
Najnowszy produkt firmy Otokar -lokalny TERRITO U 

Odwiedzajqc stoiska na r6znych 
miE?dzynarodowych targach , trudno 
oprzec siE? wrazeniu , jakie robi oferta 
firm tureckich . Stoiska Turk6w Sq 
w pawilonach z pojazdami, CZE?SCiami, 
akcesoriami i aparaturq. Turcy oferujq 
autobusy, ciE?i:ar6wki, oswietlenie, ak
cesoria i podzespoty do uktad6w na
PE?dowych. Wyglqda to tak, jakby tuz 
u bram Europy odkryta zostata jakas 
motoryzacyjna Kolchida, gdzie za
miast po ztote runo duze swiatowe fir
my wyprawiajq siE? po CZE?SCi i akce
soria samochodowe , uzywane do 
pierwszego montai:u , a miejscowi pro
ducenci z duzym rozmachem prezen
tujq swojq coraz bardziej konkuren
cyjnq ofertE? pojazd6w. Jednq z takich 
firm jest Otokar. 

Choc firma istnieje od 48 lat 
(1963 r. - poczqtek dziatalnosci) to 
ekspansjE? na rynki swiatowe rozpo
CZE?ta w 2003 roku. Mimo tak kr6tkie
go okresu czasu, pojazdy Otokara 
jezdzq juz w 25 krajach swiata. W Eu
ropie autobusy tej firmy mozna spo
tkac w Niemczech , Francji , Grecji , 
Butgarii , Rumunii , Czechach i we 
Wtoszech . Pierwsze doswiadczenia 

UTOBU 

Otokara w Polsce to wygrany w 201 0 r. 
przetarg na dostawE? 12 autobus6w 
miejskich do Przemysla. Otokar to 
duza firma zatrudniajqca bezposred
nio prawie 1,2 tys . os6b , a po 
wierzchnie zajmowane przez jej 

fabryki to 552 tys. m2. Firma nalezy 
do grupy KO<; - najwiE?kszego w Tur
cji zrzeszenia prywatnych przedsiE?
biorstw, skupiajqcego ponad 100 
firm , kt6re dajq zatrudnienie dla po
nad 50 tys. pracownik6w. 

Od zeszlego roku 12 niskowejsciowych midibus6w Vectio 250 LF obsluguje mieszkanc6w Przemysla 



Producenci i poddostawcv oroduc ~ 

Najm0iejszy z oferowanych przez Otokar autobus6w - niskopodlogowy CENTRO 

Obecnie oferta produkcyjna Otoka
ra obejmuje gam~ dziewi~ciu modeli 
o dtugosci od 5,8 do 12 m, przezna
czonych do obstugi linii miejskich, pod
miejskich i regionalnych , a takze do 
obstugi przewoz6w turystycznych: 
0 CENTRO - niskopodtogowy mini

bus miejski z silnikiem z przodu 
o dtugosci 5,8 m; 

0 NAVIGO - turystyczne minibusy 
o dtugosci 7 m i 7,7 m; 

0 VECTIO T - turystyczny midibus 
o dtugosci 10 m; 

0 VECTIO U - midibus przeznaczony 
do obstugi linii mi~dzymiastowych 
o dtugosci 9 m; 

0 VECTIO LE - niskowejsciowy mini
bus miejski o dtugosci 9 m; 

0 VECTIO S - midibus przeznaczo
ny do obstugi linii podmiejskich 
i przewoz6w szkolnych o dtugo
sci 9 m; 

y 

0 KENT LF - niskopodtogowy auto
bus miejski o dtugosci 12 m. 
Autobusy Otokar SC\ trwate i osz

cz~dne w eksploatacji . Wynika to 
z doswiadczenia i znajomosci po
trzeb rynku przez konstruktor6w fir
my, kt6ra posiada doswiadczony 
zesp6t naukowo-badawczy, potrafiq
cy wdrazac , ukierunkowane na kom
fort i bezpieczenstwo pasazera no
woczesne technologie. 

Niskopodlogowy Otokar Kent 290LF Turystyczny midi bus Otokar Vectio 250T 



Producenci i poddostawcv oroouc/' 

Jeden z monitor6w zamontowanych w zag/6wkach foteli 

Poczqtkowo Otokar specjalizowat 
siE? w produkcji autobus6w klasy mini
i midi, jednak od dw6ch lat postanowit 
bardziej agresywnie wejs6 w segment 

autobus6w wielkopojemmnych klasy 
maxi. W 2009 roku podczas targ6w 
BusWorld w Kortrijk, Otokar zapre
zentowat przewoznikom ze Starego 

Autobus TERRITO U z drzwiami w ukladzie 1-2-0 

cy 

Kontynentu niskopodtogowy autobus 
miejski KENT 290LF o dtugosci 12 m, 
opisywany szczeg6towo na naszych 
tamach w sprawozdaniu z Bus Euro 
Testu przeprowadzonego w Bukaresz
cie. Autobus wyr6znia siE? nowymi roz
wiqzaniami wprowadzonymi pod kq
tem os6b niepetnosprawnych, jak np. 
tabliczki z napisami w jE?zyku Brail le do 
oznaczenia miejsc siedzqcych, czy 
przycisk6w do zasygnalizowania po
trzeby zatrzymania pojazdu na przy
stanku na Zqdanie. 

