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Youngman JNP 6122- przedstawiciel chinskiego przemyslu autobusowego 

7. Producencl z Chin 
1 Bllsklego wschodu 

Rynek europejski jest uwaznie moni
torowany przez firmy zza Wielkiego 
Muru. W Hanowerze swoje wyroby zapre
zentowa! King Long, skupiajqc si~ g!6w
nie na autobusach turystycznych. Obec
nie swoich si! na rynku pr6bujq dwie fir
my Youngman i Foton. Jak na razie do 
g!6wnych barier wejscia dla chinskich firm 
nalezy zaliczyc dui:e rozdrobnienie rynku 
pomi~dzy poszczeg61nymi krajami wsp61-
noty, brak rozwini~tej sieci serwisowej 
oraz znacznq odleg!os6, kt6ra podrai:a 
koszty transportu zar6wno gotowych wy
rob6w, jak i cz~sci zamiennych. Niewqt
pliwie gl6wnym atutem chinskich produ
cent6w jest szeroka gama oferowanych 
wyrob6w obejmujqca cz~sto kilkanascie 
modeli. Swojego miejsca w Europie po
szukujq taki:e firmy z innych kontynent6w. 
W Wiedniu zaprezentowa! si~ egipski pro
ducent MCV, kt6ry ma juz ugruntowanq 
pozycj~ na rynku brytyjskim. 

7.1. Youngman 
Youngman to firma powsta!a na po

czqtku lat 80. Pierwsze konstrukcje po
wstawa!y przy wsp6!pracy z niemieckim 

Neoplanem. Obecnie firma zatrudnia bli
sko 4. tys. pracownik6w, w tym 600 inzy
nier6w. Jej zdolnosci produkcyjne sza
cowane sq na 1 0 tys. pojazd6w rocznie. 
Jednq z referencji jest dostawa 1 ,2 tys. 
niskopod!ogowych autobus6w miejskich 
dla Pekinu , kt6re obs!ugiwa!y kibic6w 
przyjezdzajqcych na lgrzyska Olimpij
skie. Autobusy z Jinhua Sq taki:e ekspor
towane poza Chiny, m.in. do Rosji , lra
nu, Kazachstanu , Tajlandii , Poludniowej 
Korei , Singapuru ina Bliski Wsch6d. Ofer
ta Youngmana obejmuje zar6wno miej
skie , regionalne, jak i turystyczne. 
W zakresie autobus6w miejskich w Jin
hua powstajq konstrukcje o d!ugosci od 
7,3 do 24,65 m. W Wiedniu Youngman 
zaprezentowa! dunastometrowy autobus 
niskopod!ogowy - JNP 6122G, przypo
minajqcy Neoplana Centrolinera. Wed lug 
zapowiedzi autobus ten moze bye ofero
wany z silnikami Euro-4 i Euro-5, takich 
firm jak lveco, OAF lub Cummins. 
W uk!adzie przeniesienia nap~du i za
wi eszenia zastosowano komponenty 
renomowanych firm z Europy. Young
man jui: jest przygotowany do obecno
sci w Unii Europejskiej . Wed!ug chin
skich przedstawicieli, wystawiony 

autobus uzyska! juz europejskq homo
logacj~. Jego cena ma bye nii:sza 
o oko!o 25% nii: por6wnywalnych kon
strukcji ze Starego Kontynentu . 

7.2. Foton 
Foton to kolejny chinski producent 

pr6bujqcy swoich sil w Europie. Nalei:y 
podkresli6, ze firma ta sprzeda!a kilka au
tobus6w turystycznych BJ6125 m.in. na 
S!owacj~ . Foton powsta! w 1996 roku. 
Fabryka tej firmy zlokalizowana jest nie
opodal Pekinu. Oferta obejmuje ponad 
23 modele, w tym autobusy hybrydowe 
i zasilane CNG, a takze autobus nap~dza
ny ogniwami paliwowymi . W Wiedniu 
Foton ograniczyl si~ jedynie do rozdawa
nia informacji o swoich wyrobach. 

