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Wraz z premierą i4, koncern Scania za-
kończył proces wprowadzenia nowej ge-
neracji pojazdów zapoczątkowany w 2000
roku wraz z uruchomieniem produkcji luk-
susowego autobusu turystycznego PB.
Dziś w ofercie szwedzkiego koncernu znaj-
duje się pełna gama pojazdów, zbudowa-
nych na tej samej platformie podwoziowej,
wyróżniających się oryginalną linią nadwo-
zia oraz funkcjonalnym i estetycznym wnę-
trzem, które przeznaczone są dla przewoź-
ników obsługujących zarówno linie regio-
nalne, jak i dalekodystansowe przewozy
turystyczne. Wszystkie pojazdy, zbudowa-
ne przy współpracy hiszpańskiej firmy nad-
woziowej Irizar, znajdują się już w ofercie
spółki Scania Polska.

1. Globalne partnerstwo
z Irizarem

Na przełomie wieku, Scania zmieniła or-
ganizację koncernu, której celem było uzy-
skanie transparentności przepływów finan-
sowych, zoptymalizowanie kosztów pro-
dukcji, poprawa jakości produkowanych
pojazdów i rozbudowa sieci serwisowej.
Aby sprostać coraz ostrzejszej konkuren-
cji, Scania na początku 2000 roku opraco-
wała nową strategię, w ramach której:

o działalność koncernu ograniczono jedy-
nie do budowy ciężkich ciężarówek,
autobusów i silników;

o wprowadzono modułową budowę
produktów;

o przygotowano produkty o zasięgu
światowym;

o działania koncernu podzielono na trzy
wzajemnie uzupełniające się sektory:
produkcja pojazdów, serwis i obsługa fi-
nansowa;

o prace rozwojowe prowadzone są z za-
chowaniem rentowności.
Dzięki tej polityce, znacznie rozszerzo-

no paletę produktów, ograniczając jedno-
cześnie koszty produkcji i liczbę części za-
miennych. Te same silniki, skrzynie biegów,
osie oraz elementy instalacji pneumatycz-
nej i elektrycznej wykorzystywane są zarów-
no w autobusach, jak i w samochodach cię-
żarowych. Wpłynęło to na obniżenie cen
komponentów wykorzystywanych w budo-
wie autobusów. Mniejsza ilość komponen-
tów pozwoliła obniżyć także koszty serwi-
su i prowadzenia magazynu części zamien-
nych, gdyż wprowadzenie jednej części do
globalnego systemu serwisowego obejmu-
jącego ponad 100 krajów świata, kosztuje
koncern około 6 tys. euro.

Czytelna segmentacja produktów oraz
ich modułowa budowa pozwoliła bardziej
precyzyjnie przygotowywać ofertę na po-
szczególne rynki lokalne. Obok rozwoju
podwozi, oraz własnej rodziny Omni, roz-
wój konstrukcji nowych autobusów lokal-
nych, kombi i turystycznych prowadzono
w oparciu o współpracę z firmami nadwo-
ziowymi. Firmy te zostały podzielone na
trzy grupy:
a) partnerzy globalni, z którymi Scania po-

wiązana jest stałą umową na dostawę
podwozi i z którymi prowadzi wspólne
prace nad rozwojem produktu;

b) preferowani partnerzy lokalni, z który-
mi Scania prowadzi ścisłą współpracę
w zakresie produktów oferowanych na
wybranym rynku lokalnym;

c) lokalni partnerzy, którym Scania dostar-
cza podwozia z prawem sprzedaży
gotowego pojazdu jedynie na rynku
lokalnym.
W toku wieloletniej współpracy, part-

nerem globalnym szwedzkiego koncernu
został hiszpański producent autobusów Iri-
zar z siedzibą Orizmaitegi, która posiada
swoje zakłady także w Maroku, Chinach,
Brazylii, Meksyku, Południowej Afryce
i w Indiach.

