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Temsa Opalin 
luksusowv coach klasv midi 

W segmencie autobudw turystycz- powyiej 45 pasaier6w. Nisq tg dotychczas dalekobieinych. M a n a t o w  rozproszo- 
nych, w Polsce sprzedaje sig gl6wn1e auto- pr6bowali zagospodarowa6 polscy produ- na sieC potqczeli oraz duta liczba dr6g 
busy klasy maxi i mega. Autobusy klasy midi cenci Autosan i Kapena, a takie niemiecki o parametrach, gdzie w p&i moina wyko- 
stanowiq maksymalnie 6% og& sprzeda- Mercedes-Benz. W ostatnich dwoch latach rzystaC zalety tegotypu autobusbv. Z uwa- 
j, choC w minionym roku wskainik ten tyl- polskim rynkiem coraz bardziej interesujq gi na ograniczone moilioSci finansowe 
ko nieznaanie prrekroczyll%. Wynika to sig firmy tureckie, M6re specjalizujq sig przewoinikow,jeszcze 10 lat temu, midibu- 
z faklu, i e  firmy obslugujqce przewozy tu- wprodukqi tegotypupo@jow. WiriK1nich sy rodem r Turcji Charakteryzowaly Si? 

I rystyczne grup licqcych nie wigcej n i i  jest takie Wmsa, reprezentowana przez pms$konstrukcjqiubogimwyposateniem. 
20 m6b, wykorrystujq w @wnej mierze mi- polskq sp6lkg CMS Bus. Sprzedala ona To a n i e  przy pomocy takich konst~kcji, 
nibusy budowane na bazie popularnych 
samochod6w dostawczych, takich jak 
Mercedes-Benz Sprinter, lveco Daily czy 
W Crafier. Mimo p m y c h  ograniczen ich 
podstawowq zaletq jest niska cena oraz sze 
roko do~pnasieCserwisowa. Tym samym 
napolskim rynku powstata nisza pomiqdxy 
minibusami o pojemndci m u  20 odb, 
a typowymi autobusami mogqcymi zabrai: 

5 midibus6w Opalin, przystosowanych do tureccy producenci prbbowali w drugiej 
przewozu od 31 do 35 pasaierbw. pobvie lat 90. podbiC lynki pahstw Europy 

Centralnej i Wschodniej. Jednym z bardziej 
TemSa jak0 ag6lnO6wiatawy znanych tureckich producent6w byl Otoyol, 
proclucent autobusdw MOV unrchomil montai pnemydowy mo- 

W odr6inieniu od Polski, Turcja jest deli M29 i M W C i  przy wsp6tpracy z PKS 
przyktadem masowego wykonystywania ZielonaG6ra. Autobusy te w uktadzie prze- 
autobusbw Wasy midl w pmwozach tu*- niesienia napgdu wykorzystywaiy kompo- 
stycznych i regularnych pdqczeniach nenty koncernu lveco. Q m i e  w latach 

Temsa O~alin iako shuftle bus dla VIP6w orzed ooitem lofniczvm Berlin-Teael 



I 1995-2001 sprzedano blisko 200 takich au- 
1 tobusow, More zostaty zakupione @6wnie 

przez przedsiqbiorstwa PKS i prywatnych 
przewoinikow. Kilka egzemplarzy w wersji 
miejskiej trafito m.in. doZKM Gdalisk i MZK 
Gorz6w Wielkopolski. 

Take i Temsa, reprezentowana przez 

! warszawskq sp6tkq Profor sprzedata w dru- 
giej polowie lat 90. blisko 50 midibusow 

I Prestij i pojedyncze egzemplarze autobu- 
sow turystycznych Prenses. Jednak zmia- 
ny w przepisach o montaiu przemystowym, 
stabdc polskich dealehw, niepotraiiqcych 
stworzyC szerokiej sieci serwisowej, ogra- 

1 
1 

niczona oferta modeli oraz problemy finan- 
I sowe samych producentow na przelomie 

lat 200012001 spowodow~,  i e  zarowno 1 Otoyol. jak i Temsa wycofaty siq z polskie- 
go rynku. 

