznymi, komunikując się 
z nimi poprzez interfejs bluetooth, wejścia 
mini-jack i USB. 

Standardowa nawigacja posiada funk-
cję analizy dostępności dróg, uwzględnia-
jących parametry techniczne pojazdu. Po 
wprowadzeniu do systemu nawigacyjnego 
danych o wysokości, szerokości, długości 
i masie pojazdu, system tak dobiera trasę, 
aby prowadziła ona drogami umożliwia-
jącymi przejazd. Z takim systemem niemi-
łe niespodzianki na trasie i czasochłonne 
objazdy są już przeszłością (oczywiście 
pod warunkiem bieżącego aktualizowania 
map). Funkcja ta ma szczególne znaczenie 
dla pojazdów obsługujących grupy tury-
styczne w ramach przewozów okazjonal-
nych. Monitor systemu CMS wykorzysty-
wany jest także jako monitor pokazujący 
obraz z kamery cofania po załączeniu biegu 
wstecznego oraz obraz z kamery zamonto-
wanej w strefi e środkowych drzwi, uaktyw-
nianej wraz z ich otwarciem.

Zasygnalizowania wymaga nie tylko zmia-
na oprogramowania deski rozdzielczej, lecz 
także zmiana jej kształtu. Zarówno podstawa 
fotela, jak i kolumna kierowcy oraz sama de-
ska zostały podniesione o około 50 mm – do 
poziomu 910 mm. Wyższa pozycja kierowcy 
poprawiła widoczność, gwarantując szybszą 
reakcję na zdarzenia występujące w ruchu 
drogowym. Zwiększono o 30  mm zakres 

wzdłużnej regulacji i o 20 mm zakres regu-
lacji wysokości fotela kierowcy oraz zmie-
niono system zawieszenia pedałów. Kokpit 
ComfortClass 500 jest wyposażony w trzy 
wyloty nawiewu, umieszczone bezpośred-
nio na desce oraz przy bocznym oknie, któ-
re dostarczają kierowcy odpowiednią ilość 
świeżego powietrza. Projektanci wygospo-
darowali miejsce na wiele dodatkowych 
przyborów kierowcy. Tuż pod ręką kierowcy, 
bezpośrednio pod monitorem CMS, umiesz-
czono mały stolik na bilety parkingowe 
czy bilety opłat za autostradę. W obszarze 
kierowcy znajdują się: uchwyt na kubek, 
schowki na pełnowymiarowy notatnik, do-
kumenty, długopisy i telefon.

W nowej Setrze poprawę ergonomii 
uzyskano przede wszystkim dzięki wpro-
wadzeniu multifunkcyjnej kierownicy 
z dwoma panelami klawiszy funkcyjnych, 
sterujących zarówno modułem CMS i nawi-
gacji, jak i zmianą treści ekranu deski roz-
dzielczej. Wprowadzenie takiego rozwią-
zania umożliwiło wyeliminowanie wielu 
klawiszy z deski rozdzielczej. Efektem tego 
jest aktywne wykorzystanie wszystkich 
funkcji pojazdu, bez konieczności odrywa-
nia rąk od kierownicy.

Innymi rozwiązaniami poprawiającymi 
ergonomię pracy kierowcy są m.in. otwie-
ranie i zamykanie okna w kabinie kierowcy 
za pomocą krótkiego naciśnięcia przycisku 
sterującego (opcja one touch close) i za-
stosowanie specjalnej folii akustycznej na 
oknie kabiny kierowcy, znacznie redukują-
cej hałas opływającego powietrza. Hałas na 
stanowisku kierowcy obniżono o 2 dBA (do 
poziomu 34 dBA).

Aby ułatwić dobór poszczególnych ele-
mentów wyposażenia dodatkowego – w za-
leżności od potrzeb operatorów, kierowców 
i pasażerów – wprowadzono różnorodne 
pakiety obejmujące kilka opcji jednocześ-

Porównanie różnych materiałów wykorzystywanych na podłogę i ściany boczne
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nie. Obecnie oferowane są trzy pakiety 
wyposażenia:

 „kokpit” zwiększający komfort pracy 
kierowcy i zawierający takie elementy, 
jak fotel kierowcy typu Isringhausen 
z regulowanym, trzypunktowym pasem 
bezpieczeństwa, skórzane koło kierow-
nicy i wiele dodatkowych schowków 
zamykanych na klucz;

 „sight” oferujący dodatkowe elementy 
bezpieczeństwa, takie jak: zintegrowa-
ne, biksenonowe lampy świateł mijania 
i drogowe, a także kamerę cofania; 

