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· Plerwsze dwa dni kalendarzowej 
wiosny firma MAN Truck & Bus wybra
+a na prezentacj~ innowacyjnego au
tobusu przegubowego MAN Lion's 
City GL przeznaczonego do testowej 
eksploatacji w stolicy W~gier. Na zor
ganizowanej w Budapesztanskim Cen
trum Konferencyjnym konferencji pra
sowej przedstawiciele firm MAN Truck 
& Bus, BKV, Vultron oraz prof. Umber
to Guida - dyrektor projektu ESBF (The 
European Bus System of the Future), 
zaprezentowali za+oi:enia projektu, za
dania partner6w oraz plany dotyczq
ce realizacji celu . Jest nim opracowa
nie i wdroi:enie przyjaznego srodowi
sku miejskiego systemu transportu au
tobusowego spe+niajqcego kryteria 
energooszcz~dnosci i bezpieczen
stwa. Zaprezentowany autobus MAN 
przekazany zosta+ Budapesztanskie
mu Przedsi~biorstwu Transportu BKV, 

kt6re przez kilka miesi~cy b~dzie go 
testowac na trasie w centrum Buda
pesztu cechujqcej si~ dui:ym nat~i:e
niem ruchu pasai:erskiego. Konstruk
cja autobusu zwanego ,EBSF Demon
strator'' uwzgl~dnia za+oi:enia opraco
wane w projekcie. Szczeg6lnq uwag~ 
poswi~cono komfortowi i bezpieczen
stwu pasai:er6w pojazdu. 

Przegubowy autobus o d+ugosci 
18,75 m zosta+ tak zaprojektowany, i:e 
nawet przy dui:ej liczbie pasai:er6w, 
ich przep+yw b~dzie szybki , co skr6ci 
czas postoju na przystankach. Spe+
nienie tego warunku wymaga+o wypo
sai:enia autobusu MAN Lion's City GL 
w pi~6 szerokich drzwi. Przestrzen 
wn~trza autobusu zosta+a r6wniei: 
zoptymalizowana pod kqtem zwi~k
szenia przepustowosci . Uk+ad sie
dzen w przedniej cz~sci autobusu 
moi:na elastycznie dostosowywa6 do 

MAN Uon's City GL ,EBSF Demonstrator" przed budynkiem Wf?gierskiego parlamentu 

istniejqcych potrzeb. Szczeg61nq uwa
g~ poswi~cono wymaganiom os6b 
o ograniczonej zdolnosci poruszania 
si~ oraz matkom z ma+ymi dziecmi po
przez umoi:liwienie +atwego wjazdu 
w6zka oraz wygospodarowaniu bez
piecznego miejsca w czasie jazdy. 

Poza zwi~kszeniem bezpieczen
stwa oraz komfortu pasai:er6w, dzi~ki 
nowym elementom wyposai:enia 
ulepszono r6wniei: system informa
cji, kt6ry efektywnie moi:na spraw
dzi6 w+asnie w Budapeszcie , posia
dajqcym z+oi:onq sie6 transportu pu
blicznego. Jednym z partner6w firmy 
MAN Truck & Bus i Budapesztanskie
go Przedsi~biorstwa Transportowego 
(BKV) jest w~gierska firma Vultron, 
kt6ra odpowiada za rozwiqzania in
formacji pasai:erskiej stosowane na 
przystankach autobusowych oraz 
w samym autobusie. 
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Europejski projekt 
badawczy EBSF 

EBSF to obecnie jeden z najwiEi!k
szych projekt6w dotyczqcy rozwoju 
transportu , wspierany przez KomiSjEi! 
Europejskq. Jego eel em jest opracowa
nie i rozwiniEi!Cie innowacyjnych, wyso
kiej jakosci , a tym samym atrakcyjnych 
system6w miejskiego transportu auto
busowego, a w szczeg61nosci wspar
cie takich rozwiqzan , kt6re w efekcie 
pozwolq na stworzenie konkurencyjnej, 
europejskiej oferty autobusu miejskie
go. Projekt realizowany jest pod prze
wodnictwem MiEi!dzynarodowego Sto
warzyszenia Transportu Publicznego 
(UITP) . Bardzo wai:nq CZEi!SCiq projek
tu Sq testy element6w systemu trans
portowego przeprowadzane w rzeczy
wistych warunkach eksploatacyjnych. 
Testy przeprowadzane sq w siedmiu 
dui:ych miastach europejskich, w tym 
w Budapeszcie. Prowadzone obecnie 
prace obejmujq optymalizacjEi! miejsca 
pracy kierowcy, wdrai:anie nowych sys
tem6w informujqcych dla pasai:er6w, 
zwiEi!kszenie zdolnosci przewozowych 
i usprawnienie przeptywu pasai:er6w, 
jak r6wniei: ochronEi! srodowiska i ogra
niczenie zui:ycia energii. 0 projekcie 
,The European Bus System of the Fu
ture" szczeg6towo napiszemy w jed
nym z najblii:szych numer6w naszego 
pisma. 