I Temsa jest jednym z czdowych produ- 

1 centow w Turcji. W 2007 r., bramy fabryki 

I w Adanie opuscto blisko 1 tys. autobusow 
lokalnych i turystycznych oraz 1,4 tys. mi- ' dibusow.k75% produkcjiautobus~wod@ 
puszczalnej masie calkowitej powyiej 8 ton 
trafiio na eksport, gt6wnie do Francji, Bel- 
gii, Austrii, Niemiec, Wqgier i Grecji. Tak 
dobre wyniki to efeM dkrgofalowej polityki 
rozwoju. W 2001 r. Temsa przeiyta ogrom- 
ny kryzys. Wyprodukowanowtedy tylko 125 
autobusow turystycznych Safir i Prenses 
oraz244 midibusy Prestij. Jedynieduia dy- 
werjyfikacja produkcji (Temsa produkuje 
take  samochody dostawcze i lekkie ciqza- 
rowki na licencji Mitsubishi) spowodowata, 
l e  fabryka mogta egzystowac dalej. Przed 
zarzqdemfirmy stanqtwybor, albozamkni?- 
cia produkcji autobusow albo zmiany poli- 
tyki marketingowej i poszukania nowych 
rynkow zbytu. Ostatecznie wybrano drugie 
rozwiqzanie. W 2001 r. uruchomiono pro- 
dukcjq autobusow klasy kombi Safari, na- 
pedzanych silnikiem MAN, adresowanych 
glownie do przewoinikow europejskich. 
Obecnie rodzina taobejmuje modeleodh- 
gosci 10,66; 12 i 12,8 m orazodmianq mig  
dzymiastowq o dtugosci 12 i 12,8 m. 
W 2004 r. europejska oferta Temsy zostata 
rozszerzona o turystyczny midibus Opalin 
oraz luksusmy a u t o b u s t u m  D'mond, 
ktory w bieacym roku miat swojq polskq 
premierq. W minionym roku ofelta Temsy 
zostata rozszerzona o niskopod(ogowy au- 
tobus miejski Avenue. Obok wprowadzenia 
nowych produktow, zainwestowano takze 
w modemizacjqfabryki oraz rozszerzenie sie- 
ci sprzedaiy. Wszystkie nowe modele opra- 
cowywane q przezzesp6t. l i q c y  208 iniy- 
nierow, przy wykorzystaniu najnowszego 
oprogramowania CADICAM - Catia, 
LS-Dyna i Alias. Aby moiliwie jak najlatwiej 

Jeden z pieiwszych Opalin6w pceznaczony dia polskiego klienta 

pozyskat wysoko wykwalifikowanq kadrq 
iniynieryjnq, dziai konst~kcyjn@romojo- 
wy zlokalizowano w Stambule. 

W 2003 r. utworzono sp6ikq Temsa 
Europe na czele, Morej stanql Wim Van- 
Hool. W tworzeniu sieci zaproszono take  
do wspdpracyfiny doskonaleznajqce ryn- 
ki poszczegolnych krajow, takie jak Dietrich 
Carebus z Francji, Kutsenits z Austrii (pro- 
ducent niskopodtogowych minibusow miej- 
skich), Sfakianakis z Grecji (loklany produ- 
cent autobusow), czy Arriva z Wielkiej 
Brytanii (jeden z gtownych przewoinikow 
brytyjskich). EfeMem tych wszystkich zmian 

byto osiqgniqcie w 2007 r. 10% udziatu 
splzedaiy w Europie Zachodniej wsegmen- 
cie autobusow turystycznych, miqdzymia- 
stowych i szkolnych. Blisko 70% produkcji 
o kjcznej wartosci 182 mln dolarow trafito 
pozagraniceTurcji do 40 krajow kwiata. Ztej 
liczby 85% do Europy, gh5wnie do Francji, 
Niemiec i Wtoch. 

