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trzeci wymiar luksusu

W bieżącym roku koncern Irisbus był
wielkim nieobecnym na wszelkiego ro-
dzaju imprezach wystawienniczych.
Jego stanowiska nie można było znaleźć
ani na Wystawie Transportu Publiczne-
go w Wiedniu, ani na targach BusWorld
w Kortrijk. Podobnie w naszym kraju,
słupska Kapena – polski przedstawiciel
koncernu – zrezygnowała z udziału
w najważniejszej imprezie targowej, jaką
były targi Transexpo w Kielcach. Wyda-
wać by się mogło, że Irisbus zamierza
przetrwać kryzys, ograniczając zarówno
działania marketingowe, jak i prace rozwo-
jowe. Nic bardziej mylnego. Pod koniec
września na torze testowym koncernu
FIAT w Balocco k. Medolianu, Irisbus za-
prezentował trzyosiową wersję, luksusowe-
go autobusu Magelys HDH, który ma być
skutecznym orężem do walki o klientów

z takimi kultowymi pojazdami jak Setra
TopClass 400, Mercedes-Benz Travego,
Volvo 9900, czy Scania Irizar PB.

1. Geneza modelu
Luksusowy autobus turystyczny Irisbus

Magelys miał swoją premierę w październi-
ku 2007 r. podczas targów BusWorld
w Kortrijk. Od tego momentu do rąk prze-
woźników trafiło blisko 250 pojazdów tego
typu. W ofercie koncernu Magelys pozycjo-
nowany jest najwyżej, będąc autobusem tu-
rystycznym klasy premium.

Do tej pory Irisbus nie odniósł większych
sukcesów w tym segmencie rynku. Na ryn-
kach południowej Europy takich, jak Wło-
chy lub Hiszpania, topowym modelem od
wielu lat był Irisbus Domino wytwarzany
przy współpracy z hiszpańskim Noge.
Na pozostałych rynkach europejskich, rolę

autobusu klasy premium miał pełnić Evadys.
Ostatecznie okazało się, że Evadys przejął
rolę popularnego autobusu turystycznego
po modelu Iliade. Cztery lata temu, wpro-
wadzono do produkcji w Vilea Ufiti, nowy
model Domino, opracowany od początku
do końca przez inżynierów Irisbusa. Wyda-
wało się, że to właśnie ten model o wyszu-
kanej i oryginalnej sylwetce będzie topo-
wym pojazdem w ofercie Irisbusa. Stało się
jednak inaczej. W dalszym ciągu Domino
jest prestiżowym modelem na rynkach po-
łudniowej Europy. Próbuje się go także
wprowadzić na rynki Europy Środkowej – np.
w Czechach i w Polsce. W przypadku pozo-
stałych krajów europejskich, zwłaszcza Nie-
miec i Francji, gdzie najwięcej sprzedaje się
luksusowych autobusów turystycznych, kie-
rownictwo koncernu podjęło decyzję o opra-
cowaniu kolejnego modelu.

Irisbus Magelys HDH
Dwuosiowy Irisbus Magelys HD nad brzegami jeziora Lago di Maggiore
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Prace projektowe nad nowym modelem
poprzedzone zostały badaniami ankietowy-
mi, w trakcie których projektanci zbierali opi-
nie o oczekiwaniach wszystkich grup korzy-
stających z autobusów turystycznych. Bada-
nia przeprowadzono wśród przedstawicieli
dwudziestu touroperatorów i 150 przewoźni-
ków turystycznych z całej Europy. Dodatko-
wo na pytania ankieterów odpowiedziało
118 kierowców, 30 pilotów i 520 pasażerów.
W celu przeprowadzania badań, ankieterzy
pokonali blisko 18 tys. km, podróżując róż-
nymi autobusami przez niemal cały Stary
Kontynent. Kompilacja wszystkich wymagań
pozwoliła określić podstawowe założenia,
jakim powinna odpowiadać nowa konstruk-
cja. Prace projektowe i testy prototypów roz-
poczęto w 2004 r. Trwały one niemal 3,5 roku.
W ciągu tego okresu projektanci spędzili bli-
sko 322 tys. rbh przy monitorach kompute-
rów, w laboratoriach badawczych, na torze
prób oraz na drogach publicznych. Łącznie
prace badawczo-rozwojowe, przygotowanie
linii produkcyjnych i zakup niezbędnych urzą-
dzeń kosztował koncern prawie 35 mln euro.