 „systemy wspomagające” zawierające 
takie systemy, jak system ostrzegania 
przed niezmierzonym zjazdem z pasa 
ruchu, adaptacyjny tempomat (ART), 
aktywny asystent hamowania (ABA2) 
z dodatkową funkcją stop-and-go, sys-
tem monitorowania reakcji kierowcy 
(ATAS), a także system monitorowania 
ciśnienia w oponach.
Na wzór samochodów osobowych uru-

chomienie silnika autobusu realizowane 
jest nie przy pomocy kluczyka, lecz spe-
cjalnej karty elektronicznej, przekazującej 
niezbędne dane do immobilizera. W stan-
dardzie oferowane są dwa typy kart: pierw-
szy – low key – służący jedynie do obsługi 
funkcji start i stop oraz drugi – standard key 
– rozszerzony o dwa dodatkowe przyciski 
sterujące, obsługujące centralny zamek.

Fotel pilota został o kilka centymetrów 
odsunięty od osi pojazdu, dzięki czemu wy-
gospodarowano znacznie więcej miejsca na 
nogi pilota. Składany podnóżek, zlokalizo-
wany pod lodówką, pozwala na zajęcie jak 
najwygodniejszej pozycji. Podczas posto-
ju jest on chowany, ułatwiając pasażerom 
wejście i wyjście z pojazdu. Z prawej strony 
fotela zlokalizowano zamykane na klucz do-
datkowe schowki na materiały informacyjne 
i przewodniki. Podobnie jak w przypadku 
fotela kierowcy, także fotel pilota posiada 
zwiększony zakres regulacji. Został on także 

wyposażony w trzypunktowy pas bezpie-
czeństwa. Naprzeciwko stanowiska pilota 
zamontowano lodówkę o pojemności 63 li-
trów. Pokrywa lodówki może być używana 
jako podstawka pod laptopa. 

Układ napędowy i jezdny
Sercem układu napędowego Setry S 515 HD 

jest pionowy, sześciocylindrowy, 24-zawo-
rowy silnik rzędowy Mercedes-Benz OM 470 
HD BlueEffi  ciency o pojemności 10,7  dm3, 
który rozwija 315 kW (428  KM) i maksy-
malny moment obrotowy 2100  Nm przy 
1 100 obr./min. Nowa jednostka napędo-
wa została wyposażona w system wtrysku 
X-Pulse, bazujący na szynie common-rail, 
z ciśnieniem wtrysku 2 100 barów. Układ 
elektroniczny pozwala kontrolować każdy 
wtryskiwacz oddzielnie. Zaletą X-Pulse jest 
nie tylko osiągnięcie wysokiego ciśnienia 
wtrysku paliwa, lecz także jego precyzyjny 
rozdział. Aby spełnić rygorystyczne wyma-
gania nałożone przez normy emisji spalin 
Euro 6, Mercedes-Benz połączył techno-
logię SCR z układem recyrkulacji spalin 
(EGR) oraz fi ltrem cząstek stałych DPF. EGR 
wraz z SCR odpowiedzialny jest za reduk-
cję NOx , natomiast DPF redukuje liczbę 
cząstek stałych. Odpowiednia charaktery-
styka silnika zapewnia osiągnięcie bardzo 
dobrych parametrów eksploatacyjnych. 
W porównaniu z silnikami Euro 5, udało się 
obniżyć zużycie paliwa o około 8% i zużycie 
AdBlue aż o 40%. Jednak zastosowanie fi l-
tra cząstek stałych wymaga jego przeglądu 
po przejechaniu 360 tys. km, a następnie 
co 240  tys.  km. Duży nacisk położono na 
zwiększenie wydajności układu chłodzenia, 
gdyż obciążenie cieplne silników Euro 6 jest 
bardzo wysokie. 

Aby uzyskać wyższą wydajność układu 
chłodzenia, przeniesiono chłodnicę z lewej 
na prawą stronę pojazdu, wydzielono prze-
strzeń układu chłodzącego od przedziału 
silnika i wprowadzono dodatkowy wlot 

powietrza w tylnej części pojazdu. W su-
mie wydajność układu chłodzenia wzrosła 
o 30%. Wprowadzenie dodatkowej ścian-
ki wewnątrz komory silnikowej pozwoliło 
utrzymać jednorodną temperaturę wokół 
silnika. Okresy między przeglądami no-
wych silników zostały zwiększone z 90 tys. 
do 120  tys.  km. Trwałość nowej jednostki 
napędowej szacowana jest na minimum 
1,2 mln km.

