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Stare norweskie przysłowie mówi:
„nie ma ryby bez ości i człowieka bez
wad”. A to jak jest z najnowszymi auto-
busami, które kandydowały do miana
„Coach of the Year” pokazały testy prze-
prowadzone w Arendal na południu Nor-
wegii. Jest to niewielkie, malowniczo po-
łożone miasto nad brzegiem Morza Pół-
nocnego, z urozmaiconym ukształtowa-
niem terenu. W nim od 31 maja do

3 czerwca gościło jury konkursu składa-
jące się z dziennikarzy prasy specjali-
stycznej z całej Europy. Po raz pierwszy
miał przyjemność uczestniczyć w testach
i pracach tego gremium autor niniejsze-
go artykułu. To z wielu względów bardzo
ciekawe doświadczenie. W tym roku do
testów dostarczonych zostało 6 autobu-
sów: Irizar i6, Scania Touring, Volvo 9500,
Setra S416 GT-HD/2, VDL Futura, oraz

Viseon C13. W artykule zaprezentowano po-
jazdy kandydujące do miana „Coach of the
Year” oraz przybliżono sposób wyboru naj-
lepszego, zdaniem dziennikarzy. Te krótkie
zarysy „kandydatów”, zawierają to, co
w każdym z nich było szczególnie ważne
i ciekawe dla autora (z racji zainteresowań
silnikowych to one, choć na zdjęciach pre-
zentują się nie najlepiej i nie zostały poka-
zane w artykule, przyciągały dużo uwagi).
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Coach of the Year Test 2011
Na miejsce testów autobusów dziennikarze wybrali Arendal w Norwegii

Arendal to niewielkie, urocze miasto położone nad brzegiem Morza
Północnego z urozmaiconym ukształtowaniem terenu, który pozwalał
na wszechstronne sprawdzenie możliwości trakcyjnych autobusów

Testy na torze w Kristiansand poprzedziły przygotowania autobusów
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Prezentację testowanych w Arendal
autobusów rozpoczęto od zaprojektowa-
nego i wykonanego w ekspresowym
czasie pojazdu.

Viseon C13
Viseon C13 to produkt firmy powstałej

dwa lata temu po przejęciu przez Joachi-
ma Reinmutha i Ernö Bartha współwłaści-
cieli VISEON Bus GmbH, fabryki w Pilsting
w Bawarii, która przez 35 lat produkowała
autobusy Neoplan. Jest to duży autobus
na nieduże wyprawy. Brzmi dziwnie, ale
właśnie taka idea przyświecała jego twór-
com. W krajach takich jak Niemcy zamoż-
ne społeczeństwo starzeje się, liczba ludzi
na emeryturze wzrasta. Ta część społeczeń-
stwa stanowi bardzo ważną, a jednocze-
śnie bardzo wymagającą grupę klientów
dla biur podróży. To tu nowy niemiecki pro-
ducent dostrzega niszę do zagospodaro-
wania swoją ofertą, której na imię komfort.
Dlatego każdy detal, który może na niego
wpłynąć miał dla twórców autobusu prio-
rytetowe znaczenie. Pasażer wsiada do
autobusu szerokimi bocznymi drzwiami
i wygodnie dostaje się do środka przez sze-
rokie przejście. Siedzenia z firmy Kiel and
Vogel posiadają trzypunktowe pasy bezpie-
czeństwa. Widne wnętrze autobusu zapew-
nia przyjemne warunki podróżowania (od-
ległość pomiędzy siedzeniami wynosi
785 mm). Detale, takie jak kształt panelu
z przyciskami do klimatyzacji oraz oświe-
tlenie miejsca pasażera wykonane
w technologii LED są starannie dopraco-
wane i komponują się z innymi elementa-
mi zabudowy pojazdu, którego cała styli-
zacja oparta jest o literę „V”. Tak więc,
mamy „V” na bokach pojazdu, oświetlenie

Autobusy testowane były na ulicach Arendal …

… i w miejscach trudnodostępnych, które umożliwiały wykonanie skomplikowanych manewrów

