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Zbigniew Rusak 

Mercedes-Benz Travego M 
International coach of the Year 2010 

W potowie czerwca w malowniczych 
plenerach francuskich miasteczek potozo
nych nieopodal Monchy St-Eioi, potozone
go 70 km na p61noc od Paryza, przepro
wadzono Coach Euro Test, kt6rego celem 
bylo wylonienie laureata prestizowej nagro
dy International Coach of the Year 2010. 
30-kilometrowa trasa testowa zostala po
prowadzona drogami obejmujqcymi za
r6wno drogi ekspresowe, jak i wqskie 
uliczki francuskich miasteczek oraz kr~?te 
drogi lokalne przecinajqce pasmo wzg6rz 
okalajqcych Monchy St-Eioi. Trasa byla 
rzeczywiscie wymagajqca zar6wno dla au
tobus6w, jak i dla kierowc6w. Mn6stwo za
parkowanych pojazd6w bylo dodatkowym 
utrudnieniem przy manewrowaniu pojaz
dami o dlugosci rz~?du 14m. Odpowied
nio przygotowana trasa byla doskonalym 
sprawdzianem dla testowanych pojazd6w 
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w zakresie zwrotnosci, latwosci manewro
wania oraz wlasciwosci dynamicznych. 
Przejazd drogami ekspresowymi umozliwil 
zapoznanie si~? z dzialaniem adaptacyjne
go systemu kontror pr~?dkosci oraz syste
mu LGS. 

W biei:qcym roku do wsp61zawodnic
twa przystqpilo pi~?ciu producent6w - dwa 
koncerny globalne: Daimler AG i MAN oraz 
trzech niezaleznych producent6w: wloski 
Barbi, brytyjski Plaxton i belgijski Van-Hool. 
Wsr6d faworyt6w wymieniano m.in. znane 
juz polskim przewoznikom luksusowe au
tobusy turystyczne Neoplan Cityliner i Mer
cedes Travego. Duze zaskoczenie wzbu
dzila takze brytyjska konstrukcja. 

Ostatecznie wsp61zawodnictwo wygra
la trzecia generacja topowego autobusu 
turystycznego koncernu Daimler AG -
Mercedes-Benz Travego. 0 zwyci~?stwie 

zadecydowalo przede wszystkim bogate 
wyposazenie z zakresu bezpieczenstwa 
oraz perfekcyjnie zaprojektowane stanowi
sko kierowcy. 

1. ceneza modelu 
Luksusowy auto bus turystyczny 0-580 

Travego pokazano po raz pierwszy w Berr
nie w 1999 roku. Nowy autobus wyr6znial 
Si~? ciekawq stylistykq nadwozia, wysokirr 
komfortem podr6zy oraz zastosowaniem 
najnowszych w owych czasach rozwia,zan 
technicznych. Zastqpil w ofercie wytwarza
ny przez wiele lat model 0 404. Wprowa
dzaja,c na rynek nowq rodzin~? pojazd6w. 
zrezygnowano z produkcji modeli niszo
wych, takich jak autobus dziesi~?ciometro
wy czy dwupokladowy. Z biegiem lat funk
Cj~? autobus6w duzej pojemnosci przej~ 
trzyosiowe modele Travego L i Travego M 



o dtugosci odpowiednio 13,78 i 12,85 m . 
. ;utobusy dwunastometrowe oferowane 
'::.yty w dw6ch wersjach wysokosciowych 
343 m (RH) i 3,71 m (RHO). W 2005 roku 
Jaimler AG zdecydowal Sit? na moderniza
=1? swojego flagowego autobusu. Wprowa
::zenie zmian bylo wymuszone zmianami 
- onstrukcji zwiqzanymi z montai:em no-
i)'Ch jednostek napt?dowych BlueTec 

!echnologii SCR spelniajqcych norm~ 
::ystosci spalin Euro-4. Postanowiono tak
=~ wyposai:yc nowy pojazd w najnowsze 
·:::zwiCjZania techniczne podnoszqce bez
·: :eczenstwo i komfort podr6i:y. Kolejny pa-

et zmian determinowany by/ cht?ciq dal
s::ej poprawy funkcjonalnosci. Od 1999 r. 
:•amy fabryki opuscilo 5,4 tys. autobus6w 
- -avego w r6i:nych wersjach, kt6re zostaly 
~orzedane do 50 kraj6w swiata. 

Wraz z wprowadzeniem drugiej gene
-acj' zrezygnowano z produkcji nii:szej wer
s, RH, kt6ra charakteryzowala sit? mniejszq 
::OJemnosciq bagai:nik6w i w pierwotnych 
::a!oi:eniach adresowana by/a gl6wnie do 
orzewoznik6w obslugujqcych regularny 
-:;ch liniowy. 