Ekran modułu CMS, wykorzystywany do obsługi systemu nawigacyjnego oraz służący jako monitor kamery umieszczonej w strefi e środkowych drzwi

Centralnym punktem deski jest kolorowy wy-
świetlacz LCD, informujący o stanie pojazdu 
za pomocą czytelnych schematów i piktogra-
mów. Aby zachować jak największą czytelność 
informacji, wszystkie opcje pogrupowane są 
w rozwijalne zakładki

Nowe stanowisko kierowcy jest niemal wzor-
cem ergonomii
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Nowa jednostka napędowa współpracu-
je z w pełni zautomatyzowaną, ośmiostop-
niową skrzynią biegów GO 250-8 Power-
Shift, przystosowaną do przeniesienia mak-
symalnego momentu napędowego na po-
ziomie 2 500 Nm. W porównaniu ze skrzynią 
poprzedniej generacji, nowa skrzynia cha-
rakteryzuje się szybszym i bardziej płynnym 
przełączaniem biegów oraz zastosowa-
niem nowego zintegrowanego retardera 
o maksymalnym momencie hamującym 
3 500  Nm. Praca skrzyni w trybie manual-
nym kontrolowana jest za pośrednictwem 
dźwigni umieszczonej na kolumnie kie-
rownicy. Pozwala to sterować pracą skrzyni 
w sposób niepowodujący konieczności od-
rywania rąk od kierownicy. Także przełącza-
nie biegów jest szybsze i bardziej precyzyj-
ne. Ważnym atutem tego rozwiązania jest 
także łatwiejsze zajmowanie fotela kierowcy 
oraz większe uporządkowanie przestrzenne 
przełączników na desce. Skrzynia oferuje 
rozpiętość przełożeń od 6,57 do 0,63, dzięki 
czemu łatwo dobrać optymalne przełożenie 
w zależności od topografi i terenu i obciąże-
nia pojazdu. Zmiana przełożenia jest szybka 
i łagodna – zarówno przy podwyższaniu, 
jak i redukcji biegów. Na płaskim terenie 
autobus rusza z drugiego biegu. Jedynki 
używa się bardzo rzadko, najczęściej do 
ruszania pod górę. Moduł sterujący zapew-
nia precyzyjny dobór przełożenia, co ma 
bezpośredni wpływ na obniżenie zużycia 
paliwa. Oddzielne wymienniki ciepła utrzy-
mują temperaturę oleju na stałym poziomie 
rzędu 80  stopni. Interwały wymiany oleju 
w skrzyni biegów zostały podwyższone 
o 60 tys. km – do 360 tys. km.

W autobusie zamontowano nowe przed-
nie zawieszenie niezależne ZF, poprawiające 
komfort podróży. W połączeniu z nową kon-
strukcją teleskopów, przednie zawieszenie 
gwarantuje lepszą stabilność jazdy przy na-
głych zmianach kierunku oraz zwiększa kom-
fort podróży. Opcjonalnym wyposażeniem 
nowej Setry jest system automatycznego do-
boru tłumienia amortyzatorów. Moduł steru-
jący zbiera dane o kącie skrętu kół, prędkości 
pojazdu oraz stopniu napełnienia pojazdu 
i dobiera odpowiednie parametry tłumienia 
amortyzatorów na poszczególnych osiach 
tak, aby zachować maksymalny komfort i mi-
nimalizować możliwość utraty stabilności.

Zgodnie z najnowszymi trendami dwu-
obwodowy, pneumatyczny układ hamul-
cowy z mechanizmami tarczowymi na 
wszystkich osiach, jest uruchamiany elek-
tronicznie przy pomocy systemu EBS. Układ 
mikroprocesorowy systemu rejestruje po-
łożenie pedału hamulca oraz uwzględnia 
rozdział masy i przekazuje informacje do 
siłowników pneumatycznych, które opty-
malnie dobierają siły hamowania na po-
szczególnych osiach. Zastąpienie pneuma-
tyki elektroniką skróciło czas uruchomienia 
hamulców i – tym samym – drogę hamo-
wania. Dodatkowo praca układu hamulco-
wego jest monitorowana w sposób ciągły, 
informując kierowcę o wszelkich nieprawi-
dłowościach. Rozbudowa diagnostyki po-
kładowej oraz uproszczenie układu pneu-
matycznego wpłynęły także na obniżenie 
kosztów obsługi i napraw. Wykorzystując 
elementy systemu EBS, zbudowano kolej-
ne systemy zwiększające bezpieczeństwo 
– takie, jak system elektronicznej stabiliza-

cji toru jazdy (ESP) oraz asystent hamowa-
nia  (BA). Dodatkowy moment hamujący 
wytwarzany jest przez zintegrowany ze 
skrzynią retarder. Jego praca sterowana jest 
za pomocą sześciostopniowego joysticka 
zabudowanego na kolumnie kierownicy 
lub poprzez naciśnięcie pedału hamulca.