Fot. 1. Trzon oferty szwedzkiego koncernu w klasie autobusów kombi i turystycznych stanowią konstrukcje opracowane wspólnie z firmą Irizar
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Od i4 do PB – kompleksowa oferta Scania Polska
dla przewozów regionalnych i dalekobieżnych
Od i4 do PB – kompleksowa oferta Scania Polska
dla przewozów regionalnych i dalekobieżnych
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Tradycje firmy sięgają 1889 roku, kie-
dy to Jose Antonio Irizar uruchomił fabry-
kę powozów konnych. Pierwszy autobus
opuścił bramy fabryki w 1929 roku. Dyna-
miczny rozwój firmy jako światowego pro-
ducenta pojazdów rozpoczął się w 1991
roku. Kryzys na rynku hiszpańskim pod
koniec lat 80. ubiegłego wieku, zmusił kie-
rownictwo firmy do zdobycia nowych ryn-
ków zbytu. Aby sprostać zróżnicowanym
wymaganiom lokalnych rynków europej-
skich, w fabryce wprowadzono nowy sys-
tem zarządzania procesami, zrywając
z dotychczasowym hierarchicznym syste-
mem kierowania firmą. W tym samym cza-
sie wraz z wprowadzeniem modelu Cen-
tury, zaniechano produkcji autobusów lo-
kalnych i znacznie poszerzono gamę ofe-
rowanych modeli turystycznych i kombi,
która objęła wszystkie klasy pojemnościo-
we midi, maxi i mega. Aby uzyskać opła-
calność produkcji, dwukrotnie zwiększo-
no jej wielkość do poziomu dwóch jedno-
stek dziennie. Zakłady w Ormaiztegi za-
trudniały w tym czasie około 350 pracow-
ników. Irizar był jednym z pierwszych pro-
ducentów autobusowych, który uzyskał
certyfikat jakości ISO 9001 (1994 rok).

Obecnie, dzięki partnerstwu ze Scanią,
bramy fabryki w Hiszpanii opuszcza oko-
ło 1,6 tys. pojazdów, które są eksploato-
wane w blisko 50 krajach świata. Tym sa-
mym Irizar stał się liderem na rynku hisz-
pańskim (39% rynku) i drugim, co do wiel-
kości produkcji producentem autobusów
turystycznych w Europie.

2. Scania Irizar Century –
uniwersalny autobus do
ciężkich zadań

Autobus turystyczny Century jest jed-
nym z najpopularniejszych autobusów
w Europie. Przez prawie 18 lat sprzedano
ich ponad 17 tys. Także i w Polsce jest naj-
częściej kupowanym autobusem przez to-
uroperatorów. Łącznie w latach 1996-2008,
w Polsce sprzedano 222 egzemplarze mo-
delu Century i 33 egzemplarze modelu In-
terCentury. Tak duża popularność tego
modelu jest zasługą atrakcyjnej ceny
w stosunku do oferowanych rozwiązań
oraz niskich kosztów eksploatacji.

Produkcja pierwszej generacji mode-
lu Century została uruchomiona w 1991
roku. Jego sylwetka wyróżniała się, na tle
konkurencyjnych konstrukcji, mocno po-
chyloną szybą przednią, dużą trapezową
szybą za przednimi drzwiami i masywnym
słupkiem „B”. Elementy te stanowią
wyróżnik wszystkich produktów Irizara
do dzisiaj. W 1997 roku model Century

poddano restylingowi, wprowadzając re-
flektory projektorowe i dodając na ścianie
przedniej i tylnej półkoliste przetłoczenia
nadające sylwetce charakterystycznego
wyglądu „uśmiechniętej twarzy”.

W 2004 roku Century poddano kolej-
nej modernizacji, wprowadzając wiele ele-
mentów stylistycznych z flagowego mode-
lu PB. Na dolnym pasie ściany przedniej
pojawiły się charakterystyczne reflektory
w kształcie trapezu oraz gładkie podszy-
bie, które nadały nowy wyraz całej sylwet-
ce. Nowe reflektory poprawiły także kom-
fort pracy kierowcy. Natężenie światła lamp
ksenonowych w odległości 50 m jest
o 50% większe w porównaniu z światłami
modelu poprzedniej generacji. Na popra-
wę bezpieczeństwa ma także wpływ węż-
szy słupek „A”, który zmniejszył obszar
martwego pola obserwacji. Poprzez

wygładzenie ściany przedniej i wprowa-
dzenie nowego zderzaka, poprawiono
współczynnik oporu aerodynamicznego,
co bezpośrednio wpłynęło na zmniejsze-
nie zużycia paliwa. Przy przeprojektowa-
niu nadwozia, obok formy plastycznej,
uwzględniono także wymagania struktury
nośnej pod względem jej odporności na
zniekształcenia w przypadku zderzenia
czołowego, dzięki czemu poprawiono wa-
runki bezpieczeństwa kierowcy i pilota.

W autobusie trzeciej generacji wpro-
wadzono nową ścianę tylną. Jej charakte-
rystycznym elementem są powiększone
wloty powietrza do komory silnika, tak aby
zapewnić odpowiednie chłodzenie silni-
kom Euro-4. Aby przełamać dużą jedno-
litą powierzchnię ściany tylnej wprowa-
dzono mocno uwypuklone koliste prze-
tłoczenie, obejmujące tylną szybę, wloty

Fot. 3. Wersja trzyosiowa modelu Century

Century należy do grupy najpopularniejszych autobusów turystycznych w Europie. Dzięki swym
walorom jest popularny także w Polsce. Wersja dwuosiowa Century w barwach Wirażbusu
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silników o mocy 308 kW klient ma do wy-
boru skrzynię dwunastobiegową. W pneu-
matycznym układzie hamulcowym zasto-
sowano wentylowane hamulce tarczowe
na wszystkich osiach, które współpracują
z systemem przeciwpoślizgowym ABS
i systemem kontroli trakcji TC. Dodatko-
wo praca układu hamulcowego wspoma-
gana jest poprzez hydrauliczny retarder.

