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Przegl~d chinskich konstrukcji autobusowych 
na Busworld Asia 2009 

Elektryczny SWB 6121 na stoisku Sunwina 

BusWorld to cykl imprez targowych 
gromadzqcych przedstawicieli niemal ca
lego przemyslu autobusowego poczqwszy 
od globalnych producent6w autobuso
wych, konczqc na producentach drobnych 
komponent6w. Obok macierzystych tar
g6w organizowanych w belgijskim miescie 
Kortrijk, nieopodal granicy z Francjq, 
BusWorld International organizuje takze 
inne imprezy o zasi~gu kontynentalnym, 
takie jak BusWorld Asia w Szanghaju, 
BusWorld Turkey w Stambule i BusWorld 
India w Mumbaju. Obecnie trwajq prace 
nad przygotowaniem kolejnej imprezy 
BusWorld Russia, kt6rej premiera b~dzie 
miala miejsce w Niznym Nowgorodzie 
w czerwcu przyszlego roku. W dalszych pla-
nach jest organizacja targ6w w Sao Paulo, Hybrydowy Suntong przed pr6bq zwrotnosci 
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kt6re majq pokazywae osiqgni~cia prze
myslu autobusowego na rynku amerykan
skim i bye moi:e w Egipcie, kt6ry ma za
stqpie zlikwidowane w ubieglym roku tar
gi w Lagos. Generalnie wszystkie impre
zy, zgodnie z sugestiami wystawc6w od
bywajq si~ w cyklu dwuletnim, jedynie 
BusWorld Asia organizowane jest co roku. 
I trudno si~ dziwie. Przy tej liczbie produ
cent6w, kt6rzy wytwarzajq niemal polow~ 
swiatowej produkcji autobus6w, kai:dego 
roku moi:na zobaczye cos ciekawego. Nie 
inaczej bylo w tym roku. 

Tegoroczna edycja targ6w BusWorld 
Asia miala miejsce w dniach 8-11 kwiet
nia. Odwiedzilo jq ponad 8 tys. zwiedzajq
cych, z czego 600 z 39 kraj6w swiata m.in. 
z Rosji, USA i Australii. Byly to jui: dziewiq
te targi organizowane w Szanghaju. Pierw
sze zorganizowano w 2001 roku na tere
nie starych hal wystawienniczych zlokali
zowanych w centrum miasta. Od 2002 
roku wystawa autobus6w przeniosla si~ na 
nowe tereny targowe poloi:one w nowo
czesnej dzielnicy Pu Dong. Poczqtkowo 
stoiska targowe zajmowaly niecalq hal~. 

a impreza towarzyszyla innym imprezom 
targowym. Z roku na rok BusWorld Asia 
przyciqgal coraz wi~kszq liczb~ wystaw
c6w i zwiedzajqcych, osiqgajqc apogeum 
w zeszlym roku, kiedy to stoiska zaj~ly 
dwie pot~i:ne hale oraz dodatkowy namiot. 
W tym roku liczba wystawc6w utrzymala 
si~ na niezmienionym poziomie, chociai: 
z udzialu w imprezie zrezygnowali najwi~k
si producenci tacy jak King Long, Yutong 
czy Golden Dragon. lch miejsce zaj~l i pro
ducenci komponent6w, kt6rzy majq aspi
racje dostarczae swoje wyroby nie tylko 
do kraj6w Azji Poludniowo-Wschodniej, 
lecz takze do Australii, lndii, kraj6w Bliskie
go Wschodu , a nawet do Europy. Brak 
najwi~kszych producent6w autobus6w 
wynikal z faktu, i:e 3 tygodnie p6zniej or
ganizowano podobnq imprez~ w Pekinie. 
lnnym powodem m6gl bye takze brak no
wych modeli, gdyz ich nowa gama by/a 
przygotowana przez te firmy 2 lata wczesniej 
w zwiqzku z pot~i:nymi zam6wieniami, jakie 
naplyn~ ze stolicy Chin, w zwiqzku z przygo
towaniami do igrzysk olimpijskich w 2008 roku. 
Mimo to na BusWorld Asia moina bylo zapo
znac si~ z konstrukcjami blisko 40 pojazd6w, 
W wi~kSZoSCi nowych. 

