
24 AUTOBUSY 10

Stanowisko kierowcy i pilota
W TopClass 500 jeszcze bardziej udoskonalono stanowisko kierow-
cy, znane nam z modeli ComfortClass 500 czy z rozwiązań zasto-
sowanych w Mercedesie Travego Edition 1. Wszystkie przełączniki 
i przyciski umieszczono tak, aby były one w zasięgu ręki kierowcy. 
Wszystkie instrumenty i wskaźniki znajdują się w jego polu widze-
nia. Desce rozdzielczej nadano nowy kształt, dzięki czemu kore-
sponduje ona ze stylistyką całego wnętrza. Znamienne, że zrezy-
gnowano z oddzielnych drzwi dla kierowcy i wygospodarowano 
w ten sposób przestrzeń na dodatkowe skrytki na jego dokumenty 
i rzeczy osobiste. We wnęce pod stopniem w przejściu środkowym 
zlokalizowano skrytkę kryjącą sejf na rzeczy wartościowe. Pokrywa 
lodówki, zlokalizowana w pasie podokiennym, została tak ukształto-
wana, aby móc bezpiecznie postawić na niej laptopa z 17-calowym 
ekranem. Oczywiście w TopClass (podobnie jak w rodzinie Comfort) 
zastosowano multifunkcyjną kierownicę z dwoma panelami klawi-
szy funkcyjnych, sterujących zarówno modułem CMS i nawigacji, 
jak i zmianą treści ekranu deski rozdzielczej. Wprowadzenie takie-
go rozwiązania umożliwiło wyeliminowanie wielu klawiszy z deski 
rozdzielczej. Efektem tego jest aktywne wykorzystanie wszystkich 
funkcji pojazdu, bez konieczności odrywania rąk od kierownicy.

Duży zakres regulacji koła i kolumny kierownicy pozwala usta-
wić optymalne jej położenie bez względu na wysokość kierowcy. 
Materiały wykończeniowe są miłe w dotyku i łatwe w utrzymaniu 
czystości. Skórzane pokrycie multifunkcyjnej kierownicy jest wy-
posażeniem standardowym. Duże zestawy lusterek zewnętrznych 
i cienkie słupki boczne zapewniają doskonałą widoczność z miej-
sca kierowcy.

Duży nacisk położono nie tylko na funkcjonalność stanowiska 
kierowcy, lecz także na formę wszystkich elementów. Na nowo 

zaprojektowano układ 4 liczników i centralnego wyświetlacza na 
desce rozdzielczej. Dla podkreślenia elegancji wszystkie liczniki 
otoczono srebrzystymi pierścieniami, nawiązującymi do stylem do 
zewnętrznej listwy la linea.

Pierwsze – po włożeniu kluczyka – naciśnięcie wielofunkcyjne-
go przycisku „start” inicjuje przeprowadzenie krótkiego autotestu, 
w którym wszystkie wskaźniki wychylają się do pozycji maksymal-
nej, a następnie wracają do pozycji spoczynkowej. Drugie naciśnię-
cie uruchamia silnik, a wskazówka obrotomierza ustawia się w po-
zycji 600 obrotów na minutę.

Zintegrowany panel sterowania klimatyzacją HVAC z 2,8-calowym, 
kolorowym, ekranem działa automatycznie. Jednak w każdej 
chwili kierowca może indywidualnie skorygować nastawy (nie-
zależnie dla stanowiska kierowcy i przedziału pasażerskiego lub 
jednocześnie dla całego autobusu). Sterowanie odbywa się intu-
icyjnie poprzez elementy rozmieszczone na kartach ułożonych 
w wirtualne stosy. 

Zmiana biegów realizowana jest charakterystycznym joystickiem, 
który został przeniesiony z deski rozdzielczej na kolumnę kierownicy.