Począwszy od 2007 r., Irisbus oferował
autobus Magelys jedynie w wersji dwuosio-
wej o długości 12,2 i 12,8 m i wysokości
3,62 m. W bieżącym roku, rodzina tych auto-
busów została rozszerzona o model trzyosio-
wy o długości 13,8 m i wysokości 3,81 m.

2. Nadwozie
Przy projektowaniu Magelysa, postano-

wiono zerwać z trendami stosowanymi w in-
nych modelach koncernu, takich jak Evadys,
czy Crossway. Podobnie jak w autobusie VDL
Magiq dominują linie zaokrąglone, płynnie

łączące się z innymi elementami wykończe-
nia. Magelys jest przedstawicielem tzw. tren-
du „Blob-design”. Według założeń, zastoso-
wanie łagodnie zakrzywionych linii ma ze-
wnętrznie odzwierciedlać wysoki poziom bez-
pieczeństwa oferowany pasażerom i obsłu-
dze. Duże masywne obudowy reflektorów
i świateł tylnych zastąpiono małymi punkto-
wymi lampami otoczonymi srebrnymi pier-
ścieniami podkreślającymi przynależność au-
tobusu do klasy premium. Najbardziej domi-
nującym elementem nadwozia jest potężna,
wypukła przednia szyba, zachodząca aż na
dach. Dzięki temu, pasażerom siedzącym
zwłaszcza w bezpośrednim sąsiedztwie środ-
kowego korytarza, zapewniono doskonałą

widoczność do przodu. W modelu HDH za-
stosowano dodatkową trzecią wycieraczkę
szyby przedniej, tak aby zapewnić dobrą wi-
doczność pasażerom nawet przy pogodzie
deszczowej.

Pas podokienny został ukształtowany jak
w przypadku innych modeli, z charaktery-
stycznym przetłoczeniem w kształcie litery
„U”, w którego centralnym miejscu zamon-
towano sylwetkę delfina. Kształt przedniej
szyby dodatkowo uwypuklono poprzez po-
lakierowanie słupków „A” w kolorze srebr-
nym. Słupki te harmonijnie łączą się ze
srebrną listwą przebiegającą wzdłuż całego
nadwozia ponad szybami bocznymi. Na jej
końcu wkomponowano dwufunkcyjną

Premierowy pokaz trzyosiowej wersji Magelysa na torze Balocco

Charakterystycznym elementem zewnętrznym Magelysa jest uwypuklona szyba przednia Tylna ściana z oryginalnymi światłami i kamerą
cofania
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lampę hamowania i pozycyjną o bardzo ory-
ginalnych kształtach. Do łagodnych krzy-
wizn listew i dolnej linii okien bocznych na-
wiązują także zakrzywione przetłoczenia
ponad nadkolami wszystkich kół. Bardzo
ciekawie zaprojektowano tylną ścianę. Tyl-
na szyba, także w kształcie litery „U”, łączy
listwy boczne. W przetłoczeniu pod szybą
tylną, które zabezpiecza ją przed nadmier-
nym zabrudzeniem, harmonijnie wkompo-
nowano kamerę cofania.

Charakterystycznym elementem Magelysa,
podobnie jak w przypadku Neoplana
Starlinera II, jest drugi rząd szyb bocznych

zachodzący na dach autobusu, które nawią-
zują do wzornictwa luksusowych autobusów
turystycznych z lat 50. Poprawiają one w znacz-
ny sposób oświetlenie wnętrza i widoczność
zwłaszcza w przejazdach przez obszary gór-
skie i przy zwiedzaniu zabytkowych miast.
W modelu HDH wprowadzono także jako
standard, szklany dach podobny do tego, jaki
obecnie stosowany jest w autobusach Setra
TopClass czy Van-Hool T917 Astronef. Wyko-
nany jest on według specjalnej technologii,
dzięki której automatycznie zmienia się
współczynnik przenikalności w zależności od
natężenia oświetlenia zewnętrznego.

Mimo dużej powierzchni przeszkleń, nad-
wozie z zapasem spełnia wymagania normy
ECE R-66, dzięki masywnym słupkom przed-
nim i tylnym. Magelys powstaje w fabryce
Iveco Irisbus w Annonay we Francji, wyposa-
żonej w linię kataforezy zanurzeniowej. Dzięki
temu producent gwarantuje wysoką trwałość
nadwozia i jego odporność na korozję.