Tor w Kristiansand umożliwiał bezpieczne rozpędzanie i hamowanie autobusów
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w kształcie obróconego „V” z przodu po-
jazdu i z tyłu pojazdu oraz wiele V-kształ-
tów we wnętrzu autobusu. Duża, przednia
szyba w połączeniu z „uśmiechniętym”
panelem przednim, daje poczucie przyja-
znej otwartości. Układ napędowy stanowi
dwunastolitrowy silnik MAN D2076 LOH
EEV o mocy 440 KM i momencie maksy-
malnym 2100 Nm. Dla spełnienia norm
Euro-5 EEV silnik autobusu Viseoan C13
z układem common rail i układem recyrku-
lacji spalin nie musi być wyposażony
w układ selektywnej redukcji katalitycznej
tlenków azotu, a jedynie w filtr cząstek sta-
łych. Silnik współpracuje z dwunastobie-
gową skrzynią biegów ZF AS-Tronic. Kon-
strukcja autobusu oparta jest o samonośną
ramę zabezpieczoną przed korozją. Auto-
bus na testach prezentowany był przez
doświadczonego Andreasa Lubitza, który

z pasją opowiadał o jego konstrukcji i moż-
liwościach. Pozostaje pytanie, jak autobus
tak szybko przygotowany sprawdzi się
w eksploatacji. Na to pytanie trudno odpo-
wiedzieć po krótkich testach.

VDL Futura
Inny pasjonat swojej firmy – Wim Cha-

trou z VDL to również jej żywa wizytówka.
Urodził się 500 m od fabryki DAF-a i całe
życie zawodowe związał z dużymi pojaz-
dami. Na testach z kolegami z firmy VDL
prezentował model Futura FHD2-129/410.
Firma VDL ma za sobą sukces w ubiegło-
rocznych wyborach autobusu miejskiego,
a Futura to kandydat, który miał powtórzyć
sukces VDL Citea. Czy powtórzył, dowie-
my się jesienią. Nowa Futura ma duszę.
Zaraz po wejściu do autobusu mamy wra-
żenie bycia w przytulnym salonie, które nie
ustępuje podczas jazdy. VDL na testy wy-
posażył autobus w trzy rodzaje siedzeń.
Wszystkie są wygodne i zapewniają wyso-
ki komfort dla każdego z 45 pasażerów.
W prezentowanym autobusie zamontowa-
no również dwa duże stoliki w przedniej
części przestrzeni pasażerskiej. Atutem
Futury są też nowe, lekkie materiały kon-
strukcyjne. Na przykład PDCPD – polydi-
cyclopentadin, którego nazwę trudno za-
pamiętać od razu po usłyszeniu, ale na
pewno w pamięci pozostanie obraz stoją-
cego i podskakującego na wykonanym
z niego elemencie zderzaka postawnego
Holendra, demonstrującego zalety nowe-
go tworzywa. Dach Futury wykonany jest
z aluminiowych paneli kompozytowych
typu sandwich, co wpływa na obniżenie
masy całego pojazdu, który mierząc 12,875 m

Viseon C13 efektownie prezentował się na torze w Kristiansand…

… i na testach w Arendal

Fot. 9.VDL Futura dobrze sprawdziła się na krętych i trudnych drogach
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przy 3,7 m wysokości należał do najlżej-
szych. Silnik autobusu VDL Futura to DAF
MX300S, 12,9 litra pojemności skokowej,
408 KM (moment maksymalny 2000 Nm)
z układem SCR (60 litrowy zbiornik Adblue)
współpracujący ze skrzynią biegów ZF
AS-Tronic 2001 BO. Szkielet autobusu sta-
nowi rama samonośna. VDL Futura z nieco
zaskakującym swoim wyglądem panelem
przednim jest bardzo starannie zaprojek-
towanym autobusem, a wielkość znaczka
firmowego na przednim panelu zdaje się
być wyrazem aspiracji firmy, choć zdaniem
autora nie wpływa korzystnie na wygląd
autobusu.

Irizar i6
Bardzo dobrze prezentującym się au-

tobusem był Irizar i6. Już w pierwszym dniu
testów, na próbach hamowania i przyspie-
szania przeprowadzanych na torze prób-
nym w Kristiansand, zwrócił on uwagę oce-
niających. Prezentujący autobus przedsta-
wiciele firmy podkreślali znaczenie, jakie
Irizar przywiązuje do bezpieczeństwa pa-
sażerów. Testy wykonane przez dziennika-
rzy zdają się to potwierdzać. Również
względy związane z bezpieczeństwem bier-
nym autobusu zostały wzięte pod uwagę
w fazie projektowania szkieletu samonośne-
go, co z kolei podkreślał dyrektor Gotzon
Gomez. Irizar i6 to ekonomiczny autobus
z 51 miejscami pasażerskimi. Niestety więk-
sza liczba miejsc oznacza nieco mniejszą
przestrzeń między siedzeniami pasażerów.
To co łączy VDL Futurę i Irizar i6, to silnik
i układ napędowy. Irizar wyposażony jest
również w silnik DAF-a (MX 300 Euro-5
o mocy 408 KM i momencie obrotowym
2000 Nm, z układem SCR) oraz skrzynię bie-
gów ZF AS-Tronic. W tym miejscu należy