Ubiegty rok upiynqt nadalszej ekspan- 
sji producenta z Adany. W kwietniu otwar- 
to now4 fabrykq poloionq 50 km na pdu- 
dnie od Kairu. Pojazdy tam powstajqce 
przeznaczone sq gi6wnie na rynki pahstw 
phocnej  Afryki oraz Bliskiego Wschodu. 

Europejska prerniera Ternsy Opalin podczas targow BusWorld w 2W3 r 



Nowa slylislykap~zedniejSciany wprowadzo- 
na w 2007 r 

Dodatkowo, aby zwigkszyC moce produk- 
cyjne w Adanie, produkcj? lekkich cigiaro- 
wek przeniesiono do nowej fabryki w Ada- 
pazari. Piewsze egzemplarze Safari HD tra- 
f i  take na rynek p6+nocnoamerykahski. 

Opalin - autobus turystyczny 
w rozmiarze midi 

Jak jui wspomniano na przelomie stule 
ci, podstawowym modelem Temsy w klasie 
malych autobusow byl minibus Prestij ofero- 
wany zar6wno w wersji lokalnej, jaki turystycz- 
nej DeLuxe. Obydwie wersje byly niemal iden- 
tvczne i ro lnk sie iedvnie standardem w- , .. . 
kohczenia wngtrza. W zwiqzku, z czyh 
wwersji turystycznej do wad nale& zaliczyk 
zbyt malq pojemnoSC bagainik6wwynosqcq 
ok 2,5 m3, wqskie przejscie pomiflzy fotela- 
mi wynikajqce z niewielkiej szerokosci pojaz- 
du, kt6ra wynosila 2,Z m, zrolnicowanq wy- 
sokoSC podlogi ponad przedniq osiq autobu- 
su, atakiezastosowanie mechanicznego za- 
wieszenia, ktore negatywnie wplywato na 
komfort podroiy. Bylo wiadomo, i e  Prestij nie 
b@zie w stanie konkurowac z konstrukcjami 
wbskimi lub hiszpahskimi wykoqstujqcymi 
podwozia MAN-a czy Mercedesa. Aby wejsc 
na rynek europejski, Nvlaszcza Europy Za- 
chodniej podjgto decyzjg 0 przygotowaniu 
od podstaw zupetnie nowej konstrukcji. 
Z Prestiia oozostawiono iedvnie konceocie . . . , , .. 
ukladu napgdowego, tj. ublenie leiqcego 
silnika ponad przedniq osiq. Aby zachowac 
atrakcyjnq ceng, zrezygnowano z budowy 
autobusu w oparciu o gotowe podwozie. 
Niemniej w konstrukcji autobusu wykorzy- 
stano k0m~Onentv renomowanvch firm za- 

Mimo zastosowania k6lo srednicy 17,5" 
sylwetka autobusu jest przyjemna dla oka, 
dzigki odpowiedniemu dobraniu linii podzia- 
lu pomigdzy szybami a bocznym oblacho- 
waniem. Sylwetka Opalina nie jest zdomi- 
nowana przez duie powierzchnie blachy, 
a panoramiczna przednia szyba nadaje lek- 
kosci catemu nadwoziu. Charakterystycz- 
nym elementem tqczqcym niemal wszyst- 
kie modeleTemsy jest hbok ie  przetbcze- 
nie nascianie p~edniej, lakierowane w ko- 
lone srebrnym, w ktorym osadzono przed- 
nie reflektory ksenonowe. Przetloczenie to, 
harmonijnie tqczy sig ze srebrnq listwq po- 
prowadzonq wzdlui dolnej krawgdzi p ~ e d -  
nich drzwi. ai dosluoka ..!3". W 2007 r. Drze 

Tyna Sciana z lampami typu LED 

, .. 
stylizowano nieco przedni zderzak, ;pro- 
wadzajqc szerokq maskownice wlotu po- 
wietrza, ktory nadaje wiekszq dynamikg 
catej linii nadwozia. Przynaleinosc Opalina 
do segmentu autobusbw turystycznych 
podkreslajq duie wysiggniki luster ze- 
wnetrznych. Podobnie jak w przypadku 