3. Wnętrze
Podstawowym założeniem przyjętym

przy projektowaniu wnętrza nowego pojaz-
du było stworzenie atrakcyjnego otoczenia,
które pozwala zapomnieć o uciążliwości dłu-
gich podróży po drogach i autostradach.
Osiągnięto to dzięki wprowadzeniu komfor-
towych foteli, wysokiej jakości materiałów
wykończenia wnętrza i dużej powierzchni
szyb, pozwalającej obserwować mijane kra-
jobrazy z nowej perspektywy. Oczywiście
obok atrakcyjnego designu, wprowadzono
także wiele rozwiązań podnoszących kom-
fort, szczególnie tych, które wychodzą na-
przeciw indywidualnym potrzebom poszcze-
gólnych pasażerów.

Zastosowanie dodatkowych szyb bocz-
nych (standard) i szklanego dachu (opcja)
zwiększa o 65% pole widzialności z miejsca
pasażera. Jak na razie jest to największe pole
obserwacji spośród wszystkich autobusów
oferowanych w tym segmencie.

Podobnie jak w przypadku zewnętrznej
linii, także stylistyka wnętrza z harmonijnie
połączonymi elementami sprawia wrażenie
ponadczasowej elegancji. Kolorystyka wnętrza
została utrzymana w ciepłych kolorach piasko-
wym i ochry, które nasuwają proekologiczne

Zastosowanie okien zachodzących na dach i szklanego dachu, optycznie powiększyło prze-
strzeń pasażerską

We wnętrzu starano się wykorzystać maksymalnie naturalne materiały Fotele Sublimeo wyposażono w trójpunkto-
we pasy bezpieczeństwa
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skojarzenia. Bardzo duży nacisk położono na
dobór materiałów wykończeniowych, które
są miłe w dotyku, a jednocześnie odporne
na zużycie. W maksymalny sposób starano
wykorzystać się naturalne materiały, takie jak
drewno, zamsz i skórę.

Obszerne wnętrze o wysokości 2,1 m
i szerokości 2,35 m pozwala swobodnie po-
ruszać się pasażerom wewnątrz pojazdu i bez
problemów zajmować miejsca siedzące.

W przestrzeni pasażerskiej zamontowano
fotele Sublimeo, zapewniające podróżnym
wysoki stopień komfortu. Fotele, spełniające
normy ECE-R80, ECE R-16 i ECE R-14 wy-
posażono w trójpunktowe pasy bezpieczeń-
stwa i ukształtowano tak, aby każdy z pasa-
żerów miał wystarczającą przestrzeń pozwa-
lającą odprężyć się, swobodnie czytać
książkę, oglądać film, czy podziwiać widoki
przed autobusem wyświetlane na monito-
rach LCD. Nowością jest przeniesienie
systemu indywidualnego oświetlenia i przy-
cisków przywołujących pilota, z tunelu

wentylacyjnego biegnącego ponad głowa-
mi pasażerów, bezpośrednio na oparcie fo-
teli. Zastosowanie lampek typu LED o ma-
łym kącie świecenia, pozwala skierować
strumień świetlny bezpośrednio na czytaną
książkę, w taki sposób, że nie przeszkadza
on w jakikolwiek sposób pozostałym pasa-
żerom. Dodatkowym atutem tego rozwiąza-
nia jest to, że zarówno przycisk włączenia
indywidualnego oświetlenia, jak i przywoła-
nia pilota, znajdują się bezpośrednio w za-
sięgu ręki pasażera. Są one wyróżniane
podświetlanymi diodami w związku, z czym
łatwo je znaleźć nocą, nawet przy całkowi-
cie wyłączonym oświetleniu wnętrza. Innym
charakterystycznym elementem nowych fo-
teli jest pojemnik umożliwiający schowanie
1,5-litrowej butelki z napojem w łatwo do-
stępnym miejscu.

We wnętrzu zamontowano aż trzy elek-
trycznie składane monitory LCD 16/9, które
połączone są z odtwarzaczem DVD, sateli-
tarnym systemem lokalizacji GPS wyświetla-
jącym aktualną pozycję pojazdu na mapie
oraz z kamerą pilota, kamerą kierowcy i ka-
merą drogi. Monitor zamontowany ponad kie-
rowcą ma przekątną 23”, a pozostałe 19”.

Oświetlenie wnętrza realizowane jest przy
pomocy dwóch linii świetlnych świecących
światłem odbitym, poprowadzonych wzdłuż
półek bagażowych. Dodatkowo, wzorem roz-
wiązań stosowanych w samolotach pasażer-
skich, zamontowano dwie linie świetlne, po-
prowadzone wzdłuż krawędzi korytarza.