2. Nadwozie 
Patrzqc na najnowszy model Mercede

sa - ravego, zmiany sa. prawie niezauwa
::.alne. Z poprzednich wersji zachowano 
:"'arakterystyczny, dui:ych rozmiar6w gi~
::-1 do tylu pilar ,B", zapewniajqcy odpo
·, edniq sztywnosc nadwozia zgodnie 

: ,yymaganiami normy ECE R-66 oraz dzie· 
~cy optycznie autobus na cz~sc dla kie

.-owcy i pilota oraz dla pasai:er6w. Pochy· 
:My pilar nadaje dynamizmu calej bryle 
:qazdu. Zmianie ulegl jedynie ksztalt zde
-:.aJ<a i osadzenie szyby czolowej. Dzielo· 
- / przedni zderzak zostal wydlui:ony 
: .!Q mm, taka by pomiescic elementy sys
·;...,u FCG (Front Collision Guard). Ze zde
--:.a.l<a usunit?to poprzeczne przetloczenie 
::::orowadzone na calej jego dlugosci. 

:::.ve osadzenie reflektor6w przeciwmglo
. ch zharmonizowano z nieregularnym 

· sztaltem przednich swiatet. Zmieniono 
·:: :<Ze spos6b montai:u przedniej szyby. Li· 
--mdacja uszczelki poprawila przeplyw 
sug powietrza i tym samym zmniejszyla 
:..:ziom halasu przy dui:ych prt?dkosciach. 

Mimo niewielkich zmian zewn~trznych, 

::a•l<owicie przeprojektowano strukturt? 
- :snq nadwozia. Uklad kratownicy zostal 
-:: :{ skonstruowany, aby maksymalnie ab-
s:Yoowac energi~ zderzenia. Jak wspo
- .,iano wczesniej, w przedniej cz~sci nad-

ozia zamontowano nowy uklad prze
s:nenny (FCG - Front Coll ision Guard) 
: - •oniqcy kierowc~ i pilota oraz ich nogi 
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Mercedes Travego I generacji 

w przypadku zderzenia czolowego lub 
najechania na przeszkod~. Modul FCG 
zawiera poprzeczne profi le o zr6i:n ico
wanej sztywnosci, kt6re nie tylko chro· 
niq nogi kierowcy i pi Iota, lecz jednocze
snie pochlaniaja, energit? zderzenia. Fo
tel, pedaly i przekladni~ kierownicza. za
montowano na oddzielnej sztywnej ra· 
mie, kt6ra podczas zderzenia w calosci 
przesuwa si~ do tylu. Mniej sztywne po
przeczki kratownicy, ulegajqc odksztal
ceniom, pocia,gaja, ram!? fotela w d61, 

powoduja,c, i:e na wysokosci kolan po
wstaje dodatkowa wolna przestrzen. 
Uzyskane w ten spos6b kilka centyme
tr6w minimalizuje moi:liwosc zlamania 
n6g. System powstal po przeprowadze
niu wielu tysi~cy symulacji komputero
wych, a koncowq wartosc systemu zwe
ryfikowano w toku kilku pr6b zniszcze
niowych. Opr6cz ochrony n6g prowa
dzqcego, poprzeczna belka zabezpiecza 
taki:e mniejszy pojazd, uczestniczqcy 
w kolizji przed wjechaniem pod auto bus. 

E/ementy systemu FCG. Na czerwono zaznaczono poprzecznq belk~ zabezpieczajqcq samo
chody osobowe przed wjazdem pod autobus. Zielony element kratownicy to sztywna rama. 
do kt6rej przymocowany jest tote/ kierowcy 
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Sciana przednia z charakterystycznymi reflektorami bi-xenonovvymi 

Tak jak w przypadku drugiej generacji 
rodzina autobus6w Travego obejmuje trzy 
modele o wysokosci 3,71 m: 
0 dwuosiowy Travego (15 RHO) o d!ugo

sci 12,18 m z mozliwoscia, maksymal
nej zabudowy 15 rz~d6w siedzen; 

:l trzyosiowy Travego M (16 RHO) o d!u
gosci 13,0 m z mozliwosciq zabudowy 
16 rz~d6w siedzen; 

:I trzyosiowy Travego L (17 RHO) o dlu
gosci 14,03 m z mozliwoscia, zabudowy 
17 rz~d6w siedzen. 

Patrza,c na zewn~trzna, bryl~ pojazdu 
poszczeg61nych wersji, wida6 maksymal
ne wykorzystanie modulowej budowy nad
wozia. Przednia cz~s6 pojazdu obejmuja,
ca stref~ przednich drzwi jest identyczna 
we wszystkich modelach. Modul srodkowy 
pomi~dzy przednia, osia,, a osia, nap~dowa, 
jest taki sam dla Travego i Travego M. 
W przypadku Travego L rozstaw osi zostal 
powi~kszony z poziomu 6080 mm do 
7110 mm, co wymaga!o zastosowania in
n ego wymiaru pokryw bagazowych i innej 
podzialki szyb bocznych. Z kolei tylna 
cz~s6 pojazdu jest identyczna w obydwu 
trzyosiowych wersjach M i L. Do testu 
Mercedes-Benz podstawi! trzyosiowa, od
mian~ M o dlugosci 13 m. 