MAN Truck&Bus 
w projekcie EBSF 

Obszarem zainteresowania firmy 
MAN Truck & Bus w projekcie EBSF Sq 

Przednia cz~s6 autobusu MAN Lion's City GL zaprojektowana wedlug zalozen projektu EBSF (Zr6-
dlo: MAN Truck & Bus) 

moi: liwosci usprawnienia przeptywu System pi~ciu drzwi autobusu MAN Lion's City GL ,EBSF Demonstrator" zapewnia duzq przepusto-
pasai:er6w przez autobus , w tym wos6 
usprawnienia procesu wsiadania i wy
siadania. Autobus przegubowy MAN 
Lion 's City GL - , EBSF Demonstrator" 
zostat zmodyfikowany na potrzeby pro
jektu badawczego przez zastosowanie 
piEi!ciu dwuskrzydtowych, w petni prze
szklonych drzwi o szerokosci 1 ,25 m. 
Do otwierania drzwi zastosowano 
nowy, ulepszony mechanizm umoi:li
wiajqcy ich szybkie otwarcie. Li:ejszy 
napEi!d drzwi wptywa na obnii:enie masy 
catego autobusu . Liczba drzwi oraz 
szybkosc ich otwierania pozwala wy
datnie zmniejszyc czas postoju auto
busu na przystankach . 

Projekt przedziatu pasai:erskiego 
zostat oparty na badaniach , w ramach 
kt6rych hiszpanskie Centro de Estudios 
e lnvestigationes Tecnicas de Gipuzkoa 
i niemiecki Fraunhofer lnstitut fUr Verkehrs Autobus MAN Lion's City GL , EBSF Demonstrator"- widok z tylu 



- und lnfrastruktursysteme wykonafy 
prace symulacyjne na bazie przepro
wadzonej wczesniej analizy potrzeb. 

Autobus ma 39 miejsc siedzqcych 
oraz przestrzen dla maksymalnie 118 
pasazer6w stojqcych, jest to o 12 
miejsc wi~cej niz w obecnie produko
wanych MAN Lion's GL City. 
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Aby m6c elastycznie dostosowac 
mozliwosci przewozowe do liczby prze
wozonych os6b, w przedniej cz~sci au
tobusu wprowadzono siedem skfada
nych siedzen. W zaleznosci od zapef
nienia autobusu, kierowca moze zablo
kowac lub uwolnic te miejsca jednym 
nacisni~ciem przycisku na desce roz
dzielczej. Czerwona swiecqca lampka 
nad oparciem siedzenia pasa2:era poka
zuje, ze fotel jest zablokowany. Z tyfu po
jazdu pozostawiono tradycyjne rozwiq
zanie z czterema siedzeniami w rz~dzie . 

System sk/adanych siedzen umozliwiajqcy zwif1kszenie przestrzeni w godzinach szczytu 

W przedniej cz~sci autobusu , 
znajduje si~ miejsce na w6zki dzie
ci~ce i miejsce dla os6b na w6zkach 
inwalidzkich. W celu ufatwienia wjaz
du w6zka inwalidzkiego kierowca 
moze wysunqc zamontowanq 
w srodkowych drzwiach ramp~ oraz 

ma mozliwosc obnizenia prawej stro
ny autobusu z 32 do 24 em . 

Zaawansowany system liczenia 3D 
zainstalowany przy drzwiach rejestruje 
przepfyw pasazer6w. System ten jest 
w stanie rozr6zni6 dzieci i dorosfych, 
a zebrane dane pozwolq na dalszy roz
w6j autobusu w ramach projektu EBSF. 