Systemy bezpieczeństwa
Generalnie wszystkie rozwiązania w za-

kresie bezpieczeństwa możemy podzielić na 
dwie grupy – systemy bezpieczeństwa bier-
nego oraz aktywnego. Systemy bezpieczeń-
stwa biernego mają za zadanie minimali-
zować skutki ewentualnej kolizji. Należy do 
nich zaliczyć m.in. opisane wcześniej rozwią-
zania: nadwozie o odpowiedniej sztywności, 
siedzenia wyposażone w pasy bezpieczeń-
stwa, retarder czy układ uruchamiający ha-
mulce EBS. Już dziś zapewnienie odpowied-
niego poziomu bezpieczeństwa biernego 
gwarantują aktualne przepisy europejskie, 
takie jak np. dotyczący nadwozia regulamin 
ECE-R 66 oraz regulaminy ECE-R 14, ECE-R 16 
i ECE-R 80 w zakresie foteli pasażerskich. 

W odróżnieniu od systemów bezpieczeń-
stwa biernego, systemy bezpieczeństwa 
aktywnego mają na celu minimalizować 
możliwość wystąpienia wypadku poprzez 
przekazanie na czas informacji o zagrożeniu 
i wspomaganie reakcji kierowcy w przypad-
ku powstania samego zagrożenia. 

Jednym z pierwszych tego typu syste-
mów był układ przeciwpoślizgowy ABS. 
Pierwsze prace nad tym systemem Daimler 
rozpoczął pod koniec lat 60. ubiegłego stu-
lecia. Po raz pierwszy system ten zamon-
towano w autobusie w 1981 r. Od 1984 r. 
ABS staje się standardowym wyposażeniem 
autobusów Setra. W pięć lat po pierwszej 
zabudowie systemu ABS, do oferty wyposa-
żenia autobusów wprowadzono ASR. W tym 
samym okresie zaczęto oferować także ha-
mulce tarczowe na wszystkich osiach oraz 
nowoczesne przednie niezależne zawiesze-
nie minimalizujące przechyły boczne coraz 
wyższych autobusów turystycznych. W ko-
lejnych latach nowinki stały się standardo-
wym wyposażeniem autobusów.

Obecnie głównym źródłem postępu sys-
temów bezpieczeństwa jest rozwój elektro-
niki z coraz bardziej niezawodnymi proce-
sorami, mogącymi analizować niezliczoną 
liczbę danych wysyłanych przez coraz więk-
szą liczbę czujników czy elementów sterują-
cych poszczególnych komponentów.

Nowością Setry S 515 HD jest aktywny asy-
stent hamowania (ABA2 – Active Brake Assist) 
drugiej generacji, stanowiący rozwój syste-
mu ART. ART został opracowany jako system 
wczesnego ostrzegania kierowcy o zbliża-

Sercem autobusu jest nowa jednostka napędowa OM 470 HD. Z prawej strony widać ściankę 
działową oddzielającą silnik od układu chłodzenia
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W układzie wydechowym zabudowano fi ltr cząstek stałych DPF, 
zintegrowany z układem SCR

Centralka elektroniki pokładowej umieszczona ponad tylnym kołem

Radar systemu ABA umieszczony pod przednią atrapą

Dane techniczne autobusu Setra S 515 HD
Marka i typ pojazdu Setra S 515 HD

Długość [mm] 12 295
Szerokość [mm] 2 550
Wysokość [mm] 3 770
Rozstaw osi [mm] 6 090
Zwis przedni [mm] 2 890
Zwis tylny [mm] 3 315
Liczba miejsc 44+1+1
Masa własna [kg] b.d.
Dopuszczalna masa całkowita [kg] 18 000
Miejsce dla inwalidy -
Układ drzwi 1-1-0
Pojemność bagażnika [m3] 8,5 (z toaletą)
Silnik DB OM 470
Układ 6RTi
Pojemność [dm3] 10,7
Moc [kW (KM)/rpm] 315 (428) / 2 000
Moment [Nm/rpm]: 2.100 / 1.100
Norma czystości spalin Euro-6 SCR+EGR
Usytuowanie silnika R

Skrzynia biegów
Mercedes-Benz 
PowerShift GO250-8 PS3 8-A

Retarder zintegrowany ze skrzynią biegów

Oś przednia
ZF RL-75E 
zawieszenie niezależne

Oś tylna Daimler 4DCL-13
Przełożenie tylnego mostu I=3,583
Przekładnia kierownicza ZF Servocom
Hamulce: T/T EBS
ABS / ASR / ESP S / S / S
Rozmiar opon: 6 x 295/80 R22,5
Średnica zawracania [m] 21,26
Poj. zbiornika [dm3] 475
Poj. zbiornika AdBlue [dm3] 40
Systemy bezpieczeństwa:

 – asystent hamowania (ABA 2) O
 – system ciągłego hamowania (DBL) S
 – adaptacyjny tempomat S
 – system kontroli pasa ruchu (LGS/SPA) O
 – system poziomu zawieszenia (ENR) O
 – asystent koncentracji kierowcy O
 – system monitorowania ciśnienia w ogumieniu TPM O