Century oferowany jest w ośmiu wer-
sjach długościowych z nadwoziem o wy-
sokości 3,5 m oraz w sześciu wersjach dłu-
gościowych z nadwoziem o wysokości
3,7 m. Jak widać Century jest jednym
z najbardziej uniwersalnych pojazdów
w swojej klasie i każdy z przewoźników
może dobrać optymalną wersję do swo-
ich wymagań.

3. Scania Irizar PB - autobus
wielkiej turystyki

Pod koniec lat 90. XX wieku Irizar przy-
stąpił do opracowania nowego autobusu
turystycznego, który miał być pozycjono-
wany o klasę wyżej niż popularny Centu-
ry. W zamierzeniach miał stanowić konku-
rencję dla Setry TopClass, Mercedesa
Travego, Neoplana Starlinera czy MAN-a
Lion’s Stara. Nazwano go PB, co w wol-
nym tłumaczeniu z języka baskijskiego
oznacza nowy produkt (Produktu Berria).
Prace projektowe, przy których pracowa-
ło ponad tysiąc osób, trwały blisko 4 lata
i kosztowały 18 mln euro. Uruchomienie
produkcji nowego modelu wymagało

Wnętrze Century, dzięki bogatej gamie opcji
można dostosować do swoich potrzeb

Fot. 5. Stanowisko kierowcy w modelu Century wzorowano na modelu PB

powietrza i część pokrywy silnika. Zgod-
nie z obecnymi standardami, światła tylne
wykonano w technologii LED, które cha-
rakteryzują się długim czasem pracy,
mniejszym zużyciem energii oraz jaśniej-
szym strumieniem światła.

W Irizarze Century wprowadzono
nowe zintegrowane urządzenie klimatyza-
cyjno-wentylacyjne Hispacold z automa-
tycznym sterowaniem IRICOMFORT, cha-
rakteryzujące się zwiększoną o 20% wy-
dajnością w porównaniu z poprzednim
modelem. System automatycznie utrzymu-
je żądaną temperaturę i wilgotność powie-
trza we wnętrzu, uwzględniając dane
z czujników temperatury wewnętrznej i ze-
wnętrznej, temperatury w kanałach wen-
tylacyjnych i parowniku. Wraz z nowymi
kanałami wentylacyjnymi wprowadzono
nowe panele serwisowe dla pasażera obej-
mujące indywidualne nawiewy powietrza,
przycisk przywołania pilota i halogeny
oświetlenia wewnętrznego. Ponad półka-
mi poprowadzono kanał maskujący roz-
proszone oświetlenie wnętrza. Aby ułatwić
pasażerom wsiadanie i wysiadanie z au-
tobusu przeprojektowano nadwozie
w strefie drzwi, wprowadzając szersze i wy-
godniejsze schody. Zarówno gama kolo-
rystyki wnętrza, jak i paleta materiałów
wykończeniowych jest bardzo bogata,
dzięki czemu klient może dopasować wnę-
trze do swoich upodobań. Do wyboru są
trzy modele siedzeń: standard, Luxe
i Grand Luxe. W ramach modernizacji

powiększono także przestrzeń bagażową.
Opcjonalnym wyposażeniem jest mecha-
nizm automatycznego otwierania luków
bagażowych z miejsca kierowcy.

Zmiany objęły także stanowisko kie-
rowcy, w którym wykorzystano elementy
modelu PB. W osi pojazdu zamontowano
owalną konsolę, w której umieszczono
sprzęt audio-wideo, sterownik klimatyza-
cji Hispacold umożliwiający niezależny
rozdział powietrza na stanowisko kierow-
cy i do przestrzeni pasażerskiej oraz ekran
informujący o temperaturze powietrza
w różnych częściach autobusu. Może być
ona obsługiwana zarówno z miejsca kie-
rowcy, jak i pilota.

Bazą autobusu są dwu- i trzyosiowe
podwozia K124 EB 4x2, K124 EB 6x2
i K124 EB 6x2*4. W tym ostatnim modelu,
stosowanym głównie w autobusach o dłu-
gości 13,7; 14,5 oraz 15 m, trzecia oś jest
sterowana hydraulicznie, dzięki czemu wy-
dłużono przebieg opon i zmniejszono ze-
wnętrzną średnicę zawracania. Konstruk-
cja podwozia została wykonana ze stali
nierdzewnej. Źródło napędu stanowią
dwunastolitrowe silniki DSC 12 o mocy od
250 kW (340 KM) do 308 kW (420 KM).
Normę Euro-4 osiągnięto, stosując tech-
nologię EGR, niewymagającą stosowania
płynu AdBlue. Silniki współpracują
z ośmiobiegową skrzynią biegów GR-801 R
z elektropneumatycznym systemem zmia-
ny biegów Opticruise lub siedmiobiegową
skrzynią ComfortShift. W przypadku
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wdrożenia ponad 80 nowych rozwiązań
technicznych. W lutym 2001 roku bramy
fabryki w Ormaiztegi opuścił pierwszy eg-
zemplarz Scanii Irizar PB.