Centralnym elementem kokpitu jest duży kolorowy ekran LCD, 
informujący kierowcę o stanie pracy poszczególnych urządzeń 
za pomocą czytelnych piktogramów. Dostęp do rozbudowanego 
menu umożliwiają zakładki grupujące poszczególne funkcje. Dla 
Setry TopClass przygotowano nowe funkcje oprogramowania. Wy-
bór określonych funkcji realizowany jest przy pomocy przycisków 
zlokalizowanych na kole kierownicy. Poruszanie się po menu jest 
łatwe i intuicyjne. Kierowca ma możliwość indywidualnej perso-
nalizacji najważniejszych wskazań, których używa podczas jazdy, 
i blokowania ich na ekranie. Po bokach zlokalizowano cztery zega-
ry (prędkościomierz i obrotomierz oraz zegary stanu paliwa i płynu 
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Ad-Blue), które – dla podkreślenia luksusowego charakteru pojaz-
du – 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 dużego ekranu LCD, zintegrowanego w desce rozdziel-
czej. System CMS składa się centralnego komputera Bosch Coach 
Communications Center (CCC), wzmacniacza CSX, panelu obsługo-
wego oraz odtwarzacza DVD. System CMS obsługuje się za pomo-
cą rozbudowanego, lecz przejrzystego menu w formie zakładek. 
Jego sterowanie odbywa się za pomocą klawiszy funkcyjnych 
umieszczonych na kole kierownicy bądź za pomocą 10-przycisko-
wej klawiatury numerycznej, używanej głównie do telefonowania 
i ustawienia nawigacji. System CMS może współpracować z różny-
mi urządzeniami elektronicznymi, komunikując się z nimi poprzez 
interfejs Bluetooth, wejścia mini-jack i USB. 

Standardowa nawigacja posiada funkcję analizy dostępności 
dróg, uwzględniających parametry techniczne pojazdu. Po wpro-
wadzeniu do systemu nawigacyjnego danych o wysokości, szero-
kości, długości i masie pojazdu system tak dobiera trasę, aby pro-
wadziła ona drogami umożliwiającymi przejazd pojazdu. Z takim 
systemem niemiłe niespodzianki na trasie i czasochłonne objazdy 
są już przeszłością (oczywiście pod warunkiem bieżącego aktuali-
zowania map). Funkcja ta ma szczególne znaczenie dla pojazdów 
obsługujących grupy turystyczne w ramach przewozów okazjo-
nalnych. Monitor systemu CMS wykorzystywany jest także jako 
monitor pokazujący obraz z kamery cofania po włączeniu biegu 
wstecznego oraz obraz z kamery zamontowanej w strefi e środko-
wych drzwi, uaktywnianej wraz z ich otwarciem.

Aby ułatwić manewrowanie pojazdem w ciasnych uliczkach czy 
na parkingach, wprowadzono nową funkcjonalność pozwalającą 
sterować prędkością tylko za pomocą pedału hamulca, co pozwala 
kierowcy skupić całą swoją uwagę na kierownicy. Jest ona aktywo-
wana wielofunkcyjnym przełącznikiem, służącym także do włącze-
nia autotestu oraz uruchamiania i wyłączania silnika.

Innymi rozwiązaniami poprawiającymi ergonomię pracy kierow-
cy są m.in. otwieranie i zamykanie okna w kabinie kierowcy za po-
mocą krótkiego naciśnięcia przycisku sterującego (opcja one touch 
close) i zastosowanie specjalnej folii akustycznej na oknie kabiny 
kierowcy, znacznie redukującej hałas opływającego powietrza. Ha-
łas na stanowisku kierowcy obniżono o 2 dBA do poziomu 34 dBA. 

Oczywiście elektrycznie podnoszona szyba pełni także funkcję za-
bezpieczenia przed przytrzaśnięciem ręki kierowcy.