Wyposażenie: 44 fotele Setra Voyage wyposażone w dwupunktowe pasy bezpieczeństwa 
i zintegrowany podłokietnik; fotele z regulacją pochylenia oparcia, z funkcją bocznego 
rozsunięcia siedzeń, z podnóżkami, stolikiem, uchwytem na napoje i siatką na gazety
Klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej S
System nawigacji satelitarnej GPS S
Toaleta O
Miejsce do spania dla kierowcy O
Kamera cofania z systemem czyszczącym O
Monitoring drzwi centralnych O
Panoramiczna kamera, obraz może być wyświetlany 
na monitorze

O

Automatyczny system gaśniczy w przedziale 
silnikowym

S

Zraszacz przeciwpożarowy GLORIA PSE 6 S
Kuchnia z czterdziestokubkowym ekspresem do kawy 
i ociekaczem, czajnik, podgrzewacz kiełbasek

O

Lodówka z przodu S
Sejf w przejściu O
Detektor dymu w sypialni kierowcy z alarmem 
w kokpicie

O

Wejście na iPoda (USB), wejście systemu audio S
Czujnik deszczu O
Coach Multimedia System (CMS), system audio / video 
z odtwarzaczem DVD, system nawigacji satelitarnej, 
port USB (MP3) i AUX

S

Tuner DVB-T dla systemu audio / video O
2 monitory LCD 19” S
Oświetlenie LED w przedziale pasażerskim S

Nowy zintegrowany joystick obsługi skrzyni biegów i retardera za-
montowano w kolumnie kierownicy
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niu się do przeszkody. Problem zachowania 
bezpiecznej odległości od poprzedzającego 
pojazdu jest szczególnie ważny podczas jaz-
dy na autostradach, gdzie ruch odbywa się 
przy dużych prędkościach, a monotonna 
jazda usypia czujność kierowcy. Zdarza się, 
że kierowca jadącego przodem samochodu 
osobowego gwałtownie hamuje, nie zdając 
sobie sprawy, że podążający za nim autobus 
potrzebuje znacznie dłuższej drogi hamo-
wania. Częste przypadki, z jakimi można się 
spotkać na autostradzie, to gwałtowny zjazd 
z lewego pasa tuż przed jadący autobus 
i rozpoczęcie hamowania w celu zjazdu z au-
tostrady lub uniknięcia najechania na pojazd 
jadący z przodu. Aby zminimalizować możli-
wość kolizji, w takich przypadkach wprowa-
dzono system ART, a obecnie ABA. System 
ten przy pomocy radaru kontroluje odle-
głość od poprzedzającego pojazdu, jego 
położenie na drodze oraz jego prędkość. 
Porównując ciągle napływające wyniki, au-
tomatycznie ustala optymalną prędkość po-
jazdu, w którym jest zabudowany (włączając 
retarder lub dławiąc silnik). Co 50 milisekund 
radar wysyła wiązkę, która wykrywa pojazd 
znajdujący się bliżej niż 150 m. System ana-
lizuje otrzymane sygnały i podejmuje akcje, 
jeżeli liczba sygnałów odebranych jest taka 
sama jak po przejściu przez układy fi ltrujące. 

Zebrane informacje wysyłane są szyną 
danych CAN do komputera pokładowego, 
który określa bezpieczną prędkość z dokład-
nością do 0,7 km/h. Odstęp utrzymywany 
przez system zależny jest od prędkości. 
Domyślna jego wartość określana jest jako 
60% aktualnej prędkości wyrażonej w km/h. 
Oznacza to, że przy prędkości 100 km/h dy-
stans od poprzedzającego pojazdu powi-
nien wynosić co najmniej 60 m. Kierowca 
może zmienić domyślną wartość odstępu 
w zakresie od 40% do 100%. Wielkość siły 
hamującej jest tak dobierana, aby nie prze-
kroczyła 20% maksymalnej siły hamowania. 
W przypadku, gdy wolniej jadący pojazd zje-
dzie z pasa ruchu lub przyśpieszy, prędkość 
autobusu jest automatycznie zwiększana 
do wcześniej zadanej prędkości. O ile przed 
pojazdem droga jest pusta, system działa 
jak konwencjonalny tempomat. Praca sys-
temu jest aktywowana, gdy pojazd przekro-
czy prędkość 15 km/h. Głównym zadaniem 
systemu ABA2 jest wspomaganie pracy kie-
rowcy przy doborze optymalnej prędkości 
pojazdu bez konieczności operowania pe-
dałem gazu, pedałem hamulca lub dźwignią 
retardera. Praca systemu ma także wpływ na 
poprawę ekonomiki eksploatacji poprzez 
zmniejszone zużycie okładzin ciernych oraz 
zmniejszone zużycie paliwa. Podstawową 
różnicą pomiędzy systemami ART a ABA jest 

to, że w przypadku zbyt szybkiego zbliżania 
się do poprzedzającego pojazdu ART jedy-
nie ostrzega kierowcę o konieczności użycia 
hamulca zasadniczego, podczas gdy system 
ABA sam podejmuje takie działanie. Dodat-
kową funkcją jest automatyczne załączenie 
świateł awaryjnych po uruchomieniu ha-
mulca zasadniczego. 