PB wyróżnia się oryginalnym kształtem
nadwozia o bardzo niskim współczynniku
oporu aerodynamicznego. Część fachow-
ców zastanawiała się, czy tak awangardo-
wa linia wytrzyma próbę czasu i za kilka
lat będzie równie atrakcyjna jak na począt-
ku XXI wieku. Mimo upływu siedmiu lat
i zmiany kanonów stylistyki, linia PB nadal
przykuwa uwagę. Design PB opracowała
firma ARUP Design Research (A.D.R.),

firmy należało przeprowadzenie badań
nowej konstrukcji pod kątem osiągnięcia
jak najlepszych wskaźników bezpieczeń-
stwa, znacznie przekraczających wymaga-
nia normy ECE-R66. Zmniejszenie po-
wierzchni okien bocznych o około 15%
oraz wprowadzenie sztywnej konstrukcji
ściany przedniej zwiększyło o ponad 30%
skrętną sztywność nadwozia i odporność
na odkształcenia w przypadku dachowa-
nia. Wprowadzone wzmocnienia kratow-
nicy w środkowej części nadwozia zwięk-
szyły jego odporność na uderzenia bocz-
ne. SENER zaprojektował także nowy
układ klimatyzacji wnętrza oraz zoptyma-
lizował wnętrze pod względem redukcji ha-
łasu i drgań.

Charakterystycznym elementem nad-
wozia jest mocno pochylona ściana przed-
nia zintegrowana z obudową klimatyzacji
przypominającą kształtem delfina. Aerody-
namiczny kształt nadwozia ma wpływ na
obniżenie kosztów eksploatacji. Niskie
opory pozwoliły na obniżenie zużycia pa-
liwa, zwłaszcza przy przejazdach z pręd-
kością rzędu 80-100 km/h. Opływ strug
powietrza został tak ukształtowany, aby
zmniejszyć do minimum osadzanie się bru-
du na ścianach bocznych i ścianie tylnej.

Fot. 6. Mimo swej ceny, futurystyczny PB zyskał szerokie grono zwolenników

która ma swój wkład w projektowaniu nad-
wozia samochodów Rolls-Royce i Bentley.
Przy projektowaniu nadwozia, obok formy
plastycznej, uwzględniono także wymaga-
nia struktury nośnej pod względem jej od-
porności na zniekształcenia w przypadku
dachowania lub zderzenia czołowego.
Optymalizacja kratownicy została opraco-
wana przez firmę SENER, posiadającą
ponad trzydziestoletnie doświadczenie
konstrukcyjne w sektorze lotniczym, ko-
smicznym, samochodowym (SEAT, VW,
NISSAN), pojazdów szynowych (ALSTOM)
i energetycznym. Do głównych zadań tej
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Odpowiednie zaokrąglenie dachu oraz
ściany przedniej i tylnej zmniejszyło także
podatność nadwozia na podmuchy bocz-
nego wiatru.

Elementem stylistycznym, który łączy
wszystkie autobusy Irizara jest duża tra-
pezowa szyba za drzwiami przednimi. Li-
nia PB jest zdominowana przez szerokie,
zaokrąglone słupki „C”, które obok funk-
cji estetycznych są także istotnym elemen-
tem bezpieczeństwa biernego, zwiększa-
jącym sztywność nadwozia. Do trapezo-
wej szyby nawiązuje wiele pozostałych ele-
mentów nadwozia, takich jak światła
przednie i tylne oraz tylna szyba zacho-
dząca na boki.

Przesunięcie klimatyzacji do przodu,
obok poprawy wentylacji we wnętrzu po-
jazdu, zmieniło także rozkład nacisków na
osie oraz wpłynęło na obniżenie środka

ciężkości, co ma bezpośredni wpływ na
zwiększenie stabilności jazdy.

Wnętrze autobusu wykończono w ja-
snych pastelowych barwach, które kore-
spondują z kontrastową tapicerką siedzeń
pasażerskich Estebana. Wykończenie
wnętrza oferowane jest w trzech wersjach:
Standard (tapicerka z tkaniny), Special (ta-
picerka z tkaniny ze skórzanymi podgłów-
kami) i Premium (tapicerka skórzana).
Siedzenia spełniają wymagania normy
ECE-R80. Obok standardowej aranżacji
siedzeń z czterema fotelami w jednym rzę-
dzie, klient ma także do wyboru wersję VIP
w układzie 2+1.