przypomnieć, że szeroka prezentacja Iriza-
ra i6 zamieszczona została w poprzednim
numerze naszego czasopisma z okazji pre-
miery autobusu w Polsce.

Scania Touring
Scania to autobus turystyczny w peł-

nym tego słowa znaczeniu. Nim jeszcze
zdąży wejść do eksploatacji i zacznie wo-
zić pasażerów już zwiedzi pół świata. Pod-
wozie do autobusu Scania Touring płynie
do Szanghaju, a stamtąd po zabudowie
w firmie Higer autobus wraca do Antwerpii,
mając za sobą liczącą wiele tysięcy kilome-
trów podróż promem przez Oceany Indyjski
i Atlantycki. Jak zapewniają przedstawiciele
Scanii, podróż tanią i ekologiczną. Scania
to firma specjalizująca się w pojazdach

Wnętrze VDL Futura jest przytulne i ciche

Irizar i6 bardzo dobrze wypadł na testach rozpędzania i hamowania

… i dobrze się prowadzi
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ciężkich. I taki, trzyosiowy pojazd zaprezen-
towany został w Norwegii. Podwozie Sca-
nia Touring wykonane jest na bazie spraw-
dzonych komponentów podwozia samo-
chodu ciężarowego z bardzo nowocze-
snym, a zarazem mocnym i oszczędnym,
trzynastolitrowym silnikiem Scania XPI
440 KM (moment obrotowy 2300 Nm) oraz
skrzynią biegów GRSO895R Opicruise
z retarderem. Ten zestaw z łatwością radził
sobie w urozmaiconym terenie, gdzie prze-
prowadzane były testy. Nie ma potrzeby
stosowania Adblue, gdyż silnik XPI z ukła-
dem zasilania common rail, turbodołado-
waniem typu VGT i układem EGR z dwu-
stopniowym chłodzeniem spalin nie wytwa-
rza takiej ilości tlenków azotu, aby zacho-
dziła konieczność ich redukcji. Kierowca
ma wiele udogodnień wykorzystywanych

w czasie prowadzenia pojazdu (wszystkie
funkcje sterowania skrzynią dostępne są
w jednej dźwigni), jak również podczas po-
stoju (np. pokrywy bagażnika mogą być ste-
rowane pilotem). Autobus ma 13,7 m długo-
ści, co pozwala na zabranie 57 pasażerów.

Volvo 9500
„Polskim” przedstawicielem na testach

autobusów pretendujących do miana „Co-
ach of the Year” był Volvo 9500 produko-
wany we Wrocławiu. Szczególną uwagę
zwracają staranne wykonanie oraz propo-
nowane przez Volvo rozwiązania telema-
tyczne, w tym system zarządzania flotą,
system zarządzania pojazdem obejmujący
m.in. zdalną diagnostykę pojazdu oraz in-
formację o natężeniu ruchu drogowego na
trasach, po których porusza się pojazd.
Zaprezentowany autobus rekomendowany
jest do przewozów międzymiastowych na
średnich dystansach, choć po zajęciu miej-
sca w fotelu pasażera z trzypunktowymi
pasami bezpieczeństwa (po dostaniu się
tam nieco za wąskim przejściem między
siedzeniami) podróż jest komfortowa.
Dach autobusu Volvo 9500 zrobiony jest
z blachy aluminiowej o grubości 1 mm. Za-
dbano też o szczegóły, np. na szybach
bocznych autobusu znajdują się żaluzje.
Podobnie jak w Scania Touring w Volvo
9500 występuje stabilizowana belka
przednia. Silnik D9B 380 o pojemności
skokowej 9,4 litra ma moc 380 KM i osią-
ga moment obrotowy 1740 Nm. Wystar-
czy na średniej wielkości górki. Jazda
w terenie górzystym powoduje, że dwu-
nastobiegowa skrzynia I-Shift częściej
zmienia przełożenia. Volvo 9500 to solid-
na, bezpieczna konstrukcja.W Arendal pomimo znacznej długości dobrze radził sobie na stromych i wąskich ulicach