TopClass 500 jest pierwszym autobusem, w którym klasyczny 
kluczyk do uruchamiania silnika jest wyposażeniem opcjonalnym. 
Został on zastąpiony inteligentnym pilotem, wymieniającym dane 
z pojazdem za pomocą fal radiowych, oraz kartą przekazującą dane 

Centralnym punktem deski jest kolorowy wyświe-
tlacz LCD, informujący o stanie pojazdu za pomocą 
czytelnych schematów i piktogramów. Aby zacho-
wać jak największą czytelność informacji, wszystkie 
opcje pogrupowane są w rozwijalne zakładki

Stanowisko kierowcy

Ekran modułu CMS, wykorzystywany do obsługi systemu nawigacyjnego 
oraz jako monitor kamery umieszczonej w strefi e środkowych drzwi
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do immobilizera. Za pomocą pilota można nie tylko otwierać i blo-
kować drzwi, lecz także sprawdzić poziom paliwa i AdBlue, poziom 
ciśnienia w oponach, przeprowadzić autotest całej instalacji elek-
trycznej czy regulować temperaturę wnętrza. Wszelkie nieprawi-
dłowości są wyświetlane automatycznie na wyświetlaczu pilota.

Fotel pilota został o kilka centymetrów odsunięty od osi pojaz-
du, dzięki czemu wygospodarowano znacznie więcej miejsca na 
nogi pilota. Składany podnóżek, zlokalizowany pod lodówką, po-
zwala na zajęcie jak najwygodniejszej pozycji. Podczas postoju jest 
on chowany, ułatwiając pasażerom wejście do pojazdu i wyjście 
z niego. Z prawej strony fotela zlokalizowano dodatkowe schowki, 
zamykane na klucz, na materiały informacyjne i przewodniki. Po-
dobnie jak w przypadku fotela kierowcy, także fotel pilota posiada 
zwiększony zakres regulacji i może być regulowany elektrycznie. 
Został on także wyposażony w trzypunktowy pas bezpieczeństwa.

Układ napędowy i jezdny
Sercem układu napędowego pojazdach Stera S 515 HDH i S 516 HDH 
jest pionowy, 6-cylindorowy, 24-zaworowy silnik rzędowy Merce-
des-Benz OM 471 HD BlueEffi  ciency o pojemności 12,8 dm3, który 
rozwija 350 kW (476 KM) i maksymalny moment obrotowy 2 300 Nm 
przy 1 100 obrotach na minutę. W Setrze S 517 HDH zastosowano tę 
samą jednostkę napędową, jednak o mocy o 25 kW wyższej.

Nowa jednostka napędowa została wyposażona w system wtry-
sku X-Pulse, bazujący na szynie common-rail, z ciśnieniem wtrysku 
równym 2 100 barów. Układ elektroniczny pozwala kontrolować 
każdy wtryskiwacz oddzielnie. Zaletą X-Pulse jest nie tylko osią-
gnięcie wysokiego ciśnienia wtrysku paliwa, lecz także jego pre-
cyzyjny rozdział. Aby spełnić rygorystyczne wymagania 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 redukcję NOx, 
natomiast DPF redukuje liczbę cząstek stałych. Odpowiednia cha-
rakterystyka silnika zapewnia osiągnięcie bardzo dobrych para-
metrów eksploatacyjnych. W porównaniu z silnikami Euro 5 udało 
się obniżyć zużycie paliwa o 9% i zużycie AdBlue aż o 40%. Jednak 
zastosowanie fi ltra 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 ob-
ciążenie cieplne silników Euro 6 jest bardzo wysokie. 

Nowa jednostka napędowa współpracu-
je z w pełni zautomatyzowaną, 8-stopnio-
wą skrzynią biegów GO 250-8 PowerShift, 
przystosowaną do przeniesienia maksymal-
nego momentu napędowego na poziomie 
2 500 Nm. W porównaniu ze skrzynią poprzed-
niej generacji nowa skrzynia charakteryzuje 
się szybszym i bardziej płynnym przełącza-
niem biegów oraz zastosowaniem nowego 
zintegrowanego retardera o maksymalnym 
momencie hamującym 3 500 Nm. Praca skrzy-
ni w trybie manualnym kontrolowana jest za 
pośrednictwem dźwigni umieszczonej na ko-
lumnie kierownicy. Pozwala to sterować pracą 
skrzyni w sposób niepowodujący konieczno-
ści odrywania rąk od kierownicy. Także prze-
łączanie biegów jest szybsze i bardziej precy-
zyjne. Ważnym atutem tego rozwiązania jest 
także łatwiejsze zajmowanie fotela kierowcy 
oraz większe uporządkowanie przestrzenne 
przełączników na desce. Skrzynia oferuje roz-