Aby uatrakcyjni6 swojq ofertE?, pod
czas targ6w IAA w Hanowerze, Otokar 
pokazat dwunastometrowy autobus 
miE?dzymiastowy oferowany w Europie 
pod nazwq TERRITO. 

Obok nowego modelu , firma caty 
czas rozwija swoje konstrukcje . Na 
tych samych targach pokazano midi
bus VECTIO T z nowq opcjq wyposa
zenia Tour Guide Package. W zestawie 
zintegrowano szereg unikalnych cech 
pozwalajqcych na urozmaicenie pod
r6zy. Jest to wielofunkcyjne urzqdze
nie usprawniajqce pracE? pilota w sktad , 
kt6rego wchodzq: siedmiocalowy 



Wnfltrze autobusu TERRITO U 

ekran dotykowy, nawigacja satelitarna, 
zfqcze USB, kamera umozliwiajqca ob
serwacj~ tylnych drzwi , dwa mikrofo
ny bezprzewodowe oraz siedmiocalo
we wyswietlacze LCD umieszczone 
w kazdym siedzeniu dla pasazer6w. 

Nowa rodzina autobus6w- TERRITO, 
w skfad kt6rej wchodzq autobusy 
o dfugosci od 12 do 12,8 m zostata za
projektowana specjalnie na potrzeby 
transportu wahadtowego i regularnego 

Tylna CZflSC autobusu TERRITO 

Miejsce na w6zek inwalidzki i skladane sie
dzenia w autobusie TERRITO U 

Tablica wskaznik6w autobusu TERRITO U 

transportu regionalnego. TERRITO U 
to estetycznie zaprojektowany auto bus 
z duzq liczbq miejsc dla pasazer6w 
i obszernym wn~trzem . Zastosowanie 
galwanicznego pokrycia antykorozyj
nego profili i blach nadwozia oraz kom
pozytowego dachu, czyni autobus od
pornym na korozj~ . Elementy kompo
zytowe obnizajq jednoczesnie mas~ 
pojazdu, co wpfywa korzystnie na zu
zycie paliwa. 

Tab. 1. 
Charakterystyka technlczna autobusu TERRITO u 

Speevflkacja technlczna RRITO u ---~~--. 

Dlugo$c lmml 
SzerokoSt {mmJ 
WysokoSt {mml 3 225 
Wysokosc wn~trza lmmj 1 895·2 073 
Rozstaw osi {mm) 5 900 
Opany 205/ 75 R16C 
Promieri skr~tu lmmJ 11 000 {wall to wall) 

Masa i obci~zenia 
Oopuszczalna masa ca!kow.lk91 18 000 
Obcigzenie osi przedniej !kgJ 6 500 
Obci~zenie osi tylnej lkg) 11 500 

Pojemnosc 
Liczba miejsc siedz~cych 51+4 siedzenia skladane / 51+1 w6zek 
Liczba siedzeri max 55 

Silnik 
Moe maksymalna 
Moment maksymalny 
Skrzynia bieg6w 

Hamulce 

Prz6d 

Tyt 

Uklad nap~dowy 
Deutz TCD 2013 L06 4 V Turbo intercooler 
diesel EEV, 6 cylindrow. rz~dowy, 7150 cc 
213 kW (290 KMJ@ 2100 obr/ min 
1200 Nm@ 1050-1650 obr /min 
automatyczna. 4 biegi + 1 wsteczny 

Hamulce 
Uklad pneumatvczny z automatyczn~ re
gulaci~. dwa obwodv. E8S i ESC. 
Hamulce tarczowe z ABS 

Zawieszenie 
2 poduszki pawietrzne, 2 amortyzatory 
hydrauliczne. 1 zawar paziomowania 
4 poduszki pawietrzne. 4 amortyzato;:v
hydrauliczne, 2 zawory paziomowania 

Zr6dto nap~du stanowi szesciocy
lindrowy silnik Deutz o pojemnosci 
skokowej 7150 cm3 i mocy 290 KM. 
Maksymalny moment obrotowy silni
ka wynosi 1200 Nm. Bezpieczenstwo 
autobusu zapewniajq systemy ASS, 
ASR, EBS i ESC (Electronic Stabi lity 
Control) wspomagajqce prac~ dwu
obwodowego tarczowego uktadu ha
mulcowego. Maty promien skr~tu za
pewnia konstrukcja niezaleznej przed
niej osi oraz dobrze rozwiqzane zawie
szenie autobusu. 

Komfort prowadzenia pojazdu 
zwi~ksza, montowana standardowo 
automatyczna skrzynia bieg6w. Miej
sce pracy kierowcy wyposazone jest 
w pneumatycznyfotel i ergonomicznie 
rozwiqzanq tablic~ wskaznik6w. 

Odpowiednio zaprojektowane fote
le pasazerskie oraz wysokowydajna 
poktadowa klimatyzacja podnoszq 
komfort podr6zy, nawet przy dalszych 
przejazdach. Obstuga os6b niepefno
sprawnych realizowana jest za po
mocq windy montowanej w drugich 
drzwiach. Dla zwi~kszenia bezpieczen
stwa w srodkowych drzwiach zabudo
wano kamer~ wideo. 

Ze swojq ofertq, powi~kszonq o au
tobusy serii TERRITO firma Otokar za
mierza poszerzy6 swoje rynki zbytu , 
tak jak inne firmy oferujqce solidne 
i niedrogie pojazdy, w czym przede 
wszystkim tkwi sita tureckiej ekspan
sji na europejskie i swiatowe rynki mo
toryzacyjne. 