Premiera nowego autobusu mialamiej- wigkszych autobusow, takie w Opalinie 
sce w 2003 r. podczas BusWorld w Kortrijk. specjalnie zaprojektowano obudowe agre- I 
Opalin w porownaniu z Prestijem urost. gatu klimatyzacjitak, aby stanowilaonain- 
Powigkszono przede wszystkim rozstaw osi tegralnq czeSC pojazdu. Z tylu zostala ona 
o 20 cm i szerokosC o 10 cm. W piewotnej pomalowana na czarno i harmonijnie poi@ 
wersji Opalin o dlugosci 7,63 m mogl prze- czona z tylnq szyb$ 
wieic 31 pasaierow, 0 4 wigcej n i i  Prestij. Nadwozie z zapasem s p h i a  wymaga- 
Wyiej poprowadzona podtoga umoiliwila nia bezpieczenstwa okreilone w regulami- 1 

powigkszenie pojemnosci bagalnikow nie ECE R66. Cala przestrzen pasaierska 
o 1,5 m3. Powigkszony zwis przedni i tylny otoczonajest sztywnq klatkq, chroniqqpa- 
umolliwil zamontowanie szerszych drzwi saierow przed skutkami przewrocenia sig 
otwieranych z miejsca kierowcy, ulatwiajg autobusu lub zderzen bocznych. Elemen- 
cych wsiadanie i wysiadanie. tami tej klatki sq ggsto rozmieszczono slupki 

chodnich, iakich jek MAN czy ZF. Dach autobusu ze zintegmwanym agregatem kl~matyzacyjnym 



boczne oraz gruby pilar .B". Naleiy pod- 
kreSliC, i e  ggsto rozmieszczone sbpki nie 
wptywajq na pogorszenie widocznoSci 
z foteli pasaierskich. 

Autobus oferowany jest w dwoch wer- 
siach - Opalin 8 z nadwoziem o diuaosci 
?,63 m or& Opalin 9 z nadwoziem o djugo- 
Sci 8,4 m. SzerokoSC pojazdu w obydwu 
wersjach wynosi 2,3 m, a wysokoSC wraz 
z agregatem klimatyzacyjnym 3,28 m. Krot- 
szy model charakteryzuje sig mniejszym 
o 76 cm rozstawem osi, skroconym do 
3,55 m. Dostgp do przestrzeni bagaiowej 
o pojemnoici 4 m3 w wersji kr&szej lub 5 m3 
w wersji dbiszej, odbywa sig za pomocq 
5 pokryw. Gtowna przestrzen bagaiowa zo- 
stala zlokalizowana na zwisie tylnym. Pio- 
nowa kinematyka ruchu klap umoiliwia ich 
otwarcie, nawet podczas parkowania na 
wqskich ulicach lub na parkingu. Duiq z a  Opalin w wersjio dlugosci 7,6 rnpqstosowany do przewozu 31 pasaierow 
letq Opalina jest to, i e  ewentualne zamon- 
towanie toalety nie zmniejsza przestrzeni 
bagaiowej, gdyi  jest ona montowana na 
wysokosci pokladu pasaierskiego na m i -  - 
sie tylnym. Opalin 9 przeznaczony jest do 
przewozu 35 pasaier6w, natomiast Opalin 8 
zabiera o 4 pasaierow mniej. 

WejScie do wngtrza odbywa sig po- 
przez dwie pary jednoskrzydtowych drmi  
w ukiadzie 1-0-1. Stopnie w drzwiach 
przednich podzielono na dwie czesci, wy- -~:., 

dzielajqc w naturalny spodb przestrzeli 
stanowiska kierowcy. W Sciang dziatowq 
oddzielajqcq d m i  przednie od przestrze- 
ni pasaierskiej zamontowano fotel pilota. 
W siedzisko pilota wkomponowano 
uchwyt, kt6ry po ztoieniu stanowi dodat- 
kowq porgcz, utatwiajqcq osobom star- Opalin w wersji o dhrgoScf 8,4 m przystosowany do przewozu 35 pasaierbw 
szym zajmowanie miejsc. 