Wyswietlacze stanowiq bardzo waznq CZf1SC systemu informacji dla pasazer6w 

Jazda testowa po u/icach Budapesztu podczas premierowej prezentacji autobusu. W srodku 
prof. Umberto Guida - dyrektor projektu ESBF 

UTOBUSV 

System informacji dla 
pasazerow 

W przedniej cz~sci autobusu oraz 
na scianie tylnej zainstalowane zo
stafy bardzo szerokie wyswietlacze 
LED, kt6re zapewniajq przejrzystq in
formacj~ m.in. o lokalizacji nast~p
nego przystanku oraz numerach linii. 

Dwa 17-calowe monitory TFT 
16:10 zamontowane w poblizu prze
gubu autobusu pozwalajq na wyswie
tlenie spot6w urozmaicajqcych pod
r6z, reklam i innych informacji . 

Rozbudowane funkcje 
bezpieczenstwa 

W autobusie MAN , EBSF Demon
strator'' szczeg61nq uwag~ zwr6co
no na bezpieczenstwo pasazer6w. 
Widoczne, pomalowane na jaskrawo
zielony kolor sfupki i uchwyty zapew
niajq, ze pasazer moze czuc si~ pew
nie w czasie jazdy oraz przemieszcza
nia si~ we wn~trzu autobusu. 

Dobrze widoczne swiatfa zamon
towane nad drzwiami informujq o 
osobach lub przedmiotach znajdujq
cych si~ w strefie otwierania drzwi. 
Ponadto, kierowca dysponuje syste
mem wyswietlania obraz6w z prze
dziafu pasazerskiego, w szczeg61no
sci z obszaru w poblizu drzwi. Sys
tem skfada si~ z dw6ch 6,5-calowych 
monitor6w zamontowanych w g6rnej 
cz~sci kabiny kierowcy obok dzielo
nego lusterka. 

Konstruktorzy autobusu doszli do 
wniosku, ze duzy udziaf w optymali
zacji przepfywu pasazer6w w auto
busie odgrywa budowa przegubu. 
W konwencjonalnym autobusie 
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Obszerna przestrzen w przedniej cz~;~sci autobusu 

przegubowym, przestrzen w okolicy 
przegubu jest dose ciemna. To, zda
niem projektant6w, jest barierq dla wie
lu pasazer6w, kt6rzy mniej chEi)tnie 
przemieszczajq SiE;l we wnEi)trzu pojaz
du, co z kolei przyczynia siEi) do nie
r6wnomiernego obciqzenia autobusu. 

Obecnos6 swiatta zmienia to za
chowanie. Przezroczysta ostona 
przegubu pozwa la na stworzenie 
w srodku autobusu przyjaznej, nawet 
nieco futurystycznie wyglqdajqcej 
przestrzeni. 

Miejsce pracy kierowcy jest oddzie
lone od przedziatu pasazerskiego 
przez przeszklone sciany. Gt6wnym 
celem jest tu bezpieczenstwo kierow
cy. To problem, kt6ry dla konstrukto
r6w autobus6w miejskich jest ciqgle 
duzym wyzwaniem. Autobus ma tak
ze system gasniczy zamontowany 
w komorze silnika. 

System tele-diagnostvcznv 
W zatozeniach projektu EBSF jest 

opracowanie standardu komunikacji 
urzqdzen wykorzystywanych w syste-

w diagnostyce poktadowej. Nowa plat
forma wprowadza standardy komuni
kacji pomiEi)dzy pojazdem i urzqdzenia
mi peryferyjnymi. Zaletq wprowadza
nych rozwiqzan jest r6wniez mozliwos6 

uzyskiwania danych technicznych on
line w czasie eksploatacji autobusu. To 
r6wniez bE;ldzie przedmiotem test6w 
autobusu MAN Lion 's City GL , EBSF 
Demonstrator" w Budapeszcie. 

mach informacji dla pasazer6w oraz Jasny, przepuszczajqcy swiatlo przegub autobusu MAN Uon 's City GL ,EBSF Demonstrator 
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Podglq_d dla kierowcy na okolice drzwi i wn~trze autobusu 

Ekonomiczny nap~d 
MAN Lion 's City GL ,EBSF Demon

strator'' jest napEi!dzany przez ekologicz
ny szesciocylindrowy silnik wysokoprEi!i:
ny 020 Common Rail o mocy 320 KM 
(235 kW) i pojemnosci skokowej 1 0,5 li
tr6w. Silnik spetnia standardy EEV (En
hanced Environmentally-friendly Vehicle) . 
Auto bus wyposai:ony jest w elektronicz
nie monitorowany filtr czqstek statych 
CRTec (Continuously Regenerating Trap). 
Silnik wsp6tpracuje z czterobiegowq 

automatycznq skrzyniq bieg6w DIWA 
Voith. Zastosowane oprogramowanie 
skrzyni bieg6w o nazwie SensoTop przy
czynia siEi! do zmniejszenia zui:ycia pali
wa o okoto 3% poprzez dostosowanie 
przetoi:enia do uksztattowania terenu . 
System kontroli skrzyni bieg6w umoi:li
wia r6wniei: ptynnq zmianEi! bieg6w, co 
poprawia komfort jazdy autobusem. 