piętość przełożeń od 6,57 do 0,63, dzięki czemu łatwo dobrać opty-
malne przełożenie w zależności od topografi i terenu i obciążenia 
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, najczę-
ściej do ruszania pod górę. Moduł sterujący zapewnia precyzyjny 
dobór przełożenia, co ma bezpośredni wpływ na obniżenie zużycia 
paliwa. System sterowania został tak zaprogramowany, aby skrzy-
nia jak najszybciej osiągnęła ósmy bieg i obroty silnika na poziomie 
1 300 obrotów, co pozwala autobusowi poruszać się z prędkością 
80 km/h. Dalsze przyspieszanie autobusu, do 100 km/h, powoduje 
automatyczne obniżenie wysokości zawieszenia o kilka centyme-
trów, co ma bezpośredni wpływ na zmniejszenie zużycia paliwa. 
Oddzielne wymienniki ciepła utrzymują temperaturę oleju na sta-
łym poziomie (rzędu 80 stopni). Interwały wymiany oleju w skrzyni 
biegów zostały podwyższone o 60 tys. km (do 360 tys. km).

Aby zwiększyć ekonomikę układu, sterowanie pracą silnika 
wspomagane jest za pomocą predykcyjnego systemu kontroli 
PPC (Predictive Powertrain Control). System współpracujący z tem-
pomatem wykorzystuje dane o drodze, jej topografi i oraz zużyciu 
paliwa i ewentualnie zmienia nastawy prędkości tak, aby osiągnąć 
optymalne zużycie paliwa, szczególnie przy stromych podjazdach 
i zjazdach. Ponadto układ przeniesienia napędu został wyposażony 
w czujnik rozłączający automatycznie sprzęgło przy zjazdach o ma-
łym nachyleniu i podczas postoju. W toku praktycznej eksploatacji 
stwierdzono, że system PPC pozwala zaoszczędzić do 2% paliwa.

W autobusie zamontowano nowe przednie zawieszenie nieza-
leżne ZF, poprawiające komfort podróży. W połączeniu z nową kon-
strukcją teleskopów przednie zawieszenie gwarantuje lepszą stabil-
ność jazdy przy nagłych zmianach kierunku oraz zwiększa komfort 
podróży. W pojazdach Setra TopClass oferowany jest także system 
automatycznego doboru tłumienia amortyzatorów. Moduł sterują-
cy zbiera dane o kącie skrętu kół, prędkości pojazdu oraz stopniu 
napełnienia pojazdu i dobiera odpowiednie parametry tłumienia 
amortyzatorów na poszczególnych osiach tak, aby zachować mak-
symalny komfort i minimalizować możliwość utraty stabilności.

Wykorzystując elementy systemu EBS, zbudowano kolejne sys-
temy zwiększające bezpieczeństwo: system elektronicznej stabili-
zacji toru jazdy (ESP) oraz Asystent Hamowania (BA). Dodatkowy 
moment hamujący wytwarzany jest przez retarder zintegrowany 

Obraz z systemu nawigacji można przenieść na ekrany LCD w przestrzeni pasażerskiej
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ze skrzynią. Jego praca sterowana jest za pomocą sześciostopnio-
wego joysticka znajdującego się na kolumnie kierownicy lub może 
też zostać uruchomiony poprzez naciśnięcie pedału hamulca.

Systemy bezpieczeństwa
W Setrach TopClass 500 możemy znaleźć niemal wszystkie systemy 
bezpieczeństwa stosowane w koncernie Daimler. Obok wspomnia-
nego w pierwszej części artykułu (Autobusy 9/2014) modułu FGC, 
konstrukcji spełniającej regulamin ECE R66-01, systemów EBS i ESP, 
w pojeździe zastosowano także Aktywny Asystent Hamowania 
ABA2 (Active Brake Assist) drugiej generacji, zintegrowany z ada-
ptacyjnym tempomatem, System Kontroli Toru Jazdy SPA i moduł 
pomiaru ciśnienia w ogumieniu.