Pierwsze prace nad systemem ABA roz-
poczęto w 2006 r. Systemy te są zabudo-
wywane głównie w ciężarówkach Actros, 
które do tej pory przejechały już 350 mln km. 
Głównym problemem zastosowania tego 
typu systemów w autobusach to dobór od-
powiednich wartości opóźnień – tak, aby do 
minimum ograniczyć możliwość kolizji i nie 
przekroczyć wartości, które mogłyby zagro-
zić pasażerom podróżującym wewnątrz au-
tobusu. Należy także podkreślić, że system 
ABA nie powstał w celu zastąpienia kierow-
cy. Ma on jedynie wspomóc jego reakcję. 
Analizy skutków wypadków pokazują, że 
przy najechaniu autobusem na poprzedza-
jący pojazd największe szkody rejestrowane 
są w pojeździe, który został uderzony. Zatem 
system ABA nie tylko chroni kierowcę i pilota 
autobusu, lecz także pasażerów samochodu 
jadącego przed nim. 

Ulepszony system Active Brake Assist 
(ABA2) reaguje teraz dodatkowo na nieru-
chome przeszkody, co znacząco zmniejsza 
ryzyko wypadków. Sygnał dźwiękowy wyda-
wany przez ABA2 w niebezpiecznej sytuacji 
pozwala kierowcy na wczesne jej opanowa-
nie. Gdy jednak kierowca nie zareaguje na 
ostrzeżenie, system ABA2 sam zatrzyma au-
tokar (w przypadku istnienia nieruchomych 
obiektów w pobliżu) lub uruchomi częścio-
we hamowanie, gdy znajdzie się za porusza-
jącym się pojazdem. Jeśli przed autokarem 
nie ma żadnego pojazdu, system ABA2 dzia-
ła jak adaptacyjny tempomat (ART), prze-
chodząc przy prędkości 15 km/h w tryb stop 
assist, który pozwala zachować bezpieczną 
odległość za poprzedzającym pojazdem 
podczas powolnego poruszania się pojazdu 
w korku ulicznym. Wprowadzenie systemu 
ABA2 to kolejny krok koncernu Daimler AG 
w tworzeniu pojazdu accident-free.

Absolutną nowością Setry Comfort-
Class  500 jest system monitorowania reak-
cji kierowcy Attention Assist (ATAS – Wspo-
maganie uwagi). Setra zaadaptowała ten 
znany z aut osobowych opcjonalny system 
bezpieczeństwa do autokarów Comfort-
Class 500. W oparciu o pewne kryteria, takie 
jak ruchy kierownicy i użycie hamulców, włą-
czenie kierunkowskazów, prędkość pojazdu 
oraz porę dnia, system bez przerwy zbiera 
informacje o poziomie skupienia kierowcy. 
Attention Assist ocenia czas reakcji kierowcy, 

a także poziom jego zmęczenia, bazując na 
połączeniu zebranych informacji z profi lem 
kierowcy. Jeśli zebrane właśnie dane prze-
kroczą wartości graniczne zaobserwowane 
dla danego kierowcy, jego siedzenie zacznie 
wibrować. Na desce rozdzielczej pojawi się 
również symbol fi liżanki kawy, sugerujący 
kierowcy, że nadszedł czas na przerwę.

Kolejnym elementem zwiększającym 
bezpieczeństwo w Setrze S 515 HD jest 
sprężyste połączenie amortyzatorów i wa-
haczy z konstrukcją nośną pojazdu za po-
mocą elastomerowych podkładek, które 
z łatwością absorbują nagłe, krótkie skoki 
zawieszenia spowodowane nierównościa-
mi drogi. Nowy kształt stabilizatora redu-
kuje twardość przedniej osi, jednocześnie 
poprawiając tłumienie sprężyn. Rozwiąza-
nie to oferuje bardziej precyzyjne sterowa-
nie, zwłaszcza w autobusach trzyosiowych, 
redukując wydatnie potrzebę korygowania 
pozycji kół kierownicą. 