3. wnetrze 
W odr6znieniu od zewn'?trznej linii, we 

wn'?trzu wprowadzono wi'?cej widocznych 
zmian. W autobusie przeprojektowano 
g6rna, cz~s6 nadwozia tak, aby umozliwi6 
montaz 3 skladanych monitor6w LCD 
o przeka,tnej 19", stanowia,cych standard o
we wyposazenie pojazdu. Monitory te 
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wsp61pracujq z odtwarzaczem DVD. 
W przestrzeni pasazerskiej zamontowano 
fotele nowego typu Travel Star Xtra, z sze
roka, gama, tapicerki tkaninowej i sk6rzanej. 
G6rna cz~s6 foteli zostala tak uksztaltowa
na, aby do minimum ograniczy6 ryzyko 
obra:Zen podczas kolizji. Dodatkowo opar
cie absorbuje energi'? podczas ewentual
nego zderzenia pojazdu. Kazdy z foteli, 
spelniajqcy normy ECE-R80, ECE R-16 
i ECE R-14 wyposaiono w dwupunktowe 
pasy bezpieczenstwa. 

W dalszym ciqgu, wykonczenie wn~trza 
oferowane jest w jasnych, pastelowych 

Przestrzenne wn~trze autobusu z srodkovvym 
przejsciem o vvysokosci 2, 10 m z widocznymi 
trzema skladanymi monitorami o przekqtnej 19" 
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kolorach. Klient rna do wyboru palet~ c= 
kolor6w pokrycia scian bocznych i suf-_ 
oraz 5 kolor6w wyk!adziny pod!ogowej, kt:
re koresponduja, z kolorystyka, tapicerki s :
dzen. Oferowane sa, dwa standardy wyko-
czenia wn~trza: ,Flair" and , Fashior 
W tym ostatnim, drewniane wykoncze- ~ 
uchwyt6w foteli i podlokietnik6w podkr:
slaja, luksusowy charakter pojazdu. 

Oswietlenie wn~trza realizowane jes 
przy pomocy dw6ch fluoroscencyjnych -
nii swietlnych poprowadzonych wzd~ 
g6rnej kraw~dzi p61ek bagaiowych. Zast:
sowanie lamp wykonanych w nowej tecr
nologii zapewnia znacznie d!uzszy c~ 
eksploatacji bez koniecznosci wymiany e :
ment6w swietlnych. 

Odpowiednie warunki termiczr: 
w przestrzeni pasazerskiej realizowane s.: 
za pomoca, grzejnik6w konwektorowyc
i nawiewu z agregatu klimatyzacyjnego, ZE..

montowanego na dachu pojazdu, o moo, 
32, 35 lub 39 kW w zaleznosci od warur
k6w klimatycznych, w jakich autobus b~ 
dzie uzytkowany. Klimatyzacja posiacE 
dwustrefowe sterowanie umozliwiaja,ce nie
zaleine ustawienie temperatury na stano
wisku kierowcy i w przestrzeni pasaierskie, 

W zaleznosci do wersji, nowe Travego ' 
moze przewiez6 od 44 pasaier6w w wers. 
pi~c io- do 52 w wersji trzygwiazdkowe, 
Dodatkowo podpodlogowe bagazniki rna;<=: 
pojemnos6 od 8,4 do 9,6 m3 bagazu. Do
godne wejscie do wn~trza zapewniajq dWIE 
pary jednoskrzydlowych drzwi o szeroko
sci 76 i 56 em. 

Nowe siedzenia Travel Star Xtra 



Na komfort podr6zy pasazer6w maja, 
2.<ie wplyw rozwiqzania techniczne zasto
sowane w podwoziu, takie jak niezalezna 
~ orzednia, czy pneumatyczne zawiesze
- e z elektronicznq regulacjq polozenia. 

a iyczenie klienta, zawieszenie moze bye 
/'POsazone w uklad przykl~ku. 

4. Stanowisko kierowcv 
i pilota 

Dotychczasowy kokpit Travego wyr6z
- 21 si~ ergonomia, i funkcjonalnoscia,. 
::..agodnie zaokrqglona deska zapewniala 
~·.·obodny dost~p do wszystkich przefqcz
- -<.6w. Zmiana bieg6w realizowana byla 
: .,arakterystycznym joystickiem. Mimo to 
· :mstruktorzy z Mercedesa postanowili 
::}S:osowac kokpit do nowych rozwiqzan 

3rowadzonych w ostatnich latach. 
::;entralnym elementem kokpitu jest duzy 
· "J•orowy ekran LCD, informujqcy kierow
~ o stanie pracy poszczeg61nych urza,dzen 

oostaci czytelnych piktogram6w. Wyb6r 
:<reslonych funkcji realizowany jest przy 
:)Qmocy przycisk6w umieszczonych na 
• ::> e kierownicy. Nawigowanie menu jest 
'3...-:.•Je i intuicyjne. Po bokach zlokalizowa
- ::> dwa zegary - pr~dkosciomierz i obroto-
- ·erz, kt6re dla podkreslenia luksusowe-
;:;::> charakteru pojazdu otoczono chromo
...,znymi pierscieniami. 