7.3. MCV 
MCV to jeden z wiodqcych producen

t6w autobus6w miejskich, regionalnych 
i turystycznych obecny w krajach Afryki P6!
nocnej i Bliskiego Wschodu. W budowie 
swoich wyrob6w wykorzystuje on podwo
zia Mecedes-Benz serii OC500. Na rynku 
europejskim MCV promuje niskowejscio
we autobusy MCV C120 i wysokopok!ado
we autobusy turystyczne MCV600. 
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8. Komponenty 
Jak wspomniano na wst~pie wysta

wa zostala zdominowana przez sektor 
IT, gl6wnie przez producent6w syste
m6w informacji pasazerskiej i syste
m6w pobierania oplat. ZresztCj w wie
lu przypadkach firmy oferowaly swoje 
produkty w kilku dziedzinach, oferujqc 
zarazem zintegrowane oprogramowa
nie. BiorCjc pod uwag~ napi~ty pro
gram kongresu, wiele imprez towarzy
sza,cych i duzej liczb~ wystawc6w nie 
bylo szans, aby dokladnie zobaczyc 
wszystkie stoiska. Dlatego ponizej zo
staly przedstawione wybrane rozwiej
zania, kt6re bye maze w najblizszej 
przyszlosci ustalej nowe standardy oraz 
te, kt6re SCI oferowane w Polsce. 

W zakresie uklad6w przeniesienia 
nap~du, Voith promowal gl6wnie ele
menty autobus6w hybrydowych, takie 
jak nowy generator i przeksztaltnik serii 
ELVO Drive. Z kolei ZF w Wiedniu pre
zentowal swoje doswiadczenia w za
kresie obnizania zuzycia paliwa auto
bus6w miejskich wyposazonych 
w skrzynie bieg6w Ecolife i nowej ge
neracj~ oprogramowan ia TopoDyn 
wsp6lpracujejcego z odbiornikiem 
GPS. Topodyn, to oprogramowanie au
tomatycznie zmieniajCjce tryb pracy 
skrzyni (nie mylic ze zmianq bieg6w) 
w zaleznosci od topografii terenu czy 
techniki jazdy prowadzqcego pojazd. 
Na stoisku ZF mozna takze bylo zapo
znac si~ z nowymi elementami ukla
d6w nap~dowych adresowanych do 
nap~d6w hybrydowych. 

Nie spos6b pominejc tematu bez
pieczenstwa. Francuska firma CORYS 
prezentowala symulator Ecobus zbu
dowany zgodnie z wymaganiami dy
rektywy 2003/59/EC. Symulator umoz
liwia kontrol~ zachowan kierowcy 
w r6znych warunkach atmosferycz
nych oraz jego reakcje na awarie po
jawiajejce si~ w pojezdzie. Symulator 
to model pojazdu wyposazony w de
sk~ rozdzielczej Continental VDO. 
w skali 1:1. Cale stanowisko zostalo za
montowane na pneumatycznych si
lownikach. Model pojazdu zostal obu
dowany w polu o kejcie 180 stopni , 
ekranami LCD, na kt6rych wyswietla
na jest aktualna sytuacja drogowa. 
Oddzielne ekrany symulujej lusterka 
boczne i wsteczne. Operator poza sy
mulatorem ma mozliwosc symulowa
nia zmiany widocznosci, zmiany sta
nu nawierzchni, nat~zenia ruchu itp. 
Oprogramowanie symulatora zawiera 

Nowa generacja automatycznych skrzyn bieg6w ZF EcoUfe 

wirtualne obrazy 1000 km tras na ob
szarze 200 km2 o r6znych standardach 
ruchu obejmujejcych autostrady, drogi 
lokalne, wejskie uliczki czy dworce i za
jezdnie autobusowe. Mozna na nim 
przeprowadzac symulacj~ prowadze
nia autobusu miejskiego, autobusu 
pi~trowego, jak i wysokopokladowego 
coacha oraz sprawdzac zachowania 
kierowcy przy uszkodzeniu retardera, 
systemu ABS, systemu kontroli trakcji, 

silnika lub opony. Poniewaz wszystkie 
zachowania kierowcy SC\ rejestrowane 
mozna sporzejdzic profil kierowcy, 
uwzg l~dniajqcy szybkosc jego reakcji 
na sytuacje drogowe, przestrzeganie 
ograniczen pr~dkosci , wjazd na skrzy
zowania przy pomaranczowym swie
tle, uzywanie kierunkowskaz6w, zbyt 
bliskie trzymanie si~ pojazd6w poprze
dzajejcych itp. Oczywiscie przy pomo
cy symulatora mozna takze sprawdzic 

Autor podczas jazdy na symulatorze EcoBUS sp61ki CORYS 
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Add Value 
Machine 

System biletowy wykorzystujqcy czytniki 
i komputery tureckiej firmy Kentkart na stoisku 
gdanskiej firmy EM-Tal. Sysrem jest dostoso
wany do obslugi kart platniczych 

Automat mobilny ELGEBA adresowany do po
jazd6w szynowych, wyposaiony w czytnik kart 
platniczych. Cala obsluga odbywa sif? za po
mocq ekranu dotykowego 