Na poprawę bezpieczeństwa mają także 
wpływ czujnik deszczu, czujnik świateł i sys-
tem doświetlania zakrętów. Czujnik deszczu 
nie tylko automatycznie uruchamia wycie-
raczki, lecz także automatycznie dobiera 
prędkość pracy wycieraczek w zależności od 
intensywności opadów. Z kolei czujnik świa-
teł automatycznie załącza światła w przy-
padku gorszej widoczności. Funkcja ta jest 
szczególnie przydatna podczas przejazdów 
górskimi autostradami z dużą liczbą tunelów, 
w krajach, gdzie nie ma obowiązku jeżdżenia 
z światłami przez cały dzień, np. w Niem-
czech, Austrii, Szwajcarii, Francji i Hiszpanii.

System doświetlania zakrętów posze-
rza pole obserwacji drogi w nocy poprzez 
zmianę kierunku wiązki światła refl ektorów 
przeciwmgłowych proporcjonalnie do skrę-
tu kierownicy. System aktywowany jest przy 
prędkości poniżej 40 km/h i wykorzystywany 
jest głównie na krętych drogach lokalnych.

Innym ciekawym rozwiązaniem zastoso-
wanym w nowej Setrze, który pomaga kie-
rowcy opuścić ciemny plac postojowy, jest 
doświetlanie drogi dojścia. Po aktywowa-
niu centralnego zamka specjalnym przyci-
skiem na kilkadziesiąt sekund włączają się 
światła oświetlające drogę przed zaparko-
wanym pojazdem.

Eksploatacja
Nowa Setra ComfortClass 500 już w peł-

ni dowiodła, że jest ekonomiczna w toku 
normalnej eksploatacji, co potwierdzają 
klienci, którzy zakupili ten typ autobusu. 
W zorganizowanym w 2012 r. teście Record 
Run Buses Setra S 515 HD na dystansie 
7 tys.  km osiągnęła średnie zużycie paliwa 
na poziomie 21 l/100 km. Tym samym uzy-
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skana oszczędność paliwa – w porównaniu 
z autobusem S 415 GT-HD – wyniosła 8,2%. 
Taki wynik uzyskano w głównej mierze 
dzięki zmniejszonym o 20% oporom aero-
dynamicznym, co ma przełożenie na 5% 
oszczędność paliwa. Na obniżenie zużycia 
paliwa wpływ ma ponadto system auto-
matycznej kontroli wysokości zawieszenia 
(system ten umożliwia podczas postoju 
przyklęk autobusu o 40  mm, ułatwiając 
wejście osobom starszym do jego wnętrza). 
Podczas jazdy po autostradzie system sen-
sorów zamontowanych na osiach przedniej 
i tylnej oraz bezpośrednio w piastach kół 
pozwala na automatyczne obniżenie au-
tokaru o 20 mm przy prędkości 95 km/h, 
redukując opór powietrza i tym samym 
zmniejszając zużycie paliwa o kolejne 0,7%. 
Dalsze oszczędności wynikają z optymaliza-
cji procesu spalania w nowym silniku.

Wyjątkowo rygorystyczne wskaźniki 
emisji NOx zawarte w normie Euro 6 stoją 
w sprzeczności z wymaganiami dalszego 
obniżania emisji CO2 i niskiego zużycia pa-
liwa. Ten konfl ikt celów został rozwiązany 
dzięki nowej technologii wtrysku X-PULSE, 
jak również dzięki efektywnemu proceso-
wi oczyszczaniu spalin, wykorzystującemu 
technologie selektywnego dopalania kata-
litycznego SCR, recyrkulacji spalin EGR i fi ltr 
cząstek stałych DPF. Recyrkulacja schłodzo-
nych spalin redukuje wstępnie tlenki azotu 
wytwarzane podczas spalania, w związku 
z czym zużycie AdBlue w systemie SCR 
spada w porównaniu do silników Euro  5 
o około 40%. Układ wydechowy w silnikach 
Euro 6 jest również wyposażony w wysoko-
wydajny fi ltr cząstek stałych, który musi być 
wymieniany po raz pierwszy po 360 tys. km, 
a następnie co 240 tys. km. Aby uniknąć 
wysokiego ciśnienia oporu, cały układ wy-
dechowy, włączając w to oksydacyjny kata-
lizator, fi ltr cząsteczek stałych i katalizator 
SCR, mają układ dwuprzepływowy. Dla uła-
twienia obsługi wszystkie elementy zamon-
towano w jednej obudowie.

Na zużycie paliwa istotny wpływ ma tak-
że ciśnienie w ogumieniu. Dlatego też w Se-
trze S 515 HD zabudowano nowy, bardziej 
precyzyjny system monitorowania, który 
na centralnym wyświetlaczu pokazuje ak-
tualne ciśnienie w oponach. Prawidłowe 
ciśnienie w ogumieniu ma także wpływ na 
bezpieczeństwo jazdy oraz na trwałość sa-
mych opon. Aby ułatwić dostęp do wentyla 
czy śrub kół, w Setrze zabudowane nowe 
osłony felg, które mogą być zdemontowane 
jednym ruchem ręki.