Ulepszony system Active Brake Assist reaguje nie tylko na pojaz-
dy poruszające się przodem, lecz również na nieruchome przeszko-
dy, co znacząco zmniejsza ryzyko wypadków. Sygnał dźwiękowy 
wydawany przez ABA2 w niebezpiecznej sytuacji pozwala kierow-
cy na wczesne jej opanowanie. Gdy jednak kierowca nie zareaguje 
na ostrzeżenie, system ABA2 sam zatrzyma autokar w przypadku 
nieruchomych obiektów lub uruchomi częściowe hamowanie, gdy 
znajdzie się za poruszającym się pojazdem. Jeśli przed autokarem 
nie ma żadnego pojazdu, system ABA2 działa jak adaptacyjny tem-
pomat (ART), przechodząc przy prędkości 15 km/h w tryb stop 
assist, który pozwala zachować bezpieczną odległość za poprze-
dzającym pojazdem podczas powolnego poruszania się pojazdu 
w korku ulicznym. Obecny system jest także mniej zależny od wa-
runków oświetlenia i warunków pogodowych, ponieważ analizuje 
blisko 100 różnych sygnałów jednocześnie.

Top Class 500 został wyposażony także system monitorowania 
reakcji kierowcy; jest to tak zwane Wspomaganie uwagi ATAS (At-
tention Assist). Setra zaadaptowała ten opcjonalny system bezpie-
czeństwa znany z aut osobowych. W oparciu o pewne kryteria, takie 
jak ruchy kierownicy i użycie hamulców, włączenie kierunkowska-
zów, 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 zebra-
ne właśnie dane przekroczą 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. Innym nowym systemem 
jest także Start-Off  Assist, który chroni przed niezamierzonym sto-
czeniem się pojazdu ze wzniesienia. 

Obok wspomnianych systemów na poprawę bezpieczeństwa 
mają także wpływ inne urządzenia: czujnik deszczu, czujnik świateł 
i system doświetlania zakrętów. Czujnik deszczu nie tylko automa-
tycznie uruchamia wycieraczki, lecz także automatycznie dobiera 
prędkość pracy wycieraczek w zależności od intensywności opa-
dów. Z kolei czujnik świateł 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 Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Francji i Hiszpanii. Sys-
tem doświetlania zakrętów poszerza pole obserwacji drogi w nocy 
poprzez zmianę kierunku wiązki światła refl ektorów przeciwmgło-
wych – proporcjonalnie do skrętu kierownicy. System aktywowany 
jest przy prędkości poniżej 40 km/h i wykorzystywany jest głównie 
na krętych drogach lokalnych.

Eksploatacja
Przy projektowaniu szczególny nacisk położono na ograniczenie 
całkowitych kosztów eksploatacji TCO, przenosząc wiele rozwią-
zań ze sprawdzonego w eksploatacji autobusu klasy Comfort. Jak 
już wspomniano, optymalizacja aerodynamiki nowego pojazdu 
– w połączeniu z nowymi elementami przeniesienia napędu – po-
zwoliła zmniejszyć o blisko 8% zużycie paliwa. Mimo większej masy 
i większych oporów aerodynamicznych, spowodowanych więk-
szą powierzchnią ściany przedniej, w Setrze TopClass osiągnięto 
zmniejszenie zużycia paliwa aż o 9% za sprawą dodatkowo wpro-
wadzonego systemu PPC. Wyjątkowo rygorystyczne wskaźniki 
emisji NOx zawarte w normie Euro 6 są sprzeczne z wymaganiami 
dalszego obniżania emisji CO2 i niskiego zużycia paliwa. Ten kon-
fl ikt celów został rozwiązany dzięki nowej technologii wtrysku X-
-PULSE, jak również efektywnemu procesowi oczyszczaniu spalin, 
wykorzystującemu technologię selektywnego dopalania katalitycz-
nego SCR, recyrkulacji spalin EGR i fi ltr cząstek stałych DPF. Recyr-