We wngtrzu zastosowano materiaty 
o kontrastowych kolorach, z zachowaniem 
dominacji jasnych barw, podkreAlajqcych 
przestronnoSC wngtrza. Duia szyba czolo- 
wazapewnia podczas jazdy dobrqwidocz- 
noSC, zarowno kierowcy jak i pasaierom. 
Ponad indywidualnymifotelami zwysokimi 
oparciami, zamontowano p6tki na podrgcz- 
ny bagai. W ramach opcji moinazaiyczyC 
sobie zamykane pokrywy p&k. W krawe 
dzi p&ek bagaiowych umieszczono ele- 
menty oiwietlenia wngtrza. Kaidy z foteli, 
spehliajqcy norm? ECE-R8O wyposaiono 
w dwupunktowe pasy bezpieczehstwa. Z ra- 
cji niewielkiej szerokosci nadwozia, czgSC 
pasaierow, mkzczatvch o wiekszvm roz- . , 

miarze moze miec proolemy z przejsciem 
glownym norytarzem. Ale jest to wyn < kom- 
promlsu w ramach, ktbrego najwainiejszym 
czynnln em bylo zachowan~e maksyma~ne- 
go nomforl~ podrozy poprzez zaslosowa- 



Mwna  przestrzeh bagaiowa zostah zlokalizowana na zwisie lylnym Wejicie przednie z fotelem pilota 

Wnqtrze mid;busu, standardem nie ust~puje duiym autobusom turysiycznym 

Oswietlenie wnetrza realizowane jest 
przy pomocy dwoch linii swietlnych wypo- 
saionych w lampy typu LED (oswietlenie 
nocne) oraz lamp jarzeniowych zamonto- 
wanych przy dolnej krawedzi p&ek baga- 
lowych. Strumiehswietlny, odbijajqcsiqod 
powierzchni ich pokryw daje rozproszone 
Swiatto w catym wnqtrzu. Dodatkowo po- 
nad kaidym rzqdem siedzeh zabudowa- 
no indywidualne lampki. Odpowiednie wa- 
runki termiczne w przestrzeni pasaierskiej 
realizowane sq za pomocq grzejnikow kon- 
wektorowych i nawiewu z agregatu klima- 
tyzacyjnego Webasto o mocy 16 kW, za- 
montowanego w tylnej czesci dachu po- 
jazdu. Dodatkowo utrzymanie odpowied- 
niej temperatury zapewniajq standardowo 
montowane podwojne szyby. Standardo- 
wym wyposaieniem pojazdu jest m.in. in- 
stalacia naatasniaiaca ws~btpracuiaca 
z mo$torem LCD bbrzekitnej 15" ; od- 
twarzaczem DVD. 

Stanowisko kierowcy jest typowe dla 
wszystkich autobusow napedzanych silni- 
kami MAN. Szeroki zakres regulacji wyso- 
kosci i pochylenia kola kierownicy, umoi- 
liwia optymalne jej ustawienie w zaleino- 
sci od indywidualnych cech kierowcy. Po- 
wierzchnia deski rozdzielczej zostata tak 
uksztaltowana, aby wszystkie przelqczniki 
pozostawaty w zasiegu reki. Po prawej 
stronie deski rozdzielczej wkomponowano 
ekran systemu lokalizacji satellarnej oraz 
tachograf i panel z elementami sterowa- 

I nia wentylacjq wnetrza, 

I Z uwagi na niewielkq szerokoSC nadwozia, 
przejscie pomiedzy fotelamijest doSC ciasne 



~ r o d b  napedu Opalina8, stanowi czte- 
rocylindrowy turbodoladowany silnik Euro-4 
MAN 0-0834 LFL55 o pojemnosci 4,58dm3 