Odpowiednie warunki termiczne w prze-
strzeni pasażerskiej realizowane są za po-
mocą grzejników konwektorowych i nawie-
wu z agregatu klimatyzacyjnego, zamonto-
wanego na dachu pojazdu, o mocy 30 kW.
Klimatyzacja posiada dwustrefowe sterowa-
nie umożliwiające niezależne ustawienie tem-
peratury na stanowisku kierowcy i w prze-
strzeni pasażerskiej. System klimatyzacyjny
tak zaprojektowano, że agregat jest integral-
nie wkomponowany w strukturę nośną nad-
wozia w związku, z czym nie powiększa on
całkowitej wysokości pojazdu.

Wersja HDH oferowana jest w trzech wer-
sjach pojemnościowych, zgodnie z klasyfi-
kacjami IRU (międzynarodowa), GBK (nie-
miecka) lub UCAT (francuska); w wykonaniu
pięciogwiazdkowym autobus może zabrać
48 pasażerów, czterogwiazdkowym – 54 pa-
sażerów i trzygwiazdkowym 61 pasażerów.
Pojemność podpodłogowych bagażników
wynosi 12,45 m3. Dla porównania pojemność
bagażników w wersji HD12,8 wynosi 10,8 m3.

Dogodne wejście do wnętrza zapewniają
dwie pary jednoskrzydłowych drzwi o szero-
kości 84 cm i 77 cm. W środkowych drzwiach
zamontowano dodatkowy stopień, wysuwa-
ny wraz z otwarciem drzwi i ułatwiający wej-
ście do autobusu.

Na komfort podróży pasażerów mają tak-
że wpływ rozwiązania techniczne zastosowa-
ne w podwoziu, takie jak niezależna oś przed-
nia ZF, czy pneumatyczne zawieszenie z elek-
troniczną regulacją położenia. Charakterysty-
ka pneumatycznego zawieszenia została tak
dobrana, aby przy zachowaniu maksimum
komfortu, zapewnić odpowiednią stabilność
jazdy. W ramach opcji można zamówić układ
przyklęku i system CDC – automatycznego
doboru tłumienia amortyzatorów, który do-
biera charakterystykę zawieszenia w zależ-
ności od prędkości jazdy. Moduł sterujący
zbiera dane o kącie skrętu kół, prędkości po-
jazdu oraz stopniu napełnienia pojazdu i do-
biera odpowiednie parametry tłumienia amor-
tyzatorów na poszczególnych osiach tak, aby
zachować maksymalny komfort i minimalizo-
wać możliwość utraty stabilności.

4. Stanowisko kierowcy i pilota
Kokpit Magelysa jest ergonomiczny

i funkcjonalny. Cała deska rozdzielcza zo-
stała zaprojektowana w kształcie skrzydła,
tak aby wszystkie kontrolki i włączniki były
w zasięgu ręki kierowcy bez konieczności
zmiany jego pozycji za kierownicą. Na po-
wierzchni deski pogrupowano elementy ste-
rujące według funkcji i każdą grupę umiesz-
czono w oddzielnej sekcji. Ekran na tablicy
rozdzielczej dostarcza kierowcy informacje

Oświetlenie indywidualne wraz z przyciskiem
przywołania przeniesiono z kanałów wentyla-
cyjnych na tył oparcia

Wnętrze z widocznymi trzema monitorami
LCD

Pojemnik na napoje umieszczony pod fo-
telem

Dla ułatwienia wejścia, w środkowych
drzwiach zamontowano dodatkowy stopień
wysuwany wraz z otwarciem drzwi
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o aktualnym stanie poszczególnych urządzeń
i sytuacji ruchowej, automatycznie eliminu-
jąc te, które nie są potrzebne w danej sytu-
acji. Po prawej stronie fotela kierowcy wydzie-
lono centralny panel obsługowy, na którym
zamontowano m.in. tachograf cyfrowy, ste-
rowanie klimatyzacją i odtwarzacz DVD.
Tachograf cyfrowy jest łatwo dostępny i wi-
doczny, dzięki czemu kierowca może sku-
tecznie kontrolować swój czas pracy. Ma to
też znaczenie podczas inspekcji drogowej.