W Irizarze PB wprowadzono zintegro-
wane urządzenie klimatyzacyjno-wentyla-
cyjne Hispacold o wydajności 33 tys. kcal/h
z funkcję re-heat i automatycznym stero-
waniem IRICOMFORT. System automa-

tycznie utrzymuje żądaną temperaturę
i wilgotność powietrza we wnętrzu,
uwzględniając dane z czujników tempera-
tury wewnętrznej i zewnętrznej, tempera-
tury w kanałach wentylacyjnych i parow-
niku. Ogrzewania wnętrza odbywa się za
pomocą czterech grzejników konwektoro-
wych oraz nawiewów ciepłego powietrza
wzdłuż kanałów wentylacyjnych poprowa-
dzonych ponad siedzeniami pasażerskimi.
Nowe rozwiązanie pozwala utrzymać jed-
nakowy poziom temperatury w całej prze-
strzeni pasażerskiej w zakresie tempera-
tur od 19 do 23oC, przy przepływie powie-
trza na poziomie 0,2 m/s. Dodatkowe kon-
wektory ogrzewają także stopnie drzwi,
uniemożliwiając ich oszronienie oraz WC
i kabinę sypialną kierowcy. Wnętrze PB
wyróżnia się także niskim poziomem ha-
łasu wewnętrznego. Przy prędkości rzędu
90 km/h hałas we wnętrzu nie przekracza
66 dBA.

Nowe stanowisko kierowcy zostało
zoptymalizowane pod kątem ergonomii.
W porównaniu z modelem Century
o 150 mm powiększono odległość pomię-
dzy kolumną kierownicy, a tylną ścianką
stanowiska kierowcy (+15%). Zastosowa-
nie dwubarwnej kolorystyki deski uatrak-
cyjniło jej wygląd. Wszystkie przyciski
przerzucono na lewą stronę na półkę obok
okna kierowcy, natomiast obsługę agre-
gatu klimatyzacji i sprzętu audio-wideo zlo-
kalizowano w środkowej konsoli. Sztyw-
na kratownica przedniej ściany skutecznie
zabezpiecza kierowcę i pilota przed na-
stępstwami czołowego zderzenia.

Przy projektowaniu wnętrza nie zapo-
mniano o tym, że większość pilotów wy-
cieczek to kobiety, w związku z czym
w pokrywie dodatkowej skrytki na doku-
menty umieszczono podświetlane luster-
ko do makijażu.

Fot. 7. Polska premiera trzyosiowej wersji PB podczas targów Tour Salon

Fot. 9. Tylna ściana modelu PBFot. 8. Linia PB zdominowana jest przez szeroki słupek „C”
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Bazą autobusu, podobnie jak w przypad-
ku modelu Century, są dwu- i trzyosiowe
podwozia K124 EB 4x2, K124 EB 6x2
i K124 EB 6x2*4, jednak z mocniejszymi
silnikami o mocy od 309 kW (420 KM) do
352 kW (480 KM). Zastosowanie czterech
zaworów na cylinder, indywidualnych modu-
łów wtrysku UI, zapewniających wysokie ci-
śnienie wtrysku oraz mikroprocesorowego
modułu pobierającego dane z retardera,
systemu kontroli trakcji TC, skrzyni biegów
Opticruise umożliwia precyzyjny dobór daw-
ki, co ma bezpośredni wpływ niskie jednost-
kowe zużycie paliwa. Silnik współpracuje
z ośmiobiegową skrzynią biegów GR-801 R
z elektropneumatycznym systemem zmia-
ny biegów Opticruise. W pneumatycznym
układzie hamulcowym zastosowano

wentylowane hamulce tarczowe na wszyst-
kich osiach, które współpracują z systemem
przeciwpoślizgowym ABS i systemem kon-
troli trakcji TC. Dodatkowo praca układu
hamulcowego wspomagana jest poprzez
hydrauliczny retarder. Charakterystyka ele-
mentów zawieszenia została tak dobrana,

aby zapewnić podróżującym maksimum
komfortu. Ponadto układ zawieszenia wypo-
sażono standardowo w elektroniczny system
podnoszenia i opuszczania nadwozia ELC,
umożliwiający przyklęk pojazdu podczas
postoju oraz jego podniesienie podczas
przejazdu po drogach o złej nawierzchni.