Czytnik I-VAL firmy ERG zdominowany przez duty ekran informacyjny 

Czytnik Verifone przystosowany do obslugi 
bezkontaktowych kart platniczych Pay-pass 
i V-pay 

parametry wplywajClce na komfort pod
r6iowania, takie jak plynnosc ruszania 
i hamowania, prt?dkosc wchodzen ia 
w zakrE?tY oraz punktualnosc obslugi 
linii. Ponadto na symulatorze obok te
st6w zachowania siE? kierowcy, moina 
prowadzic naukE? ekonomicznej jazdy. 
Badania wykazaty, ie 40 minut jazdy 
na symulatorze odpowiada jednogo
dzinnej jezdzie na drodze. Symulator 
Ecobus moiliwy jest do zabudowy 
jako stacjonarne stanowisko szkole
niowe w budynku lub mobilne stano
wisko na przyczepie. 

9. svstemy biletowe 
W zakresie system6w biletowych, 

prym wiodq systemy oparte na mikro
procesorowej karcie elektronicznej. 

Oprogramowanie komputer6w pokladowych jest tak przygotowywane, aby moglo funkcjonowac takZe na telefonie kom6rkowym. Na stoisku 
niemieckiej firmy /VU, mozna bylo zobaczy6 to samo oprogramowanie na komputerze i-box i telefonie kom6rkowym 
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Hohtandweg 

Talacker 

Wewn£?lrzna informacja pasaierska coraz bardziej jest dominowana przez monitory TFT lnformacja pasaterska staje si~ elementem 
mfrastruktury przystankowej. Na zdj~ciu ko
lumna firmy AEG zasilana przy pomocy ba
lerii slonecznych 

Pod ich kqtem przygotowywane Sq nowe automaty bileto
we i czytniki umozliwiajqce dokonywanie pfatnosci zar6w
no przy pomocy kart dedykowanych, jak i og61nodost!ilP
nych kart pfatniczych. Oczywiscie jest to integrowane z in
nymi metodami dokonywania oplat za przejazdy, np. go
t6wki czy telefonu kom6rkowego. Na og61 nowym automa
tom nadawane Sq nowe formy plastyczne stanowiqce atrak
cyjne uzupefnienie wn!iltrza pojazdu czy wiaty przystanko
wej. Podobne zabiegi stosowane Sq w przypadku czytni
k6w, zwlaszcza przeznaczonych do system6w check-in 
check-out. Czytniki te sq tak konstruowane, aby jak najle
piej je dopasowac do mocowania na por~czach w bezpo
srednim SqSiedztwie drzwi. Dlatego ich wymiary, zwlaszcza 
gl!ilbokosc sq minimalizowane, a ksztafty tak dobierane, aby 
nie stanowic zagrozenia dla pasa:Zer6w. Generalnie odcho
dzi si~ od czytnik6w wymagajqcych od pasai:era dodatko
wych operacji, jak np. wyboru okreslonej taryfy, czy zakre
su ulgi, co upraszcza ich konstrukcje i przyspiesza proces 
uniewaznienia biletu. Coraz cz~sciej czytniki przystosowu
je si!il do obslugi kart platniczych, ze szczeg61nym uwzgl!ild
nieniem nowych produkt6w kartowych, takich jak Master
Card pay-pass czy VISA v-pay. 

Nie moi:na pominqc mozliwosci regulowania platnosci 
za przejazd przy pomocy telefon6w kom6rkowych. W Wied
niu zaprezentowano m.in. system M-PhaTic szwedzkiej fir
my In-Modo bazujqcy na SMS-ie. System ten uruchomiono 
w listopadzie 2008 roku w kolejach szwedzkich. Od tej pory 
sprzedano blisko milion bilet6w SMS. Atutem tego syste
mu jest mozliwosc przystosowania czytnik6w na bramkach 
i w pojazdach do automatycznego odczytu SMS-a. Dosto
sowano takze typowe urzqdzenia kontrolerskie bazujqce 
na palm-topach Casio i Motorola do obslugi tego systemu. 

Z kolei niemiecka firma DIMOCO zaprezentowafa zinte
growany system easy.go obsfugiwany za pomocq telefo
n6w kom6rkowych zawierajqcy modul informacji pasazer
skiej w czasie rzeczywistym, planer podr6zy i modul zaku
pu bilet6w. Cafy system zostaf opracowany na zlecenie 

lipskiego przewoznika LVB. Z kolei Wiedenski Zarzqd Trans
portu VOR i Wiener Linien uruchomili system Quando opra
cowany przez Fluidtime Data Service GmbH zawierajqcy te 
same opcje jak system easy.go. 