Duża panoramiczna szyba zapewnia do-
skonałą widoczność. Dodatkowo podgrze-
wane i sterowane elektrycznie lusterka ze-
wnętrzne umożliwiają pełną obserwację
przestrzeni wokół pojazdu. Na prawym wy-
sięgniku umieszczono dodatkowo lustro po-
kazujące przestrzeń pod przednią szybą.
Całości dopełnia kamera cofania. Zmiana
trybu pracy zautomatyzowanej skrzyni As-
Tronic realizowana jest za pośrednictwem
przycisków umieszczonych na multifunkcyj-
nym kole kierownicy. Fotel z zawieszeniem
gazowym wyposażono w regulację podpar-
cia odcinka lędźwiowego oraz trójpunkto-
wy pas bezpieczeństwa. Pneumatycznie za-
wieszony fotel kierowcy oraz kolumna i koło
kierownicy regulowane w trzech płaszczy-
znach pozwalają znaleźć optymalną pozy-
cję za kierownicą bez względu na wzrost
i posturę kierowcy.

Także stanowisko pilota zostało zoptyma-
lizowane pod kątem ergonomii i komfortu
pracy. Przestrzeń wokół jego fotela tak za-
aranżowano, żeby podczas pracy nie musiał
trzymać jakichkolwiek map czy przewodni-
ków bezpośrednio na kolanach. W szafce na
dokumenty zamontowano lusterko, głównie

z myślą o pilotkach, chcących przed pracą
poprawić swój makijaż. Naprzeciw pilota za-
montowano kamerę, która przekazuje obraz
jego twarzy na monitory LCD w przestrzeni
pasażerskiej przy uaktywnieniu mikrofonu.

5. Układ napędowy i jezdny
Magelys HDH napędzany jest sześciocy-

lindrowym silnikiem Iveco Cursor o pojem-
ności 10,3 dm3 i mocy 330 kW (450 KM), który
spełnia normę Euro-5 lub opcjonalnie EEV
dzięki technologii SCR. W zestawieniu ze
skrzynią ZF As-Tronic i przełożeniem tylne-
go mostu na poziomie 3,36, autobus może
osiągać prędkość maksymalną 152 km/h.

Maksymalny moment obrotowy przeno-
szony jest na koła hipoidalnej osi napędowej
U177E. Skrzynia As-Tronic może pracować
w trybie automatycznym, jak również w try-
bie manualnym, gdzie kierowca może samo-
dzielnie decydować o wyborze biegu. W try-
bie manualnym, biegi zmienia się poprzez
naciśnięcie odpowiedniego przycisku na kole
kierownicy. W autobusie zamontowano
przednie zawieszenie niezależne ZF, popra-
wiające komfort podróży. W połączeniu
z nową konstrukcją teleskopów, przednie za-
wieszenie gwarantuje lepszą stabilność jaz-
dy przy nagłych zmianach kierunku oraz
zwiększa komfort podróży.

W wersji HDH zastosowano trzecią
skrętną oś R175E, charakteryzującą się
możliwością przenoszenia dużych obciążeń.
Masa całkowita Magelysa HDH to 24600 kg.
Zastosowana trzecia oś zapewnia bardzo
dobrą zwrotność pojazdu. Skręt kół uaktyw-
niany jest automatycznie wraz ze skrętem
kół przedniej osi powyżej 5°. Średnica

zawracania wersji HDH wynosi 22,18 m.
Dla porównania średnica zawracania mode-
lu Magelys HD 12,2 wynosi 22,05 m,
a Magelys HD 12,8 aż 23,35 m.

Zgodnie z najnowszymi trendami dwu-
obwodowy, pneumatyczny układ hamulcowy
z mechanizmami tarczowymi na wszystkich
osiach, jest uruchamiany elektronicznie przy
pomocy systemu EBS. Układ mikroproceso-
rowy systemu rejestruje położenie pedału
hamulca oraz uwzględnia rozdział masy
i przekazuje informacje do siłowników pneu-
matycznych, które optymalnie dobierają siły
hamowania na poszczególnych osiach. Za-
stąpienie pneumatyki elektroniką skróciło
czas uruchomienia hamulców i tym samym
drogę hamowania. Dodatkowo praca ukła-
du hamulcowego jest monitorowana w spo-
sób ciągły, informując kierowcę o wszelkich
nieprawidłowościach. Wykorzystując elemen-
ty systemu EBS zbudowano kolejne syste-
my zwiększające bezpieczeństwo, takie jak
system elektronicznej stabilizacji toru jazdy
– ESP. Obok hamulców zasadniczych, dodat-
kowy moment hamujący wytwarzany jest
przez zintegrowany ze skrzynią retarder.
Praca retardera sterowana jest za pomocą
sześciostopniowego joysticka zabudowane-
go na kolumnie kierownicy lub poprzez naci-
śnięcie pedału hamulca.