Monitor nawigacji satelitarnej, kt6ry slu
:q• :akze jako monitor kamery cofania, 

I(Omponowano w desk~ rozdzielcza,. 
.:;:;~ki temu miejsce, w kt6rym by! do
-ichczas wbudowany skladany monitor, 

wykorzystano jako dodatkowy schowek dla 
kierowcy na mapy lub dokumenty. Po pra
wej stronie wydzielono panel obslugowy, 
na kt6rym zamontowano tachograf cyfro
wy, odtwarzacz DVD i sterowanie klimaty
zacja,. Tachograf cyfrowy jest latwo dost~p
ny i widoczny, dzi~ki czemu kierowca moze 
skutecznie kontrolowac sw6j czas pracy. 
Ma to tez znaczenie podczas inspekcji dro
gowej. Z kolei najcz~sciej uzywane przyci
ski sterujqce umieszczono w zasi~gu r~ki 
kierowcy przy dolnej kraw~dzi panelu. 

Podobnie jak w przestrzeni pasazer
skiej, w standardzie ,Fashion", drewnopo
dobne wykonczenie deski i kierownicy po
twierdzajq przynaleznosc pojazdu do kla
sy luksusowej. Fotel z zawieszeniem gazo
wym wyposazono w regulacj~ podparcia 
odcinka l~dzwiowego oraz tr6jpunktowy 
pas bezpieczenstwa. W przypadku jego nie 
zapi~cia, kierowca jest ostrzegany dyskret
nym sygnalem dzwi~kowym. 

s. Uklad nap~dowv i jezdny 
W nowym Travego wprowadzono naj

nowszy silnik spelniaja,cy norm~ czystosci 
spalin Euro-5, wyposazony w system zasi
lania Blue Tee i bazujqcy na technologii SCR 
(Selective Catalytic Reduction). Podstawowq 
jednostkq nap~dowq w nowym Travego jest 
szesciocylindrowy, stojqcy silnik OM 457LA 
o pojemnosci 12 litr6w. Moe bazowej jed
nostki wynosi 335 kW (456 KM), kt6ra oferu
je maksymalny moment 2200 Nm przy 
1100 obrotach na minut~. W zestawieniu ze 
skrzynia, GO Mercedes 240-8 PowerShift 

i przelozeniem tylnego mostu na pozio
mie 3909, Travego osiqga pr~dkosc 
100 km/h przy pr~dkosci 1300 obrot6w. 
Zapewnia to niskie zuzycie paliwa i niskq 
em isj~ halasu. 

Opcjonalnie w modelach M i L ofero
wany jest takze osmiocylindrowy si lnik wi
dlasty OM 502 LAo pojemnosci 15,9 dm3, 
oferuja,cy moe maksymalnq 350 kW 
(476 KM) i moment 2100 Nm. 

Nowosciq zastosowanq w Travego trze
ciej generacji jest takze w pefni zautomaty
zowana osmiobiegowa skrzynia bieg6w 
GO 240-8 Powershift. Skrzynia charaktery
zuje si~ zwartq budowq i malym ci~zarem. 

Wymiary obudowy Sq niemal identyczne jak 
w przypadku manualnych skrzyn szescio
biegowych serii GO 21 0 i GO 230, co ula
twia ich zabudow~ w pojezdzie. Skrzynia 
oferuje rozpi~tos6 przefozen od 6,57 do 
0,63 dzi~ki czemu latwo dobrac optymal
ne przefozenie w zaleznosci od topografii 
terenu i obciq:Zenia pojazdu. Zmiana prze
lozenia jest szybka i fagodna zar6wno przy 
podwyzszaniu, jak i redukcji bieg6w. 
Na pfaskim terenie auto bus rusza z drugie
go biegu. Jedynki uzywa si~ bardzo rzad
ko, najcz~sci e j do ruszania pod g6r~. 
Modul sterujqcy zapewnia precyzyjny do
b6r przefozenia, coma bezposredni wpfyw 
na obnizenie zuzycia paliwa. 