W prz:yszlosci slupek prz:ystankovvy bf?dzie lokalnym centrum informacyj
nym. Na zdj£;ciu propozycja slowackiego EM-Testu 
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Obecnie przewoznicy mogq dobrac elementy systemu informacji w zaleznosci od mozliwosci finanso
wych i potrzeb. Na stoisku Gorby mozna bylo zobaczyc r6zne warianty tablic systemu iqube 

Wraz ze spadkiem cen elektroniki, kolor coraz bardziej wdziera si£? do system6w informacji pasa
zerskiej. Na zdjf?ciu kolorowe tab/ice LED firmy Hanoverdisplay 

10. svstemy informacji 
pasazerskiej 

Systemy informacji pasazerskiej 
sa, juz standardowym rozwia,zan iem 
u wiE?kszosci przewoznik6w. Ze
wnE?trzne tablice informacyjne w po
jazdach oparte na technologi i flip
dot wypierane sa, przez tab lice LED. 
Coraz CZE?Sciej w tablicach stosuje 
siE? diody umozl iwiaja,ce wyswie
tlenie informacji w kolorze , dziE?ki 
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czemu fatwiej zwr6ci6 uwagE? pasa
zera, np. o zmianie przebiegu linii. 
Kolorowe tablice umozliwiaj a, takze 
przywr6cie rozwia,zania nadawania 
indywidualnych kolor6w poszcze
g61 nym liniom tak powszechnym 
we Francj i i Holandii. 

Komputery pok!adowe steruja,ce 
praca, niemal wszystk ich urza,dzen 
pokfadowych maja, coraz bardziej 
zwarta, konstrukcjE?, a stosowanie 

a 

ekran6w dotykowych stafo siE? stan
dardem. Przykfadem takich kompu
ter6w moze bye Mobile Co-pilot fir
my lnit, czy Mobile Touch Terminal 
MTT f irmy Continental. 

Jed no- lub dwuwierszowe tablice 
LED intormuja,ce o nazwie nastE?pne
go przystanku zastE?powane sa, przez 
monitory TFT umozliwiaja,ce podawa
nie rozbudowanych informacji o prze
biegu linii, aktualnej pozycji, mozliwo
sci przesiadki i interesuja,cych obiek
tach znajduja,cych siE? w poblizu na
stE?pnego przystanku. 

W zakresie intormacji przystanko
wej przewoznik ma szeroki wyb6r ta
blic, od mafych kompaktowych wy
swietlaja,cych jedynie numer lin ii 
i czas odjazdu po wielkoformatowe 
tablice umozliwiaja,ce dowolne ksztal
towan ie intormacji o podjezdzaja,
cych pojazdach. Na og6! wiE?kszose 
producent6w oteruje tab lice zintegro
wane z innymi elementami infrastruk
tury przystankowej, takimi jak choe
by oznaczenie przystanku. Przykla
dem takiej tablicy maze bye wyr6b 
sfowackiej firmy EM-Test. Jednym 
z wystawc6w byfa takze szwajcarska 
firma Gorba promuja,ca sw6j f lagowy 
wyr6b iqube, kt6ra by!a podwyko
nawca, systemu informacji pasazer
skiej w czasie rzeczywistym dla war
szawskiego ZTM. 

Podsumowanie 
Jak wida6 z powyzszych przykfa

d6w Wystawa Transportu Publiczne
go towarzysza,ca Kongresowi UITP 
jest jedna, z ciekawszych imprez po
swiE?conych transportowi publiczne
mu. To w!asnie tu mozna zapozna6 
siE? z rozwia,zaniami , kt6re wytyczaja, 
nowe kierunki rozwoju i sa, wdraza
ne do masowej produkcj i na prze
strzeni kolejnych kilku lat. Niestety 
mimo bliskosci wystawy, odwiedzi!o 
ja, niewielu specjalist6w z Polski. Na 
terenach targowych mozna bylo spo
tka6 przedstawicieli, takich miast jak 
Krakow Warszawa (TW i ZTM) , CzE?
stochowa i Lublin (MPK i ZTM). 

Na pewno nalezy podja,c.starania, 
aby tE? wystaw!? CZE?Sciej odwiedzali 
przedstawiciele polskich samorza,
d6w odpowiedzialni za ksztaltowanie 
pol ityki transportowej i organizacjE? 
oraz finansowanie transportu publicz
nego. Za dwa lata bE?dzie to znacz
nie trudniejsze, gdyz kolejny kong res 
organizowany jest az w Dubaju. 