Same targi zostaly poprzedzone cy
klem test6w w ramach Asia Coach Week. 
Mi~dzynarodowemu jury udost~pn iono 
14 autobus6w. Bylo to mniej niz w roku 
ubieglym, kiedy to testowano ponad 
30 pojazd6w, ale dzi~ki temu jury mialo czas 
na dokladne sprawdzenie przyspieszenia, 

Sunwin SWB 6121 w malowaniu promuj~cym Expo 2010 

hamowania, poziomu halasu wewn~trzne

go i zewn~trznego, zwrotnosci oraz jake
sci wykonczenia. 

1. Chil1ski rvnek autobusowy 
Chiny od wielu lat Sq najwi~kszym ryn

kiem autobusowym swiata, gdzie rocznie 
sprzedaje si~ ponad 1 00 tys. pojazd6w. 
Nic wi~c dziwnego, i:e na przelomie stule
ci ten lakomy kqsek pr6bowaly przejqe naj
wi~ksze koncerny. Rozpocz~to tworzenie 

Ukfad siedzen to kom
promis pomif;dzy ko
niecznosciq utrzyma
nia niskiej podlogi, 
a znalezieniem miej
sca na baterie 

r6i:norakich joint venture, w ramach kt6-
rych nastqpil transfer nowoczesnych tech
nologii. Chinczycy skrz~tnie wykorzystali 
ten fakt, ale r6wnolegle zacz~li rozwijae 
wlasne konstrukcje. Dzis na rynku tym 
pozostali jedynie Volvo, Scania i Merce
des-Benz. Mimo og61noswiatowego kryzy
su, gospodarka Chin ciqgle rozwija si~. 
W 2008 roku wzrost PKB wyni6sl okolo 
10%. W Ia tach 2009-2010 zakladano 
wzrost PKB na poziomie 12-1 3%, jednak 
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Sunwin SWB 6716 HE 

Baterie zasilajqce silnik e/ektryczny umieszczono w przedniej cz~sci pod podlogq autobusu 

z powodu kryzysu wartosci te b~dq o 5% 
nii:sze. Ciqgly wzrost nap~dza koniunktu
r~ taki:e w przemysle autobusowym. Mia
sta ciqgle wymieniajq tabor autobusowy. 
Chiny chcqc pokazac swojq trosk~ 
0 ochron~ srodowiska, rozpocz~ wpro
wadzanie w tym roku normy czystosci spa
lin Euro-3. Taki:e wzmoi:ony ruch tury
styczny powoduje zwi~kszone zapotrze
bowanie na luksusowe pojazdy, gwaran
tujqce odpowiedni komfort podr6i:y. 
W Chinach caly czas trwa budowa sieci 
nowoczesnych dr6g ekspresowych i au
tostrad, kt6re z kolei spowodujq dalsze 
zwi~kszenie mobilnosci. Wraz z rozbu
dowq sieci szybkich kolei b~dzie roslo za
potrzebowanie na transport kombinowany. 
Nalei:y podkreslic, i:e na przestrzeni mi
nionych dziesi~ciu lat, caly czas nast~puje 
rozw6j chinskich konstrukcji. W pojazdach 
stosuje si~ komponenty renomowanych 

AUTOBUSV 

producent6w i materialy coraz wyi:szej ja
kosci. Poprawia si~ taki:e jakosc i doklad
nosc wykonania pojazd6w. Nadwozia, kt6-
re bardzo cz~sto byly kopiq europejskich 
konstrukcji , obecnie zast~powane Sq nad
woziami, w kt6rych chinscy stylisci poszu
kujq w!asnego stylu. 

2. Autobusy miejskie 
W biei:qcym roku sektor autobus6w 

miejskich zostal zdominowany przez au
tobusy hybrydowe i elektryczne. Stanowi
ly one blisko 60% prezentowanych pojaz
d6w. Nalei:y podkreslic, i:e w ciqgu minio
nych dziesi~ciu lat nastqpilo ogromne 
przeobrai:enie miejskie~o transportu pu
blicznego w Panstwie Srodka. 0 ile pod 
koniec ubieglego wieku tabor miejski ba
zowal na malych autobusach o dlugosci 
od 8 do 10 m, budowanych na podwoziach 
samochod6w ci~i:arowych, o lyle obecnie 