Maksymalny moment obrotowy prze
noszony jest na kola hipoidalnej osi nap~

dowej Mercedes-Benz H06. Skrzynia moze 
pracowac w trybie automatycznym, jak r6w
niez w trybie manualnym, gdzie kierowca 
moze samodzielnie decydowa6 o wyborze 
biegu. Zmiana trybu pracy skrzyni odbywa 
si~ poprzez przesuni~cie dzwigni joysticka 
w lewo. W trybie manualnym, biegi zmie
nia si~ popychajqc dzwigni~ do przodu lub 
to tyfu. Kierowca sam podejmuje decyzj~, 
na kt6rym biegu chce kontynuowac jazd~, 

jednak modul sterujqcy realizuje to dopie
ro wtedy, gdy jest to technicznie mozliwe. 
W obydwu przypadkach kierowca nie musi 
stosowa6 pedalu sprz~gla. Obok nowej 
skrzyni w nowym Travego dost~pne sa, tak
ze mechaniczne szesciostopniowe skrzy
nie bieg6w GO 21 0-6 i GO 230-6, przefq
czane joystickiem. 

W autobusie zamon towano nowe 
przednie zawieszenie niezalezne ZF, popra
wiajqce komfort podr6Zy. W polqczeniu 
z nowq konstrukcjq teleskop6w, przednie 
zawieszenie gwarantuje lepszq stabilnosc 
jazdy przy naglych zmianach kierunku oraz 
zwi~ksza komfort podr6zy. W przednim 
zawieszeniu przekladn i~ kierownicza, 
ZF Servocom zamocowano horyzontal
nie, centralnie pomi~dzy elementami 
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Standardowe zr6dlo napfidu stanowi dwunastolitrowy silnik OM457 LA 

przedniego zawieszenia, przesuwajqc jq 
maksymalnie w kierunku osi. Kolejnq no
woscia, zastosowanq w nowym Travego jest 
niezalei:ne zawieszenie osi wleczonej, kt6-
re oferuje lepsza, charakterystyk~? pracy 
dzi~ki zmniejszeniu masy nieresorowanej 
i charakteryzuje si~ nii:sza, o 150 kg masa, 
wlasna,. 

Opcjonalnym wyposai:eniem nowego 
Travego jest system automatycznego do
boru tlumienia amortyzator6w. Modul ste
ruja,cy zbiera dane o ka,cie skr~?tu k61, pr~d
kosci pojazdu oraz stopniu napelnienia 
pojazdu i dobiera odpowiednie parametry 
tlumienia amortyzator6w na poszczeg61-
nych osiach tak, aby zachowac maksymal
ny komfort i minimalizowac mozliwosc utra
ty stabilnosci. 

zbudowano kolejne systemy zwi~?kszaja, 

ce bezpieczenstwo, takie jak system elek
tronicznej stabil izacji toru jazdy - ESP oraz 
Asystent Hamowania - BA. Obok hamul
c6w zasadn iczych, dodatkowy moment 
hamuja,cy wytwarzany jest przez zintegro
wany ze skrzynia, retarder. Praca retarde
ra sterowana jest za pomoca, szesciostop
niowego joysticka zabudowanego na ko
lumnie kierownicy lub poprzez nacisni~?
cie pedalu hamulca. 

6. svstemv bezpieczenstwa 
Generalnie wszystkie rozwia,zania 

w zakresie bezpieczenstwa mozemy po
dzielic na dwie grupy- systemy bezpie
czenstwa biernego oraz aktywnego. 
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Systemy bezpieczenstwa biernego maj:;. 
za zadanie minimalizowac skutki ewent. .. -
alnej kolizji. Nalei:y do nich zaliczyc m.;~ 

opisane wczesniej rozwia,zania, takie ja
nadwozie o odpowiedniej sztywnosci, sie
dzenia wyposai:one w pasy bezpieczer
stwa, retarder czy uk/ad uruchamiaja,o, 
hamulce EBS. Jui: dzis zapewnienie oc
powiedniego poziomu bezpieczenstwc: 
biernego gwarantuja, aktualne przepis_ 
europejskie, takie jak np. regulamir 
ECE-R 66 dotyczqcy nadwozia oraz regL
Iaminy ECE-R 14, ECE-R 16 i ECE-R 8C 
w zakresie foteli pasai:erskich. 

W odr6i:nieniu od system6w bezpie
czenstwa biernego, systemy bezpieczet
stwa aktywnego majq na celu minimalizowa: 
moi:liwosc wysta,pienia wypadku poprze: 
przekazanie na czas informacji o zagroi:e
niu i wspomoi:eniu reakcji kierowcy w pfZ}o
padku powstania samego zagroi:enia. 

Jednym z pierwszych tego typu sys
tem6w by/ uklad przeciwposlizgowy ABS 
Pierwsze prace nad tym systemem Dairn
ler rozpoczql pod koniec lat 60. ubiegle
go stulecia. Po raz pierwszy system te:
zabudowano w autobusie w 1981 roku. Oc 
1984 roku ABS staje si ~? standardowyiT 
wyposai:eniem autobus6w Setra. W pi~c 
lat po pierwszej zabudowie systemu ABS. 
do oferty wyposai:enia autobus6w wpro
wadzono ASR. W tym samym okresie za
CZ~?tO oferowac taki:e hamulce tarczows 
na wszystkich osiach oraz nowoczesne 
przednie niezalei:ne zawieszenie minima
lizuja,ce przechyly boczne coraz wyi:szycr 
autobus6w turystycznych. W kolejnycr 
latach nowinki staly si~? standardowy~r 
wyposai:eniem autobus6w. 