Wnętrze Irizara utrzymane w jasnych pastelo-
wych barwach. Wnętrze w standardzie Pre-
mium ze skórzaną tapicerką

Fot. 11. Stanowisko kierowcy Irizara PB

Fot. 12. i4 w wersji lokalnej Fot. 13. i4 w wersji kombi
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Dzięki modułowej budowie zarówno
podwozia, jak i nadwozia, PB oferowany
jest w dwóch wersjach wysokościowych
i pięciu wersjach długościowych. Uwzględ-
niając 3 standardy wykończenia wnętrza,
łącznie oferowane są 33 wersje tego po-
jazdu, dzięki czemu każdy z nabywców
może optymalnie dobrać pojazd pod ką-
tem swoich potrzeb.

Chociaż PB jest pozycjonowany jako
autobus luksusowy, jego popularność
przerosła największe oczekiwania. Do dzi-
siaj sprzedano około 3 tys. egzemplarzy
tego modelu. Autobus ten coraz częściej
nie jest wykorzystywany jedynie jako au-
tobus flagowy w ramach obsługi długody-
stansowych objazdów turystycznych, lecz
wykorzystywany jest także przy obsłudze
międzynarodowych połączeń regularnych.
50 autobusów PB obsługiwało VIP-ów
goszczących na tegorocznych Mistrzo-
stwach Europy w Piłce Nożnej rozgrywa-
nych na boiskach Austrii i Szwajcarii.

4. Scania Irizar i4 – nowa
jakość w klasie autobusów
międzymiastowych

i4 to najmłodsza rodzina autobusów
opracowana wspólnie z Irizarem. Obejmu-
je ona autobusy lokalne i kombi, które za-
stępują w programie produkcyjnym mo-
dele InterCentury. i4 oferowany jest
w trzech wersjach:
o lokalnej i4L z podłogą poprowadzoną

na wysokości 860 mm, z dwuskrzydło-
wymi środkowymi drzwiami o szeroko-
ści 1400 mm, wyposażonymi w windę
Hidrel Gobel i wyspą centralną umożli-
wiającą wprowadzenie wózka inwalidz-
kiego;

o pośredniej i4M, w której środkowe
przejście podwyższono tak, aby uzy-
skać płaską powierzchnię podłogi.
Dzięki temu model M może być ofero-
wany także jako autobus szkolny z sie-
dzeniami w układzie 3+2. W środku
zamiast drzwi dwuskrzydłowych zasto-
sowano drzwi jednoskrzydłowe o sze-
rokości 900 mm lub 1100 mm. W tym
ostatnim przypadku, w drzwiach tych
można zainstalować windę dla inwali-
dów podobnie jak w wersji L;

o kombi i4H, którą z powodzeniem moż-
na zastosować do obsługi ruchu tury-
stycznego. W porównaniu z wersjami
L i M, przebieg podłogi podniesiono
o 200 mm, co wpłynęło na zwiększenie
pojemności bagażników do 6 m3

w wersji o długości 12,9 m. Wersja ta
charakteryzuje się także najbogatszym
wyposażeniem wnętrza.

Prace nad nowym pojazdem trwały
blisko 4 lata. Główny nacisk położono na
czterech kluczowych zagadnieniach: bez-
pieczeństwie, niezawodności i trwałości,
komforcie i uniwersalności zastosowań.
Chociaż i4 jest autobusem lokalnym
i kombi, to w jego konstrukcji wykorzy-
stano wiele rozwiązań z flagowego mo-
delu PB. Autobus adresowany jest przede
wszystkim do przewoźników obsługują-
cych regularne linie do 200 km długości.
Jednak z uwagi na modułową konstruk-
cję i bogatą paletę wyposażenia, autobus
może być wykorzystywany zarówno do
przewozów turystycznych, jak i szkol-
nych. Dzięki nowemu modelowi, zarów-
no Scania, jak i Irizar chce rozszerzyć
swój rynek sprzedaży i pozyskać nowych
klientów. Podstawowym modelem nowej
rodziny jest dwuosiowy autobus o długo-
ści 12,9 m, umożliwiający przewóz mak-
symalnie 59 pasażerów na miejscach sie-
dzących. Cała rodzina obejmować będzie
7 modeli dwu- i trzyosiowych o długości
od 10,7 do 15 m i pojemności od 43 do
71 pasażerów.