kulacja schłodzonych spalin redukuje 
wstępnie tlenki azotu wytwarzane 
podczas spalania, w związku z czym 
zużycie AdBlue w systemie SCR spa-
da, w porównaniu do silników Euro 5, 
o około 40%. Układ wydechowy w sil-
nikach Euro  6 jest również wyposa-
żony w wysokowydajny fi ltr cząstek 
stałych, który musi być wymieniany 
po raz pierwszy po przejechaniu 
360  tys.  km, a następnie – każdora-
zowo – po przejechaniu 240 tys. km. 
Aby uniknąć wysokiego ciśnienia 
oporu, cały układ wydechowy, włą-
czając w to oksydacyjny katalizator, 
fi ltr cząsteczek stałych i katalizator 
SCR, jest dwuprzepływowy. Dla uła-
twienia obsługi wszystkie elementy 
zamontowano w jednej obudowie. 

Ciągła rozbudowa systemów pokła-
dowych zwiększa zapotrzebowanie na 
energię elektryczną. Aby zabezpieczyć 
się przed wzrostem zużycia energii Sercem autobusu jest nowa jednostka napędowa OM 471 HD o pojemności 12,8 dm3
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elektrycznej i – tym samym – przed wzro-
stem zużycia paliwa, w Setrze zamontowa-
no komputerowy system zarządzania ener-
gią. Sercem tego systemu jest inteligentny 
czujnik akumulatora, stale monitorujący 
jego temperaturę pracy, pobierany prąd 
i napięcie. Analizując te parametry, system 
automatycznie ustala optymalne napięcie 
akumulatora i steruje pracą alternatorów. 
Jeśli akumulator jest zagrożony rozłado-
waniem, podczas postoju automatycznie 
wzrasta prędkość biegu jałowego silnika, 
by umożliwić naładowanie baterii za pomo-
cą trzech generatorów o wysokiej trwałości, 
wytwarzających prąd ładowania 150 A. 
W przypadku dalszej utraty energii system 
zarządzania energią zmniejszy moc uży-
waną przez poszczególne urządzenia albo 
wyłączy je całkowicie, wpływając na wzrost 
długości życia baterii.

System zarządzania zużyciem energii 
elektrycznej jest ściśle powiązany z pokła-
dową siecią elektroniczną, który jest znacz-
nie efektywniejszy niż w autobusach po-
przedniej generacji. Podstawową funkcją 
większości urządzeń pokładowych jest au-
todiagnostyka. W przypadku jakichkolwiek 
nieprawidłowości do centralnego kom-
putera pokładowego jest wysyłany odpo-
wiedni telegram. Nie bez znaczenia dla 
kosztów eksploatacji jest także zwiększenie 
okresów międzyobsługowych z 90 tys. do 
120 tys. km oraz wydłużenie trwałości no-
wej jednostki napędowej, które szacowane 
jest na minimum 1 200 tys. km.

Podsumowanie
Autobusy premium reprezentują najwyż-
szą klasę pojazdów, które są adresowa-
ne do przewoźników chcących nie tylko 
przewieźć pasażerów, ale zaoferować im 
także specjalny zakres usług. Pod tym 
względem TopClass 500 zajmie na pew-
no wysoką pozycję w swoim segmencie. 
Nowy pojazd jest połączeniem sportowej 
elegancji, lekkiej konstrukcji oraz ekolo-
gicznego i ekonomicznego napędu. Czy 
warto zapłacić za taki autobus więcej? 
O tym winna decydować czysta kalkulacja 
całości kosztów uwzględniających koszty 
zakupu i kosztów poniesionych w trak-
cie całej eksploatacji, w tym kosztów od-
sprzedaży. Na drugiej szali znajduje się 
prestiż i łatwość pozyskania klientów. 
Mimo rodzących się dylematów można 
domniemywać, że Top Class 500 będzie 
znajdował nabywców w Polsce.