na ulicach moi:na spotkac w wi~kszosci 

autobusy niskopod!ogowe i niskowejscio
we o d!ugosci 12 m. Na ulicach dui:ych 
miast coraz cz~sciej pojawiajq s i~ auto bu
sy przegubowe. Chociai: dopiero w tym 
roku zacz~la obowiqzywac w Chinach 
norma czystosci spalin Euro-3, to wiele 
miast, jak Pekin, czy Szanghaj jui: wcze
sniej decydowalo si~ na zakup autobus6w 
nap~dzanych silnikami Euro-4 i EEV. Te
raz nast~puje kolejny krok w stron~ po
jazd6w bezemisyjnych. Pierwszym eta
pem b~dzie dostawa 120 autobus6w elek
trycznych i 150 hybrydowych, kt6re b~dC! 
obs!ugiwac gosci Wystawy Swiatowej 
Expo 2010, organizowanej w!asnie 
w Szanghaju. Liczby te na pewno szokujq 
europejskich przewoznik6w, ale trzeba 
zdac sobie spraw~. i:e w miescie tym eks
ploatowanych jest 15 tys. autobus6w. 
Wi~kszosc z nich dostarczy! Suwin- sp6!
ka joint venture Shanghai Automotive In
dustry Corporation i Volvo. W Szangahaju 
jezdzi obecnie 5 tys. autobus6w zbudo
wanych na podwoziu Volvo B7RLE oraz 
8 tys. wykorzystujqcych komponenty chin
skich producent6w. W zeszlym roku bra
my fabryki w Szanghaju opuscilo 2840 jed
nostek, w tym 780 na podwoziu Volvo. 

Taki:e Sunwin b~dzie dostawcq 
120 autobus6w elektrycznych i 150 hybry
dowych, obs!ugujqcych Expo 2010. Oby
dwie konstrukcje zostaly opracowane w fa
bryce w Szanghaju i zastosowano w nich 
w wi~kszosci chinskie rozwiqzania tech
niczne i komponenty. 

Autobus elektryczny Sunwin SWB 
6121 przyciqga oko swojq oryginalnosciq. 
Trudno by!oby znalezc w Europie pojazd, 
kt6ry m6glby bye jego pierwowzorem. 
Autobus nap~dzany jest silnikiem elek
trycznym umieszczonym w osi pojazdu na 
zwisie tylnym, zasilanym z akumulator6w 
litowych o pojemnosci 300 Ah, zlokalizo
wanych w specjalnie przygotowanych 
wn~kach zar6wno w przedniej jak i tylnej 
cz~sci pojazdu. Dui:a liczba baterii i ko
niecznosc zachowania niskiej podlogi po
mi~dzy przednimi, a srodkowymi drzwia
mi spowodowaly, i:e siedzenia we wn~trzu 
umieszczono poprzecznie do kierunku jaz
dy. Moment nap~dowy przekazywany jest 
na typowq os hipoidalnq ZF AV132/90. 
Zastosowanie dui:ej liczby baterii spowo
dowa!o wzrost masy wlasnej do 13400 kg, 
dlatego dwunastometrowy autobus moi:e 
pomiescic jedynie 70 pasai:er6w, w tym 
32 na miejscach siedzqcych. Wrai:enia 
z jazdy tym autobusem Sq takie same jak 
w przypadku trolejbusu, z tq jednak r6i:
nicq, i:e autobus ten nie jest uzalei:niony 



od sieci trakcyjnej. Czas rozp~dzania od 
0 do 50 km/h wyni6sl okolo 20 sekund. 
Chociaz si lnik elektryczny charakteryzuje 
si~ znacznie cichszq pracq niz w przypad-
ku jednostki spalinowej, to nie potrafiono 
tego do konca wykorzystac, gdyz nie wy
tlumiono odpowiednio halasu zwia,zanego 
z nap~dem osprz~tu, takiego jak chocby 
pompa przekladni kierowniczej. Oczywi
scie zgodnie z obecnymi standardami au
lobus wyposazono w kl i matyzacj~ prze
strzeni pasazerskiej. Wedlug producenta, 
zasi~g autobusu elektrycznego wynosi od 
180 do 200 km w normalnym ruchu miej
skim. Czas pefnego naladowania baterii 
trwa 6 godzin. Aby do minimum skr6cic 
czas przestoju pojazdu, baterie zamonto- Autobus hybrydowy z zasi/aniem w ukladzie szeregowym Hunan TEG 6128 SHEV 
wano na specjalnych ramach, kt6rych 
wymiana trwa niecale 10 minut. Po wymia
nie autobus wraca na lini~. a wyladowane 
baterie laduje si~ na bazie. Jak na razie 
autobus elektryczny jest dwukrotnie droz
szy od autobusu nap~dzanego silnikiem 
Diesla. Do tego dodac trzeba koszt okrno 
30 tys. PLN za dodatkowy komplet baterii . 