Patrząc na nowe nadwozie od razu
można dostrzec duże podobieństwo do
luksusowego PB. Podobieństwo to nie
ogranicza się tylko do ściany przedniej
z charakterystycznie ukształtowanymi re-
flektorami i przetłoczeniem w kształcie
litery „u”. Najbardziej charakterystycznym
elementem nadwozia jest maskownica kli-
matyzacji, umieszczona w przedniej czę-
ści dachu. Jej kształt w połączeniu z moc-
no pochyloną szybą czołową i płaską po-
wierzchnią ścian bocznych umożliwił uzy-
skanie bardzo niskiego współczynnika
oporów aerodynamicznych. Ma to bezpo-
średnie przełożenie na zmniejszone zu-
życie paliwa. Bryła i4 może być przykła-
dem czystej formy z prostymi i łagodnie
zaokrąglonymi liniami. Nadwoziu i4 nada-
no indywidualną i unikalną formę wyróż-
niającą się harmonijnym kształtem i es-
tetyką, dzięki zastosowaniu dużych po-
wierzchni szyb bocznych, których dolna
linia zachodzi na stalową kratownicę
ścian. Zupełnie od nowa zaprojektowa-
no tylną ścianę, która swoim stylem na-
wiązuje bardziej do modelu NewCentury,
z charakterystycznym owalnym przetło-
czeniem obejmującym tylną szybę i kla-
pę silnika. Ciekawym zabiegiem styli-
stycznym było wprowadzenie dwubarw-
nej kolorystyki, która optycznie podwyż-
sza bryłę autobusu. Trzeba przyznać, że
zewnętrzny design bardziej kojarzy się
z autobusem turystycznym, aniżeli auto-
busem liniowym.

Wraz ze stylistyką nadwozia, przejęto
z PB także technologię produkcji. Cała
konstrukcja dachu przygotowywana jest w
oddzielnym zakładzie, gdzie na specjalnej
ramie, montowane jest wyspecyfikowane
wyposażenie, tj. kanały wentylacyjne, in-
stalacja elektryczna, oświetlenie wnętrza,
monitory LCD, tapicerka, wykładzina sufi-
tu i agregat klimatyzacji. Kompletny dach
montowany jest w autobusie i nie wyma-
ga później prowadzenia jakichkolwiek prac
montażowych.

Mimo dużego przeszklenia, nadwozie
w pełni spełnia wymagania normy
ECE R-66. W porównaniu z InterCentury
sztywność nadwozia i4 jest o 35% wyższa.
Także odporność struktury na skręcanie
jest większa o 30%. W przypadku zderze-
nia czołowego nadwozie i4 jest w stanie
wchłonąć o 50% większą energię niż jego
poprzednik.

Dzięki dużemu przeszkleniu i zastoso-
waniu obić w jasnych pastelowych kolo-
rach, wnętrze jest jasne i sprawia wraże-
nie przestronności. Przestrzeń pasażerska
jest doskonale wyciszona, tak że nawet
podróż w tylnej części pojazdu bezpośred-
nio w sąsiedztwie komory silnika zapew-
nia komfortowe warunki. Podobnie jak na
zewnątrz, także i we wnętrzu przywiązano
dużą wagę do wzornictwa, gdzie zastoso-
wano wiele zapożyczeń z modelu PB. Fo-
tele dla i4 zaprojektowano wspólnie z firmą
Esteban. W wersji lokalnej fotele wyposa-
żono w dodatkowe uchwyty dla stojących

Fot. 14. Pas podokienny przedniej ściany
został przeniesiony z modelu NewCentury.
Natomiast osłona klimatyzacji jest identycz-
na jak w topowym modelu PB (fot. Scania)



75AUTOBUSY

pasażerów, w kontrastowych do obicia ta-
picerskiego kolorach, ułatwiających zna-
lezienie ich osobom niedowidzącym. Fo-
tele standardowo wyposażono w dwu-
punktowe pasy bezpieczeństwa. Opcjo-
nalnym wyposażeniem są pasy trzypunk-
towe. Odpowiednie warunki termiczne
zapewnienia agregat klimatyzacji Hispa-
cold o mocy 33 tys. kcal/h. Ogrzewanie
realizowane jest przez nadmuch ciepłego
powietrza przez górne kanały wentylacyj-
ne, jak również za pomocą grzejników
konwektorowych. Grzejniki dachowe za-
bezpieczają także przed powstaniem skro-
plin, które mogłyby gromadzić się na pół-
kach bagażowych.

Jak na autobusy liniowe, i4 wyróżnia
się szerokim wyborem elementów wypo-
sażenia wnętrza obejmującym m.in. sys-
temem audio-wideo z ekranami LCD, sys-
tem nawigacyjny GPS. W przypadku au-
tobusów liniowych przewidziano miejsce
na montaż elektronicznych tablic kierun-
kowych: przedniej, bocznej i tylnej. W i4
nie ma możliwości zabudowy kuchni i to-
alety nawet w wersji kombi. W ramach
opcji można dodatkowo wyposażyć po-
jazd w takie elementy poprawiające bez-
pieczeństwo, jak układ kontroli trakcji ESP,
kamerę cofania i czujniki cofania.

Źródłem napędu i4 są silniki Scania,
spełniające normę Euro-4 przy zastosowa-
niu technologii EGR: pięciocylindrowy
DC9 o pojemności 9,2 dm3 oraz sześcio-
cylindrowy DC12 o pojemności 12 dm3.