Autor:
mgr inż. Zbigniew Rusak – Starostwo Po-
wiatowe w Poznaniu

Tab.1. Dane techniczne autobusów Setra TopClass 500
Typ Setra TopClass S 515 HDH Setra TopClass S 516 HDH Setra TopClass S 517 HDH

Długość [mm] 12 495 13 325 14 165 

Szerokość [mm] 2 550 

Wysokość [mm] 3 880 

Rozstaw osi [mm] 5 470 /1 350 6 300 /1 350 7 140 /1 350 

Zwis przedni [mm] 2 890 

Zwis tylny [mm] 2 785 

Średnica zawracania [mm] 19 574 21 512 23 480 

Zbiornik paliwa [l] 520 

Zbiornik AdBlue [l] 40 

Pojemność przestrzeni 
bagażowej [m3]

8.9 11.4 13.9 

Układ napędowy i jezdny

Silnik
OM 471 

12.8 dm3 350 kW (476 KM), 
sześciocylindrowy, rzędowy

OM 471 
12.8 dm3 375 kW (510 KM), 
sześciocylindrowy, rzędowy

Maksymalny moment 
obrotowy

2 300 Nm (1 100 min-1) 2 500 Nm (1100 min-1)

Norma czystości spalin Euro VI

Skrzynia biegów GO 250-8 (PowerShift 3) zintegrowana z retarderem wodnym Voitha

Przednia oś
ZF RL 75 E 

zawieszenie niezależne ze stabilizatorem i bezobsługowymi przegubami

Oś napędowa MB RO 440

Przełożenie tylnego mostu i = 3.583

Przekładnia kierownicza ZF Servocom 8098

Maksymalny skręt kół 58°

Ogumienie 295 / 80 R 22.5

Systemy bezpieczeństwa

EBS, ESP, ABS, ASR, Aktywny Asystent Hamowania (BAS), ogranicznik siły hamowania, 
Elektroniczny System Regulacji Wysokości Zawieszenia (ENR), Asystent Pasa Ruchu (LA), 
system monitorowania reakcji kierowcy (ATAS), adaptacyjny tempomat, system automatycz-
nej detekcji i gaszenia pożaru w komorze silnika, system automatycznej kontroli ciśnienia 
w ogumieniu, zintegrowane refl ektory biksenonowe z kierunkowskazami, światłami dzienny-
mi i światłami przeciwmgłowymi w technologii LED, z funkcją doświetlania zakrętów

Systemy dodatkowe
układ Start – Stop, Predykcyjny Moduł Regulacji Napędu (PPC), 
system diagnostyki pokładowej OBD

Wnętrze
Liczba miejsc 46+1+1 (****) 50+1+1 (****) 54+1+1 (****)

Siedzenia

Fotele Setra Voyage Plus – tapicerowane ze skórzanym obiciem podgłówka z 2-punktowymi 
pasami bezpieczeństwa, regulacja pochylenia oparcia i położenia siedziska, rozsuw foteli 
na boki, regulowane podnóżki, stoliki z uchwytem na napoje, tylna ławka z 4 pojedynczymi 
siedzeniami

Stanowisko kierowcy
Fotel kierowcy Isringhausen NTS 6860, obrotowy, tapicerowany ze skórzanym obiciem 
podgłówka z 3-punktowym pasem bezpieczeństwa, podgrzewany, multifunkcyjne koło 
kierownicy z obiciem skórzanym, elektrycznie otwierana szyba boczna z sensorem blokady

Funkcje Przyklęk, System zarządzania fl otą FleetBoard Bus

Wyposażenie

Multifunkcyjny klucz elektroniczny
Dach szklany TopSky Panorama
Pokładowy System Multimedialny (CMS) z DVD, odtwarzaczem MP3, portem USB i AUX, 
monitorami LCD i mikrofonem dla kierowcy i pilota
Klimatyzacja EvoCool TopAir z niezależną regulacją temperatury dla pasażerów i kierowcy
Grzejniki konwektorowe, połączone z nawiewami zabudowanymi pod fotelami 
pasażerskimi
Oświetlenie wewnętrzne w technologii LED
Kamera panoramiczna, kamera cofania oraz kamera w strefi e drugich drzwi
Kuchnia przy drugich drzwiach
Lodówka
Toaleta