Autobus hybrydowy Sunwina SWB 
6116 HE jest o metr kr6tszy. Mimo to tak
ze moze przewiezc 70 pasazer6w. Baza, 
pojazdu jest zmodyfikowane niskowejscio
we podwozie Volvo B7RLE. Pierwotnym 
zr6dlem energii nie jest silnik Volvo lecz 
Cummins ISBe o mocy 169 kW. Silnik na
p~dza generator zasilajqcy silnik elektrycz
ny o mocy 60 kW. Energia odzyskiwana 
podczas hamowania jest przechowywana 
w takich samych bateriach jak w autobusie 
elektrycznym. Uklad steruja,cy jest tak za-
projektowany, a by przejechac z pr~dkoscia, Bonluck JVK 6129 BRE 1 
do 20 km/h tylko z nap~dem elektrycznym. 
W ukladzie nap~dowym zamontowano au-

tomatycznq skrzyni~ bieg6w Eaton AMT, ' ( 
sumujqcq moment z silnika elektryczne- 1

1 
go i spalinowego. Masa wlasna autobusu . / f 
wynosi 15500 kg, w zwiqzku z czym nale- / 
zy przypuszczac, ze przy pefnym napef- - . ' • 
nieniu zostaja, przekroczone dopuszczal- ' 
ne naciski na os. Jak pokazuje powyzszy 
opis, hybrydowy Sunwin nie manic wsp61-
nego z hybrydowym Volvo, jakie zaprezen
towano na wystawie w Wiedniu. 

Swoje auto busy hybrydowe zaprezen
towala takze firma Hunan CSR Times Elec
tric Vehicle Co z Zhozhou. Firma ta to sp&
ka lnstytutu Lokomotyw Elektrycznych Po
litechniki Tsinghua i Grupy Sany produku
ja,cej autobusy i samochody uzytkowe. Na 
targach w Szanghaju Hunan CSR pokazal 
m.in. niskowejsciowy autobus hybrydowy 
w ukladzie szeregowym TEG6128 SHEV. 
Pierwotnym zr6dlem energii jest silnik spa-
linowy o mocy 160 lub 220 KM. Wn~trze komory silnika z widocznym silnikiem elektrycznym 
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Niskowejsciowy Tjanjin lrizar i4CLE 

Sunlong SLK6121HA z aluminiowym nadwoziem w technotogii A/can 

Przegubowy Sunwin SWB 6180 
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Wn£?trze i4 CLE umoiliwia eksp/oatacj£? auto
busu na liniach miejskich i podmiejskich 

lnnym przyk!adem autobusu ca!kowi
cie elektrycznego by! niskowejsciowy 
Bonluck JXK 6129 BRE1 przeznaczony 
dla Australii. W pojezdzie ui:yto silnika 
elektrycznego wsp61pracujqcego z sze
sciobiegowq automatycznq skrzyniq bie
g6w Eaton Fuller. 

W grupie autobus6w konwencjonal
nych uwag~ przykuwa! niskowiejsciowy 
T JR6125D01 Tjanjin lrizar i4CLE. Nadwo
zie jest takie samo jak w nowo wprowa
dzonej rodzinie autobus6w lokalnych i4. 
Nie jest to w i:adnym przypadku kopia 
hiszpanskiego produktu, gdyi: firma ta 
jest sp6!kq c6rkq producenta z Ormaiz
tegi. W odr6i:nieniu od konstrukcji euro
pejskiej, w przedniej cz~sci obnii:ono 
pod!og~. tworzqc w ten spos6b autobus 
niskowejsciowy. Auto bus z powodzeniem 
nadaje s i ~ do obs!ug i linii miejskich, jak 
r6wniei: podmiejskich, gdyz wysokie, ta
picerowane fotele zapewniajq odpowiedni 
komfort nawet na dalszych trasach. Au
lobus zbudowano na chinskim podwoziu 
Xian , wyposazonym w silnik Euro-3 
Wuchai i mechanicznq szesciostopniowq 
skrzyni~ bieg6w. 

