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Jubileuszowa setra 5416 HDH testowana przez redakcj~ Autobusow 
Setra S416 HDH testowana przez redakcjf? Autobus6w 

Setra ma 60 lat. Swoje urodziny obcho
dzila r6wniez w Radomiu, gdzie swojq sie
dzib~ ma redakcja czasopisma Autobusy 
- Technika, Eksploatacja, Systemy Trans
portowe. Okazjq do lepszego poznania 

najnowszego produktu Jubilata byly testy 
przeprowadzone przez ekspert6w zespo
lu redakcyjnego. Do test6w Setra przygo
towala autobus 8416 HDH w wersji ,Spe
cial Edition". To pojazd, kt6ry pokazuje 

Setra SB z 1951 roku {www.autowp.ru, 20.08.2011} 

AUTDBUSV 

jak dlugq drog~ przebyla firma od 1951 r .. 
kiedy w kwietniu z fabryki wyjechal pierw
szy autobus Setra S8. Cechq charaktery
stycznq tamtego pojazdu bylo samonosne 
nadwozie ~lbstTragend = samonosny1

• 



Stqd nazwa, kt6ra przez 60 lat kojarzy si~ 
z niemieckq solidnosciq wykonania i wyso
kimi standard ami. 

Testy przeprowadzono na trasie Ra
dom - Pufawy. Dystans o lqcznej dlugosci 
108,8 km autobus przejechal ze sredniq 
pr~dkosciq 44 km/h, przy dui:ej liczbie za
trzyman. Na calej trasie silnik zui:yl 25,3 I 
oleju nap~dowego. Srednie zui:ycie pali
wa wynios/o wi~c 23,2 1/100 km. Bylo to 
zui:ycie paliwa w pelni obciqi:onego auto
busu, w kt6rym do cel6w testowych za
montowano wypelnione wodq manekiny 
o masie 70 kg kai:dy oraz w Iukach baga
i:owych worki z obciqi:nikami po 30 kg na 
kai:dego zasymulowanego pasai:era. Ju
bileuszowq Setr~ napEiJdza silnik Mercedes 
OM 457 LA z ukladem SCR. W autobusie 
zastosowano osmiobiegowq skrzyni~ Po
wer Shift Go 240-8. 

W czasie podroi:y pasai:er widzi kierow
c~ na tie ma przesuwajqcych si~ chmur 
dziEiJki zainstalowanej na przednim s/upku 
kamerze. Dla tych, kt6rzy wolq wirtualnq 
rzeczywistosc w autobusie jest moi:liwosc 
korzystania z lnternetu. Siedzenia przesu
ni~te SCI wzg l~dem siebie o 6 em, co 
poprawia komfort podr6i:y, zw/aszcza pa
sai:era siedzqcego od strony przejscia. 

Jubi/euszowy autobus przed hotelem Gromada w Radomiu- tut przed rozpoczEilciem testu 

Dzi~ki temu zabiegowi ma m.in. lepszq 
widocznosc przez bocznq szyb~. Szyby 
dachu i okien bocznych Sq automatycz
nie przyciemniane w zalei:nosci od warun
k6w oswietlenia. 

Kolorystyka tapicerki czyni wn~trze ja
sniejszym i bardzo estetycznym. Kompo
nuje siEiJ zar6wno z wn~trzem, jak r6wniei: 
z kolorem nadwozia. Poszycie foteli jest 
polqczeniem wytrzymalych material6w 

Jubileuszowa Setra S416 HDH na dziedzit'lcu rokokowego palacu Ksiqiqt Czartoryskich w Pulawach 
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Obciqienie testowanego autobusu manekinami przypi~tymi pasami bezpieczenstwa i bagatem umieszczonym w Iukach 

W jubileuszowym autobusie Setra powr6cila do dawnego symbolu 
firmy, kt6ry umieszczono na kierownicy i nakr~tkach piast kOI 

Przejechany dystans i zutycie pa/iwa pokazuje wyswietlacz kompute
ra pok/adowego 

II TOBU 

Podczas test6w nasza kolezanka redakcyjna Ania Urbanska dzi~ki lnternetowi dost(#pnemu 
w autobusie mag/a caly czas czu6 si(# jak w biurze 

Obok: W czasie dlugich podr6Zy, panoramiczny dach poza doskonalym doswietleniem wn~
trza jest r6wniez czynnikiem relaksacyjnym, zwlaszcza gdy na pasatera spoglqda sympa
tyczny i dajqcy poczucie bezpieczenstwa kierowca 



Parametry techniczne autobusu Setra 5416 HDH 
Parametrv 

:·JQost [mm) 
~::e·oko5t~ 
11ysokost z uwzglednieniem u~!adu klimatvzacji [mm) 
:>ozsraw pomiedzv osi<l przedni<l i pierwsza osia tvlnill!:!!l 
:>ozsraw pomiedzy osiami tylnymi [mm) 
.Vielkosc zwisu orzedniego [mm] 
,'f:e:kosc zwisu tylnego [mm} 
<9zmiar opon 
.Azoa mejsc siedz(lcych bez uwzglednienia opcjonalnych 
:odatk6w ~sazen ia -