6. Systemy bezpieczeństwa
Tak, jak w przypadku innych konstruk-

cji tego segmentu, także Magelys wyróżnia
się bogatym wyposażeniem podnoszącym
poziom bezpieczeństwa. W zakresie syste-
mów bezpieczeństwa biernego mającego za
zadanie minimalizować skutki ewentualnej

Stanowisko pilota wyposażono w drobne ele-
menty, jak choćby stolik i lusterko

Kabina kierowcy
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kolizji, w Magelysie zastosowano m.in. nad-
wozie o odpowiedniej sztywności, siedze-
nia wyposażone w pasy bezpieczeństwa, re-
tarder czy elektroniczny układ uruchamia-
jący hamulce EBS. Już dziś zapewnienie od-
powiedniego poziomu bezpieczeństwa bier-
nego gwarantują aktualne przepisy europej-
skie, takie jak np. regulamin ECE-R 66
dotyczący nadwozia oraz regulaminy
ECE-R 14, ECE-R 16 i ECE-R 80 w zakresie
foteli pasażerskich.

W ramach systemów bezpieczeństwa
czynnego minimalizujących możliwość wy-
stąpienia wypadku poprzez przekazanie na
czas informacji o zagrożeniu i wspomożeniu
reakcji kierowcy w przypadku powstania sa-
mego zagrożenia, w Magelysie standardowo
zastosowano układy przeciwpoślizgowe
ABS/ASR oraz system kontroli trakcji ESP.
Z kolei opcjonalnym wyposażeniem są na-
stępujące systemy:
a) ACC (Adaptive Cruise Control) – adapta-

cyjny system kontroli odległości,
b) system ostrzegania o niezamierzonej

zmianie kierunku jazdy LDWS (Lane De-
parture Warning System),

c) IVTM (Integrated Vehicle Tyre pressure
Monitoring) – system automatycznego
pomiaru ciśnienia w ogumieniu.

ACC został opracowany jako system
wczesnego ostrzegania kierowcy o zbliża-
niu się do przeszkody. Problem zachowa-
nia bezpiecznej odległości od poprzedza-
jącego pojazdu jest szczególnie ważny pod-
czas jazdy na autostradach, gdzie ruch od-
bywa się przy dużych prędkościach, a mo-
notonna jazda usypia czujność kierowcy.
Zdarza się, że kierowca jadącego przodem

samochodu osobowego gwałtownie hamu-
je, nie zdając sobie sprawy, że podążający
za nim autobus potrzebuje znacznie dłuż-
szej drogi hamowania. Częste przypadki,
z jakimi można się spotkać na autostradzie
to gwałtowny zjazd z lewego pasa tuż przed
jadący autobus i rozpoczęcie hamowania
celem zjazdu z autostrady lub uniknięcia
najechania na pojazd jadący przodem. Aby
zminimalizować możliwość kolizji w takich
przypadkach wprowadzono system ACC.
System ten kontroluje przy pomocy radaru,
umieszczonego za przednim zderzakiem,
odległość od poprzedzającego pojazdu,
jego położenie na drodze oraz jego pręd-
kość. Porównując ciągle napływające wyni-
ki automatycznie ustala optymalną prędkość
pojazdu w którym jest zabudowany, włącza-
jąc retarder lub dławiąc silnik.

W przypadku, gdy wolniej jadący pojazd
zjedzie z pasa ruchu lub przyśpieszy, pręd-
kość autobusu jest automatycznie zwiększa-
na do wcześniej zadanej prędkości. Jeśli
przed pojazdem droga jest pusta, system
działa jak konwencjonalny tempomat. Praca
systemu jest aktywowana, gdy pojazd prze-
kroczy prędkość 15 km/h.

Innymi elementami opcjonalnymi popra-
wiającymi bezpieczeństwo obok adaptacyj-
nego tempomatu jest system LDWS (Lane
Departure Warning System), który alarmuje
kierowcę poprzez wibrujące silniczki zainsta-
lowane w jego siedzeniu, o fakcie zjechania
z wyznaczonego pasa ruchu. Także system
IVTM (Integrated Vehicle Tyre pressure Mo-
nitoring), który mierzy ciśnienie w każdej opo-
nie, zmniejsza ryzyko wystrzału, ogranicza
przedwczesne zużycie opony oraz wpływa na
zmniejszenie zużycia paliwa.

Źródło napędu stanowi Irisbus Cursor 10 Radar systemu ACC