Praca nad zwi~kszeniem trwa!osci bu
dowanych autobus6w powoduje, i:e cz~s6 
producent6w zaczyna wykorzystywa6 inne 
materia!y w konstrukcji nadwozia. Przyk!a
dem takiego autobusu moi:e bye Sunlong 
SLK6121 HA, sredniopod!ogowy autobus 
z nadwoziem aluminiowym wykonany 
w technologii Alcan. Wykorzystujqc niskq 
mas~ w!asnq, Sunlong oferuje ten auto
bus obok klasycznego nap~du Diesla tak
i:e z nap~dem CNG, hybrydowym i ca!ko
wicie elektrycznym. Shanghai Shenlong 



Kopia polskiego fotelu Star SMN 

Bus Co jest jednym z najmlodszych pro
ducent6w na rynku . Mimo, i:e swojq 
dzialalnosc rozpoczql w 2004 roku, to 
obecnie sprzedaje jui: 3 tys. autobus6w 
rocznie. 

Autobusy przegubowe, eksploatowa
ne dotqd gl6wnie w Pekinie zacz~y bye 
kupowane taki:e przez inne miasta. 
W wi!iJkszosci z nich eksploatowane Sq 
w ramach system6w BRT. Na targach 
w Szanghaju pokazano dwie konstrukcje 
tego typu. Jednq z nich by! niskopodlogo
wy Sunwin SWB 6180 z silnikiem Volvo 89 
umieszczonym asymetrycznie w przedniej 
CZEiJSCi pojazdu. Drugi to niskopodlogowa 
Zonda YCK 6180 HC b!iJdqca klasycznym 
pchaczem. Calosci przeglqdu chinskich 

Zonda YCK 6180 

autobus6w miejskich dopelniala pi!iJtrowa Dwupokladowa Zonda JLY6120SCK z niskq podlogq na dolnym pokladzie 

Autobus mif1dzymiastow; z napf1dem elektrycznym Jaxing KAMA JXK6830CRZ2 Baterie w;pelniajqce calq przestrzen bagatowq 

AUTOBUSV Jlj 



Luksusowy autobus pif?trowy Higer A89 

Higer A30 z charakterystycznym grillem 

Wyskopodlogowy Sunlong SLK 6120 F6A3 

AUTO 

Komfortowq podr6t zapewniajq wysokie sk6-
rzane fotele 

Zonda JLY6120SCK z niskopodlogowym 
dolnym pokladem. Charakterystycznym 
elementem tego pojazdu byla potE;i:na 
klatka schodowa, zabierajqca sporo prze
strzeni pomi~dzy przedniCj osiCj, a srodko
wymi drzwiami oraz nisko poloi:ony sufit 
na g6rnym pokladzie i ponad osiCj nap~
dowCj, dotowany bardziej do wzrostu Chin
czyk6w. W autobusie zastosowano cieka
we rozwiqzanie innej kolorystyki foteli dla 
os6b niepelnosprawnych. Jednak nalei:y 
podkresli6, i:e wszystkie fotele w tym au
tobusie byly wiernCj kopia, polskiego fote
lu STER 5M. 

3. Autobusv lokalne 
W tej grupie pojazd6w jest na og61 

najmniej nowosci. W Szanghaju po
kazano osmiomet rowy midibus 
JXK6830CRZ2 z napf;dem calkowicie 

Wnfifrze Sunlonga nawiqzuje do europejskich 



Nowosc Zondy w klasie autobus6w turystycznych - model 87 

elektrycznym, przeznaczony dla jedne
go z nowozelandzkich miast uniwersy
teckich. Silnik elektryczny zamontowa
no centra lnie na zwisie tylnym, nato
miast 670 baterii Hitashi b~dqcych zr6-
dlem energii umieszczono w przestrze
ni bagazowej pomi~dzy kolami. Auto
bus ma zasi~g okolo 150 km, a ponow
ne przygotowanie go do jazdy wymaga 
pi~ciu godzin ladowania. 