I i mocy 151 kW (206 KM). Nieco cigiszy 
Opalin 9 napgdzany jest z kolei silnikiem 
szesciocylindrowym MAN 0-0836 o pojem- 
nosci 687 dm3 i mocy 171 kW (240 KM). 
W obydwu wersjach silnik zostat umieszczo- 
ny bezposrednio za przedniq osiq. Moment 
obrotowy o wartosci odpowiednio 830 Nm 
lub 925 Nm przenoszony jest na hipoidalnq 
tylnq os MAN HY-0925 o catkowitym prze- 
toieniu 3,7:1 za posrednictwem szeSciobie- 
gowej, mechanicznej skrzyni biegow 
ZF 65-1000. Opcjonalnie oferowana jest 
takie automatyczna skrzynia biegow 
Allison 280TR lub Voith DlWAD854.5. Pod- 
czas hamowania dodatkowy moment ha- 
mujqcy m a r z a n y  jest za pomoq zwal- 
niacza elektrodynamicznego TELMA. Auto- 
bus wyposaiono w elektroniczny system 
uruchamiania hamuicow EEB firmy Bosch, 
wsp6ipracujqcy z systemami ABSIASR. 

T Przednie zawieszenie MAN VOK 05 zapew- 
niawysoki komfort i stabilnosc jazdy. Utrzy- 
manie wysokiej stabilnosci ruchu, pojaz- 

* du mierzqcego 3,27 m wysokoSci bylo 
motliwe dzigki zamontowaniu wszystkich 
eiement6w uktadu napedowego moiliwe 
jak najniiej, tak aby maksymalnie obni j 6  
Srodek cigikosci. Dodatkowo zmniejsze- 
nie bocznego przechytu nadwozia pod- 
czas pokonywaniaciasnych zakrgtow gwa- 
rantuje dobrze dobrana charakterystyka 
elementow amortyzujqcych i poduszek 
powietrznych. Dzigki uzyskaniu duiego 

Opalin w Polsce ma stanowik bezpo- produktom, oferowanymi w Polsce, jak 
Sredniq konkurencjg dla Autosana Gemini chocby BMC Probus, lsuzu Turqoise czy 
czy Kapeny Tema. Naniszowym rynku musi Guleryuz Cobra GL9. Biorqc jednak pod 
takeptzeciwstawicsigrodzimym konstruk- uwagg dulq popularnosc Temsy Opalin 
cjom takim, jak Automet Apoilo czy AMZ w Europie Zachodniej, wydaje sig, i e  take  
Boomerang, a takie innym tureckim w Polscezyskaonaswoichzwolennikbw. 

Dane techniune autobusow Temsa Opalin 

-+@.$aaz!Ju ~ - ~ ~ I 
~ o d z i  T 
MwW lmml 7630 
m n t a w  osi [mml 4313 
Zwis wzedni lmml 1795 
Z N ~  Wlnv lmml 2285 
Szemko* lmml 2300 
wv&& lmml 3282 
Srednica zawracania lml 15.M 
W b a  miejsc 3 5 + 1  
Uktad d m i  1 0  
OblemSc bagamika [my 4 
Silniki MAN D 0834 LFL55 

Nwma uysto5ci spalin Eurc-4 
Slrmmia b i m w  ZF 65-1000 Is) 

AHiin T280R 101 
voim DWA 0854.5 lo) 

OS p d n i a  srtWma MAN MK 05 
m napedowa m a  

MAN HY0925 
Harnulce T / T  
ABS/ASR/ESP S / S / -  
Reatrder Telma 
Rormiar opan 6 x 245/70 R 17.5 -. 

Poj. zbarnika [dm3] 210 
Wyposaienie 
Klimatvzacja S 

kqta skrgtu, srednica zawracania wynosi WC o 
Uktadsilnika: liuba cylindrdw/ ukb6R- rzedowy V- wldlarty/ T-  turboddadowanle; usytwwaoie $lnika: F - zprtodu, 188 m w przypadku Opalina 9 i 15,44 m M - w m k ,  R -  z oh; osapedowa: F - przednla, R- ty~na; strrynia b i w m  - rodzai M - mechaniuna/ A - automatyuna; 

w przypadku Opalina 8. hamuke: 8 - bebnowe/ T - tarcmwe;ABS/ ASR: s -standard, o - opcja. 