Setra 5416 HDH 
131~0 

2550 
3860 
6250 
1350 
2820 
2770 

295/ 80 ~ 22.5 
55 

='ojemnost zbiornika paliwa [I) •• 565 
:lojemnost zbiornika uk!adu AdBiue [!] 65 
.Vysokosc przedzia!u pasazerskiego od podlogi do dachu [mm) 2 100 
Oojerost przestrzeni wewnetrznych luk6w bagazowych [m3J 12.7 
Ooietosc pom1eszczenia toalet~ 1.3 
Jopuszczalna masa ca!kowita pcjazdu [kg) 24 000 
Jopuszczalne obciazenie osi przedniej w Niemczech [kg) 7100 
Dopuszczalne obciaienie osi napedzanej w Niemczech [kg] 11 500 
'-M1malny promien skretu od srodka okregu do obrvsu ok. 21 300 
zewnetrznego przedniego przy skrec1e w lewo [mm) 
Minimalny promieli skretu od srodka okregu do sladu toczenia ok.18000 
orzedniego prawego kola (mmJ 
l(oznica pomledZV minimalnym promieniem skretu od srodka 
ol<regu do obrysu zewnerrznego przedniego orzv skrecie 
w lewo a promieniem od srodka okregi do sladu kola wewne
rrznego osi srodkowej przy skrecie w lewo [mm) 
Vaksymalna wartost kat a skretu k61 osi przedniej podczas 
zawracama -dla kola wevmetrzr.ego [0 ) 

Siln1k 

Pojemnosc skokowa Jcm3J 
Prze!ozenie przekladni glownei 
Skrzynia biegow 

Zwalniacz 
Zawieszenie osi przedniej 
zawieszenie osi tylnei 

Przekladnia kierownicza 

Uktad hamulcowy 

Dodatkowe svstemv bezpieczenstwa czvnnego 

elastycznych z welurem, czyniqc je prak
tycznymi i jednoczesnie eleganckimi. 
W opcjach dost~pne sq taki:e wykoncze
nia sk6rzane. Poloi:enie kai:dego z foteli jest 
indywidualnie regulowane za pomoCC! sil
nik6w elektrycznych. Ale chyba najciekaw
szym materia/em zastosowanym we wn~

trzu autobusu jest i:wir, kt6rego Niemcy 
z Bawarii ui:ywajq do budowy dach6w do
mow. Jest zatopiony w worzywo, kt6re 
pokrywa podlog~. 

Autobus kierowany by/ przez bardzo 
dobrze znajqcego pojazd, a przede wszyst
kim kochajqcego sw6j zaw6d pasjonata 

ok. 7 040 

58 

Mercedes OM 457lA. 335 tW (455 hp), szesciocylin
drowvrze<l~ 

11976cm3 
i = 3.909 

Mercedes Power Shift Gc 240-8 o prze!ozeniach: 
i1 boeg = 6.57; i2 beg • 4.16; i3 b<Eg & 2.75; 
i4 btE9 • 1.74; i; bt~ -1.26; i6 beg = 1.00; 

i7 bi"9 • 0.79 ; ia il<e<J = 0.63, i boell .. ~teanv. = -6.18 
Voith VR 115 E 

Niezaleine wielowahaczowe samopoziomujqce 
Zalezna os typu tandem. Os napedowa (srodkowa) 

MB H06 o zmniejszonej masie i zredukowanvm poziom1e 
ha!asu, samopoziomujaca. OS ty!na sl<retna 

ZF-Servocom o zmiennej sile wspomagania zaleznej 
od po!ozenia srodka ma;y i prze!oieniach od i = 22.2 

do 26.2 
Nadcisnieniowy ze sorezarka powietrza. tarczowy 

z tarczami Knorr SN 2700 
Electronic Braking System (EBS). 

Electronic Staoiliry Program (ESP), 
Brake Ass sr (BAS), 

ProximitY Cruise Control (system kontroli odleg!o5ci 
od poprzedzajacego pojazdu) wraz z Active Brake 

Assist IABA), 
lane Keeping Assist (system (ontroli zmiany pasa ruchu). 

Kierunkowe S\\iat!a przednie 

Friedhelma Gierse, dla kt6rego Setra jest 
czyms wi~cej nii: autobusem. Jest pasjq, 
i:eby nie napisac milosciq- tak, tak moi:na 
pokochac auto bus, a Setra S416 HDH jest 
doskona/ym obiektem westchnien. 

Obok i obok powytej: Dzi<;ki podgrzewanej 
szybie bocznej poprawia si~; widoczno$6 
z tote/a kierowcy i wzrasta bezpieczenstwo 
autobusu. Boczne /usterko zabezpiecza 
przed uszkodzeniem mechanizm umotliwia
ja,cy jego skladanie w czasie postoju tub prze
jazdu przez wa,skie uliczki 

Przesuni~;cie foteli pasazer6w jest jednym 
z nowatorskich rozwia,zan w zakresie popra
wy komfortu i bezpieczenstwa podr6ty 

Bagat podr~;czy przewotony jest w szczel
nych Iukach bagatowych blokowanych au
tomatycznie podczas jazdy 

liU 