Ciągła rozbudowa systemów pokłado-
wych zwiększa zapotrzebowanie na ener-
gię elektryczną. Aby zabezpieczyć się przed 

wzrostem zużycia energii elektrycznej i tym 
samym przed wzrostem zużycia paliwa, 
w Setrze zamontowano komputerowy sys-
tem zarządzania energią. Sercem tego sys-
temu jest inteligentny czujnik akumulatora, 
stale monitorujący jego temperaturę pracy, 
pobierany prąd i napięcie. Analizując te pa-
rametry, system automatycznie ustala opty-
malne napięcie akumulatora i steruje pracą 
alternatorów. Jeśli akumulator jest zagrożo-
ny rozładowaniem, podczas postoju auto-
matycznie wzrasta prędkość biegu jałowe-
go silnika, by umożliwić naładowanie baterii 
za pomocą trzech generatorów o wysokiej 
trwałości, wytwarzających prąd ładowania 
150 A. W przypadku dalszej utraty energii 
system zarządzania energią zmniejszy moc 
używaną przez poszczególne urządzenia 
albo wyłączy je całkowicie, powodując 
wzrost długości życia baterii.

System zarządzania zużyciem energii 
elektrycznej jest ściśle powiązany z pokłado-
wą siecią elektroniczną; jest znacznie efek-
tywniejszy niż w autobusach poprzedniej 
generacji. Podstawową funkcją większości 
urządzeń pokładowych jest autodiagnosty-
ka. W przypadku jakichkolwiek nieprawidło-
wości do centralnego komputera pokłado-
wego jest wysyłany odpowiedni telegram. 
Dostęp do zabezpieczeń elektrycznych 
możliwy jest poprzez dwie centralki zabu-
dowane w luku bagażowym i ponad tylnym 
nadkolem. Centralki zostały zamontowane 
z prawej strony pojazdu – tak, aby ich ob-
sługa na drodze odbywała się z dala od pasa 
ruchu. Takie ułożenie zwiększa bezpieczeń-
stwo kierowcy w razie awarii w trasie. 

Nie bez znaczenia dla kosztów eksploata-
cji jest także zwiększenie okresów między-
obsługowych z 90 tys. do 120 tys. km oraz 

wydłużenie trwałości nowej jednostki na-
pędowej, które szacowane jest na minimum 
1,2 mln km.

Podsumowanie
Jak pokazuje powyższy opis, nowa Setra 

ComfortClass 500 oferuje wysoki komfort 
podróży pasażerom oraz doskonałe warun-
ki pracy kierowcy i pilotowi. Niestety, jest to 
okupione wysoką ceną pojazdu, przy czym 
nie można zapominać, że cena odsprzedaży 
też jest znacznie wyższa niż w przypadku 
większości konkurentów. Nowe nadwozie 
stanowi doskonały przykład połączenia 
aktualnych trendów i klasycznych wzorów. 
Podobnie jak w przypadku autobusów Se-
try poprzedniej generacji, jedno jest pewne 
– sylwetka autobusu szybko się nie opatrzy. 
Niewątpliwie największym atutem Setry 
są systemy zapewniające bezpieczeństwo 
nie tylko pasażerom i kierowcy, lecz także 
innym użytkownikom drogi. Ważnym ele-
mentem jest konstrukcja autobusu, wydaj-
niej pochłaniająca energię zderzenia i sku-
teczniej chroniąca zarówno pasażerów, jak 
i kierowcę oraz pilota. Należy mieć nadzieję, 
że przewoźnicy, którzy zdecydują się na za-
kup tego typu pojazdu, nigdy nie będą zmu-
szeni weryfi kować wartości nowych rozwią-
zań. Kierowcy docenią zarówno parametry 
trakcyjne dobrze zestopniowanego układu 
napędowego, jak i komfort pracy, jaki daje 
skrzynia PowerShift. Tuż po premierze no-
wej Setry wiele osób zastanawiało się, jakie 
będą różnice pomiędzy rodziną Comfort-
Class a TopClass, skoro tak mocno podwyż-
szono standardy komfortu w tej pierwszej 
rodzinie pojazdów, pozycjonowanej na ryn-
ku nieco niżej niż TopClass. Ale to już temat 
na osobny artykuł.

Chociaż Nowa Setra ComfortClass nie należy do najbardziej luksusowych autobusów tury-
stycznych wytwarzanych przez fabrykę z Neu Ulm, może z powodzeniem pełnić funkcję po-
jazdu fl agowego