Zgodnie z najnowszymi trendami dwu
obwodowy, pneumatyczny uk/ad hamul
cowy z mechan izmami tarczowymi na 
wszystkich osiach, jest uruchamiany elek
tronicznie przy pomocy systemu EBS. 
Uklad mikroprocesorowy systemu reje
struje poloi:enie pedalu hamulca oraz 
uwzgl~dnia rozdzial masy i przekazuje in
formacje do silownik6w pneumatycznych, 
kt6re optymalnie dobierajq sily hamowa
nia na poszczeg61nych osiach. Zasta,pie
nie pneumatyki elektronika, skr6ci/o czas 
uruchomienia hamulc6w i tym samym dro-
91? hamowania. Dodatkowo praca uk/adu 
hamulcowego jest monitorowana w spo
s6b ciqgly, informuja,c kierowc~? o wszel
kich nieprawidlowosciach. Rozbudowa 
diagnostyki pok/adowej oraz uproszcze
nie ukladu pneumatycznego wplyn~o tak
i:e na obnii:enie koszt6w obslug i napraw. 
Wykorzystuja,c elementy systemu EBS, Nowym elementem jest automatyczna skrzynia bieg6w GO 240-8 PowerShift 
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Obecnie g/6wnym zr6d/em postt?PU 
system6w bezpieczenstwa jest rozw6j 
s;ektroniki z coraz bardziej niezawodnymi 
::rocesorami mogqcymi analizowac niezli
::zonq liczbt? danych wysylanych przez 
:oraz wit?kSZC! liczbt? czujnik6w czy ele
-ent6w sterujqcych poszczeg61nych 
-omponent6w. 

Juz w pierwszej generacji Travego sto
~::wano elementy zwiE;Jkszajqce bezpie
:::enstwo, takie jak hamulce tarczowe na 
rszystkich kolach z mechanizmem zabez

: .eczajqcym przed zmniejszeniem efektyw
-;o5ci hamowania wskutek wzrostu tempe-
-sury, uklad przeciwposlizgowy ABS/ASR, 
: ·ektroniczny uklad uruchamiajqcy hamul
:e EBS, asystent hamowania (BA) czy sys
:sm stabilizacji toru jazdy ESP. W drugiej 
;eneracji pojazdu pojawily siE;J kolejne sys
:emy, takie jak system kontroli ciqglego 
•amowania DBL, adaptacyjny system kon
:;oli odleglosci ART czy system ostrzega
- ia o niezamierzonej zmianie kierunku jaz
::y (Lane Assistant - SPA). 

Nowosciq Travego trzeciej generacji 
,es1 system zwany Aktywnym Asystentem 
-.amowania (ABA - Active Brake Assist), 
s"..anowiqcy rozw6j systemu ART ART zo
:t..al opracowany jako system wczesnego 
::strzegania kierowcy o zblizaniu siE;J do 
:::-zeszkody. Problem zachowania bez
:::!ecznej odleglosci od poprzedzajqcego 
:xljazdu jest szczeg61nie wazny podczas 
_=..zdy na autostradach, gdzie ruch odbywa 
~ 9 przy duzych prE;Jdkosciach, a monoton
-:a.jazda usypia czujnosc kierowcy. Zdarza 
s· ~. ze kierowca jadqcego przodem samo
::::odu osobowego gwaltownie hamuje, nie 
:.:'ajqc sobie sprawy, ze podqiajqcy za nim 
=.:rtobus potrzebuje znacznie dluzszej dro
; ' hamowania. CzE;Jste przypadki, z jakimi 
-:ozna siE;J spotkac na autostradzie to gwal
::;wny zjazd z lewego pasa tuz przed jadCj
-:.:1 autobus i rozpoczE;Jcie hamowania ce
:;-n zjazdu z autostrady lub unikniE;Jcia na
:chania na pojazd jadqcy przodem. Aby 
=oinimalizowac mozliwosc kolizji w takich 
:-zypadkach wprowadzono system ART, 
=. obecnie ABA. System ten kontroluje przy 
:.;Jmocy radaru odleglosc od poprzedza
~cego pojazdu, jego polozenie na drodze 
:·az jego prE;Jdkosc. Por6wnujqc ciqgle 
•aplywajqce wyniki automatycznie ustala 
:n:ymalnq pr~dkosc pojazdu, w kt6rym jest 
3Dudowany wlqczajqc retarder lub dfawiqc 
s• 1ik. Co 50 milisekund radar wysyla wiqz
• ~· kt6ra wykrywa pojazd znajdujqcy siE;J 
:::'7:ej niz 150m. System analizuje otrzyma
-e sygnaly i podejmuje akcje, jezeli liczba 
sygna/6w odebranych jest taka sama jak 
:;o przejsciu przez uk/ady filtrujqce. 