W modelach podstawowych klient ma do
wyboru jedną z trzech jednostek napędo-
wych: DC 9.18 o mocy 198 kW (270 KM)
lub 220 kW (310 KM) oraz DC12.10 o mocy
250 kW (340 KM). W bogatszej wersji wy-
posażenia dochodzi dodatkowo silnik
DC12.13 o mocy 280 kW (380 KM). Każdy
z silników, za wyjątkiem DC12.13, może
współpracować z jedną z trzech skrzyń
biegów. Do wyboru jest w pełni automa-
tyczna skrzynia ZF Ecomat 6HP602C,
montowana głównie w autobusach linio-
wych, zautomatyzowana, mechaniczna,
dwunastobiegowa Opticruise oraz sied-
miobiegowa ComfortShift. Dodatkowo
każdy z autobusów oferowany jest ze
sztywną osią przednią KEB lub z zawie-
szeniem niezależnym KIB.

Już wkrótce Scania Polska sprowadzi
pierwszy autobus testowy, który zostanie
poddany ocenie przewoźników, głównie
przedsiębiorstw PKS, którzy obsługują da-
lekobieżne połączenia międzymiastowe.

5. Life Cicle Costs
Obecnie niemal każda firma optyma-

lizuje nowe produkty pod kątem uzyska-
nia możliwe jak najniższych kosztów eks-
ploatacji. Także i w przypadku koncernu
Scania w całej palecie produktów wpro-
wadzono najnowsze rozwiązania pozwa-
lające obniżyć te koszty. Jak już wspo-
mniano obniżenie masy, zastosowanie no-
woczesnych jednostek napędowych oraz
aerodynamicznego kształtu nadwozia

wpłynęło na zmniejszenie zużycia paliwa.
Przebiegi międzyobsługowe wydłużono
do poziomu 90 tys. km. Zmniejszenie na-
kładów na robociznę obsług technicznych
i napraw bieżących uzyskano poprzez
łatwą dostępność do elementów obsługo-
wych nadwozia, jak i podwozia z zewnątrz
pojazdu. Szybka diagnoza uszkodzeń
możliwa jest poprzez zastosowanie
najnowszego oprogramowania Scania
Diagnosis 2, umożliwiającego zbieranie
danych o pracy poszczególnych kompo-
nentów przy wykorzystaniu komputera kla-
sy PC. Przeprowadzono także analizę naj-
częstszych uszkodzeń części w toku nor-
malnej eksploatacji. Dzięki niej zastosowa-
no tańsze części takie, jak szyba czołowa
(- 50%), światła zewnętrzne (- 30%), lustra
zewnętrzne (- 30%) i kołpaki kół (- 30%).
W umieszczonych wysoko światłach ob-
rysowych i górnych światłach hamowania
zastosowano światła typu LED, charakte-
ryzujące się długim czasem pracy rzędu
100 tys. godzin. Innymi zaletami oświetle-
nia typu LED jest mniejsze zużycie ener-
gii, niższa emisja ciepła oraz jaśniejszy
strumień światła. Duży nacisk położono
także na wydłużenie żywotności nadwo-
zia. Całość konstrukcji została wykonana
ze stali konstrukcyjnej podwyższonej ja-
kości zabezpieczanej poliuretanem, za wy-
jątkiem grupy podłogowej i dolnych ele-
mentów nadwozia, które zostały wykona-
ne ze stali nierdzewnej. Wszystkie klapy
przeglądowe i pokrywy bagażników mają
konstrukcję typu sandwich wykonaną
z aluminium. Ściana przednia i tylna oraz
pokrywa klimatyzacji zostały wykonane
z tworzyw sztucznych wzmacnianych
włóknem szklanym.

6. Podsumowanie
Powyższy przegląd pokazuje, że

Scania Polska posiada kompleksową ofer-
tę dla przewoźników obsługujących zarów-
no przewozy regularne, jak i okazjonalne
przewozy turystyczne, zarówno na trasach
krótko- jak i długodystansowych. Tak sze-
roka oferta pozwala uzyskać wysoki po-
ziom unifikacji części zamiennych, co jest
ważne dla przewoźników eksploatujących
kilkadziesiąt, a nawet kilkaset pojazdów.
Nie bez znaczenia jest także możliwość
skorzystania z szerokiej sieci serwisowej
w całej Europie liczącej blisko 1000 auto-
ryzowanych stacji obsługi. To właśnie te
elementy mają wpływ, że Scania Polska
jest liderem w sprzedaży autobusów tury-
stycznych. Wraz z wprowadzeniem i4 spół-
ka zamierza podjąć także walkę w seg-
mencie autobusów lokalnych.

Fot. 15. Stanowisko kierowcy w modelu i4L. Na konsoli z przełącznikami po lewej stronie
fotela, zlokalizowano sterownik automatycznej skrzyni biegów, a na konsoli środkowej widać
podstawę do montażu bileterki