4. Autobusyturystyczne 
Wzmozone przyjazdy turyst6w zagra

nicznych, jak r6wniez zwi~kszenie mobil
nosci samych Chinczyk6w powoduje, ze 
z roku na rok wzrasta zainteresowanie luk
susowymi autobusami turystycznymi ofe
rujqcymi maksimum komfortu zar6wno dla 
pasazera, jak i dla kierowcy. Przykladem 
takiego autobusu moze bye dwupoklado
wy Higer A89 KL06147S, kt6ry wyr6znia 
si~ stylistykq nadwozia. Do budowy pojaz
du wykorzystano trzyosiowe podwozie 
Scania K124 wyposazone w silnik Euro-4 
Scania DC 12 o mocy 420 KM i osmiostop
niowq skrzyni~ bieg6w Opicruise. Orygi
nalny wyglqd w polqczeniu z najnowocze
sniejszymi rozwiqzaniami zadecydowal 
o przyznaniu autobusowi tytulu Luxurious 
Coach of the Year. 

W ramach wsp6/pracy z Higerem, 
Scania produkuje takze luksusowe au
tobusy turystyczne serii A. W ubieglym 
roku na targach w Szanghaju pokaza
no autobusy wysokopokladowe A50 
i ABO. W tym roku rodzin~ tych autobu
s6w rozszerzono o model A30, bEildqcy 
bardziej autobusem klasy kombi. Cha
rakterystycznym elementem tych pojaz
d6w jest grill przypominajqcy przedniq 

cz~se samochod6w Audi. Autobusy jak 
na razie w calosci trafiajq na eksport, 
gl6wnie do Australii i Nowej Zeland ii. 

R6wnie ciekawym autobusem z orygi
nalnym chinskim nadwoziem byl Sunlong 
SLK6120F6A3. W srodku zastosowano 
sk6rzane fotele hiszpanskiej firmy Fainsa 
i doskonaly system naglosnienia oferujq
cy wysokq jakose emitowanego dzwiEilku. 
Autobus ten maze bye takze przykladem 
odejscia od swoistego chinskiego stylu 
z mn6stwem kolorowo migajqcych di6d, 
pstrokatq kolorystykq i plastikami o wyso
kim polysku. Auto bus ten zdobyl tytul Ory
ginalna Chinska Konstrukcja Roku. 

Zonda po problemach z kopiowaniem 
Neoplana Starlinera, zdecydowala s i~ 
wprowadzie zupelnie nowq rodzin~ auto
bus6w turystycznych serii B. B7 to dwu
nastometrowy auto bus o wysokosci 3,8 m, 

Bonluck JXK 6137 na rynek australijski 

przeznaczony do przewozu 44 pasazer6w. 
Jego chinskie oznaczenie to YCK6128HG. 
Mimo ChEilCi opracowania wlasnej linii, tym 
razem nie udalo siEil uniknqe pewnych za
pozyczen, jak choeby ukszta!towanie 
przedniej szyby, wzorowane na autobusie 
MAN Lion's Star. 

Wyroby Jiangxi KAMA sq przykladem 
ekspansji poza granice Chin. Sp61ka ta, 
kt6rej 60% posiada Bus & Coach Interna
tional BCI z Perth buduje gl6wnie autobu
sy na rynek australijski, nowozelandzki 
i p6lnocnoamerykanski, gdzie sprzedawa
ne sq pod markq Bonluck. Zdolnose pro
dukcyjna zaklad6w w Jiangxi wynosi oko
lo 1000 pojazd6w rocznie. Jednak w roku 
ubieglym sprzedano jedynie 300 egzem
plarzy. Jiangxi KAMA wykorzystuje do bu
dowy podwozia globalnych producent6w 
i komponenty firm europejskich. PotEilzne 
trzyosiowe autobusy nap~dzajq silniki 
Catepillar lub Cummins z ukladem recyr
kulacji spalin EGR, kt6re wsp61pracujq 
z automatycznymi skrzyniami bieg6w 
Allison lub ZF As-Tronic. 

Jak pokazuje ten pobiezny przeglqd 
najbardziej zaawansowanych konstrukcj i, 
chinscy producenci majq si~ dobrze i caly 
czas rozwijajq swoje produkty. Jak na ra
zie europejscy wytw6rcy mogq spac spo
kojnie, gl6wnie z powodu znacznego 
zr6znicowania regulacji prawnych w po
szczeg61nych krajach, nieduzego jak na 
warunki chinskie, europejskiego rynku 
i braku mozliwosci stworzen ia dobrej 
og61nodost~pnej sieci serwisowej. Jed
nak z roku na rok kolejne bariery bEildC\ 
przelamywane i bye maze za kolejne 
1 0 lat chinski auto bus b~dzie takim sa
mym jak wszystkie produkty elektronicz
ne czy tekstylne. 
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