Radar systemu ABA umieszczony pod przedniq atrapq 

Zebrane informacje wysylane SCI szynq 
danych CAN do komputera pokladowego, 
kt6ry okresla bezpiecznCj prE;Jdkosc z do· 
kladnosciq do 0,7 km/h. OdstE;Jp utrzymy
wany przez system, zalezny jest od prE;Jd
kosci. Domyslna jego wartosc okreslana 
jest jako 60% aktualnej prE;Jdkosci wyrazo
nej w km/h. Oznacza to, ze przy prE;Jdkosci 
1 00 km/h, dystans od poprzedzajqcego 
pojazdu powinien wynosic co najmniej 
60 m. Kierowca moze zmienic domyslnq 
wartosc odstE;Jpu w zakresie od 40% do 
1 00%. Wielkosc sily hamujqcej jest tak do
bierana, aby nie przekroczyla 20% maksy
malnej sily hamowania. W przypadku, gdy 
wolniej jadqcy pojazd zjedzie z pasa ruchu 
lub przyspieszy, prE;Jdkosc autobusu jest 

automatycznie ZWiE;JkSzana do WCZesniej 
zadanej prE;Jdkosci. 0 ile przed pojazdem 
droga jest pusta system dziala jak konwen
cjonalny tempomat. Praca systemu jest 
aktywowana, gdy pojazd przekroczy prE;Jd
kosc 15 km/h. G/6wnym zadaniem syste
mu ART lub ABA jest wspomaganie pracy 
kierowcy przy doborze optymalnej prE;Jdko
sci pojazdu bez koniecznosci operowania 
pedalem gazu, pedalem hamulca lub dzwi
gniq retardera. Praca systemu ma takze 
wplyw na poprawE;J ekonomiki eksploatacji 
poprzez zmniejszone zuzycie okladzin cier
nych oraz zmniejszone zuzycie paliwa. Pod
stawowq r6znicq pomiE;Jdzy systemami ART, 
a ABA jest to, ze w przypadku zbyt szyb
kiego zblizania siE;J do poprzedzajqcego 

lnformacja na ekranie kierowcy o aktywowaniu systemu ABA 



pojazdu, ART jedynie ostrzegal kierowc~? zakr~t6w. Czujnik deszczu nie tylko auto· 
o koniecznosci uzycia hamulca zasadnicze· matycznie uruchamia wycieraczki, lecz tak· 
go, podczas gdy system ABA sam podej· ze automatycznie dobiera pr~dkosc ich 
muje takie dzialanie. Dodatkowa, funkcja, pracy w zaleznosci od intensywnosci opa· 
jest automatyczne zala,czenie swiatel awa· dow. Z kolei czujnik swiatel automatycz-
ryjnych po uruchomieniu hamulca zasad· nie zala,cza swiatla w przypadku gorszej 
niczego. widocznosci. Funkcja ta jest szczeg61nie 

Pierwsze prace nad systemem ABA przydatna podczas przejazd6w g6rskimi 
rozpocz~to w 2006 roku. Systemy te sa, autostradami z duza, liczba, tunel6w, 
zabudowywane gl6wnie w ci~zar6wkach w krajach gdzie nie ma obowiqzku 
Actros, kt6re do tej pory przejechaly juz jezdzenia ze swiatlami przez caly dzien, 
350 min km. Zabudowa systemu w nowym np. w Niemczech, Austrii , Szwajcarii , 
Travego to pierwsza pr6ba wprowadzenia Francji i Hiszpanii. 
tego typu sytemu w autobusach. Gl6wny System doswietlania zakr~t6w posze-
problem to dob6r odpowiednich wartosci rza pole obserwacji drogi w nocy poprzez 
op6Znien, tak aby do minimum ograniczyc zmian~? kierunku wiqzki swiatla reflektor6w 
mozliwosc kolizji i nie przekroczyc warto· przeciwmglowych proporcjonalnie do 
sci, kt6re moglyby zagrozic pasazerom skr~tu kierownicy. System aktywowany 
podr6zuja,cym wewna,trz autobusu. Nalezy jest przy pr~dkosci ponizej 40 km/h i wy-
takze podkreslic, ze system ABA nie po- korzystywany jest gl6wnie na kr~tych dro-
wstal w celu zastqpienia kierowcy. Ma on gach lokalnych. 
jedynie wspom6c jego reakcj~ . Analizy lnnym ciekawym rozwia,zaniem zasto· 
skutk6w wypadk6w pokazuja,, ze przy na· sowanym w nowym Travego, kt6ry poma-
jechaniu autobusem na poprzedzaja,cy ga kierowcy opuscic ciemny plac postojo· 
pojazd, najwi~ksze szkody rejestrowane sa, wy jest doswietlanie drogi dojscia. Po akty-
w pojezdzie, kt6ry zostal uderzony. Zatem wowaniu centralnego zamka specjalnym 
system ABA nie tylko chroni kierowc~ i pi· przyciskiem, przez kilkadziesia,t sekund 
Iota autobusu, lecz takze pasai:er6w samo- wla,czaja, si~ swiatla oswietlaja,ce drag~? 
chodu jada,cego przed nim. przed zaparkowanym pojazdem. 