Scania Touring to mocny i ładnie zaprojektowany autobus

Volvo 9500 to solidna i wygodna konstrukcja
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Setra S416
Jeśli w czasie testów, zadano py-

tanie o jakikolwiek układ bezpieczeń-
stwa czynnego autobusu, np. „line
guard”, kamerę cofania czy radar
kontrolujący odległość od poprzedza-
jącego pojazdu Udo Surig, prezentu-
jący Setrę miał natychmiast możli-
wość zademonstrowania zalet swoje-
go autobusu. Setra S416 GT-HD/2 wy-
posażona jest doskonale i tak również
prezentowała się na testach. Autobus
dopracowany jest w każdym calu. Do-
starczona na testy w Norwegii Setra
wyposażona była w segment kuchen-
ny, umieszczony w odróżnieniu od
konkurentów, z tyłu pojazdu. Również
drzwi boczne w tym typie autobusu
znajdują się z tyłu za kołem tylnym.
Autobus wyposażono w silnik Merce-
desa OM457 LA, 11,976 dm3, 428 KM
(2100 Nm) i ośmiobiegową skrzynię
GO 240-8 PowerShift, która z łatwo-
ścią radzi sobie ze stromymi podjaz-
dami. Wnętrze autobusu dobrze wy-
ciszone i w żywych kolorach prezen-
tuje się również bez zarzutu.

*    *    *

Wybór autobusu roku nie jest
łatwy. Prezentowane w Norwegii au-
tobusy są najwyższej klasy, a doszu-
kiwanie się przysłowiowych „ości
w rybie” jest trudne, czasem subiek-
tywne. Bardzo wiele czynników wpły-
wa na ocenę, tak złożonej konstruk-
cji, jaką jest nowoczesny autobus.
Oczywiście najważniejsze jest bezpie-
czeństwo pasażerów, właściwości

Autobus ładnie prezentował się na testach

trakcyjne autobusu oraz komfort jaz-
dy pasażerów. Niemniej jednak duże
znaczenie ma „pomysł na autobus”,
jego wnętrze oraz to jak prezentuje się
na drodze. Ważne są elementy inno-
wacyjne oraz wdrożenie najnowszych
rozwiązań konstrukcyjnych, w tym za-
stosowanie nowych lżejszych mate-
riałów. Dziennikarze przez trzy dni
występowali w rolach kierowców au-
tobusów, ich pasażerów oraz eksper-
tów, którzy starają się ocenić bardzo
wiele aspektów konstrukcji, zachowa-
nia się pojazdu na drodze oraz jego
stylistyki. Z ich subiektywnych ocen
powstaje spójny obraz każdego
z ocenianych autobusów. Obraz, któ-
ry ma uwzględnić punkt widzenia star-
szej pani z wnuczkiem, która zabrała

Setra wyposażona jest bardzo dobrze, urzeka klasyczną sylwetką …

… i bogatym wnętrzem
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na daleką wycieczkę duży bagaż
i podróżuje na tylnym siedzeniu,
kierowcy wykonującego trudną
pracę i czuwającego nad bez-
piecznym dowiezieniem pasaże-
rów do celu oraz inżyniera zasta-
nawiającego się nad konstrukcją
bryły pojazdu, układem napędo-
wym, kierowniczym, hamulcami
i zawieszeniem, a także transmisją
CAN sygnałów, które m.in. umoż-
liwiają szybką diagnostykę pojaz-
du. Ostateczny rezultat testów,
które pozwoliły dziennikarzom wy-
brać „Coach of the Year 2012” po-
znamy jesienią na targach w Kor-
trijk w Belgii.

Dziennikarze skrupulatnie badali autobusy oraz gromadzili i analizo-
wali ich parametry techniczno-eksploatacyjne

Żywe i rzeczowe dyskusje prowadzone w bardzo przyjaznej atmosfe-
rze towarzyszyły pracom dziennikarzy i przedstawicielom firm w cza-
sie czterech dni testów

Każdy autobus przeszedł test rozpędzania i hamowania