W przypadku sprzedazy nowego Tra-
vega wyposazonego w system ABA na te- Podsumowanie 
renie Niemiec, agencje ubezpieczeniowe Jak pokazuje powyzszy opis nowy 
gwarantuja, 5% zmniejszenie skladki AC. Mercedes-Benz Travego oferuje wysoki 
W pola,czeniu z systemem SPA przewoz- komfort podr6zy pasazerom oraz dosko· 
nik maze liczyc na obnizenie skladki o ko· nale warunki pracy kierowcy i pilotowi. Nie· 
lejne 5%. Wprowadzenie systemu ABA to stety jest to okupione wysoka, cena, pojaz-
kolejny krok koncernu Daimler AG w two- du. Jak na razie linia Travego opiera si~? 
rzeniu pojazdu ,accident-free". zmianom trend6w stylistycznych, choc nie 

lnnymi elementami poprawiajqcymi kt6rzy sceptycy twierdzq, ze linia ta przez 
bezpieczenstwo obok Aktywnego Asysten· 10 lat juz s i ~ opatrzyla. Niewa,tpliwie 
ta Hamowania ABA, sq takze czujnik desz- najwi~kszym atutem Travego sa, systemy 
czu, czujnik swiatel i system doswietlania zapewniaja,ce bezpieczenstwo nie tylko 

Mercedes-Benz Travego M 

AUTOBUSV 

Marka i typ pojazdu Mercedes Travego Jl 

D!ugoit [mm[ 13000 
Szerokoic lmm[ 2550 
wvso~osc lmml 3710 
Rozstaw osi lmm[ 6080 + 1350 
Zwis przedni [mrnj 2800 
Zwis tv1nv [mm[ 2770 
Liczba miejsc 48+1+1 
Masa v.lasna [kg[ 15650 
Dopuszczaina masa c<lkovnta [kg[ 24000 
MieJsce dla inwalidv 
Uklad drzwi 1 -1.0 
Pojemnoic bagazni~a [m'l 8.4 [z toa'et.ii 

9,6 (bez toa'ety 
Silnik Mercedes-Benz 

OM 457 LA 
Uklad. 6RT1 
PoJemnosc [dm3l: 11,97 
Moe [kW (KMJ/romL 335 (456) /200C 
Moment [Nm/rpm!: 2200/1100 
Norma czystosci spa lin Euro-5/ EEV 

SCR 
Usytuowanie silnika. R 
Skrzym bieQOW Mercedes-Benz 

Power5hlft G0240-E 
8-A 

Retarder: Veith R115E 
Oipmdnia· ZF RI:75E 

zawieszenle niezalez•..: 
05 irodkowa- Daimler 40Cl·13 
OS tylna: ZF R.-75EC 

zawieszenie niezaleirE 
Hamulce. TIT I T 

EBS 
ABS / ASR / ES!' S/ 5/ 5 
svstemv bezp1eczenstwa 
-Asvstent hamowanra 
· System ciagtego hamowarua 
· Aktywne zawieszenie CDS 
· Adaptacyjny tempomat 0 
· System kontr pa;a ruchu (LGS/SPA) 0 
Rozmiar opon. 8 X 295/80 R22,5 
Srednica zawracania [m! 21,32 
Poi. zb10rnlka [dm3! 475 
Poi. zbiornika AdBiue [dm3) 47,5 
WVposazenie: 
klimarvzacja s 
audio/video s 
GPS s 
lodowka s 
barek 0 
kuchn1a 
we 0 
miejsce do spania dla kierowcy 0 
Cena testowanej wersji 365 tvs. euro 

pasazerom i kierowcy, lecz takze innyr 
uzytkownikom drogi. Waznym elementerr 
jest konstrukcja autobusu wydajniej po-
chlaniaja,ca energi ~? zderzenia i skutecznie, 
chronia,ca zar6wno pasazer6w, jak i kie
rowct? oraz pi lota. Nalezy miec nadziej~. 

ze przewoznicy, kt6rzy zdecydujq s i~ nc: 
ten typ pojazdu nigdy nie b~dq zmuszen 
weryfikowac wartosci nowych rozwiqzafl. 
Kierowcy docenia, zar6wno parametry trak· 
cyjne dobrze zestopniowanego ukladu na
p~dowego , jak i komfort pracy, jaki daje 
skrzynia PowerShift. Wr~czenie prestizo-
wej nagrody Coach of the Year 2010 na
stqpilo podczas BusWorld w Kortrijk 
15 pazdziernika br. 