W autobusie ze wzgiEi!dU na osiq
gniEi!Cie jednego z cel6w projektu EBSF, 
jakim jest wprowadzanie energo-

. 
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Bezpieczne miejsce pracy kierowcy 

oszczEi!dnych rozwiqzan zastosowano 
bardziej wydajne sprEi!i:arki klimatyzacji . 
Nowa sprEi!i:arka jest taki:e li:ejsza nii: 
urzqdzenia instalowane do tej pory. 

Uon's City GL .. EBSF Demonstrator" wzbudza zainteresowanie mlodych /udzi, kt6rzy stanowiq_ znacznq_ grup~ os6b korzystajq_
kaq miejskiej 



Architektura sytemu komunikacji pok/adowej 
autobusu MAN Uon 's City GL , EBSF Demonstra
tor" (Zr6dlo: The EBSF Use Case of Budapest) 

Tab.1. 
Dane techniczne autobusu 

Model 
Olugosc [mmJ 
Szerokosc [mmJ 
wysokosc [mmJ 
Ko!o skretu [mmJ 
Rozstaw osi [mmJ 

Wysokosc podlogi [mmJ 

MAN Uon•s City GL .EBSF Demonstrator" 
18 750 
2 500 
2 880 
24 428 
5 875 (prz6d) 
6 770 (tyl) 
370 miedzy drzwiami 1 i 5 
425 w przegubie obrotowym 

Odstep miedzy podlozem a stopniem wejsciowym [mmJ 320 
Silnik MAN 020 Common Rail wykonany w technologii 

MAN PURE DIESEL® z ukladem recyrkulacji spa lin, 
podw6jnym turbodo!adowaniem, intercoolerem 

Po!ozenie silnika 
Pojemnosc skokowa silnika [cm3J 
Moe silnika 
Maksymalny moment obrotowy silnika 
Skrzynia bieg6w 

Os napedzana 
Amortyzacja 

Ogumienie 
Ogrzewanie 

Zbiornik paliwa 
Pojemnosc 

i elektronicznie monitorowanym filtrem czasteczek 
stalych CRTec® 
z tylu po lewej stronie 
10 518 
253 kW I 320 KM przy 1900 obr / min 
1 600 Nm przv 1000-1400 obr / min 
czterobiegowa automatyczna przekladnia 
Voith D 864,5 z optymalizujacvm efektywnosc dzialania 
oprogramowaniem SensoTop i wbudowanym retarderem 
os portalowa MAN ZF 
amortvzacja pneumatyczna z dwoma miechami (na osi 
przedniej) i czterema miechami (na osi srodkowej i na osi 
tylnej) 
Funkcja jednostronnego opuszczania podwozia o 80 mm 
275/ 70 R 22,5 
5 dmuchaw grzewczych umieszczonych pod siedzeniami 
o mocy 4,9 kW 
1 scienna dmuchawa grzewcza o mocy 7,5 kW 
350 I na olej napedowy 
39 siedzen + 1 kierowca 
7 siedzen skladanych 
max 118 miejsc stojacych 

Testy autobusu w Budapeszcie 
Pojazd demonstracyjny MAN b~dzie testo

wany przez kilka miesi~cy na jedenastokilo
metrowej linii 86 w centrum Budapesztu. Linia 
ma tqcznie 46 przystank6w i tqczy si~ z dwo
ma najwai niejszymi liniami tramwajowymi. 
Posiada r6wniei przystanki w okolicy stacji w 
metra. W dzien roboczy z linii 86 korzysta oketo 
26 tys. pasaier6w. Firma BKV podaje, ie sred
nia pr~dkosc pojazd6w na obecnie obstugi
wanej trasie wynosi 20 km/h i spada do 
15 km/h, w duiym nat~ieniu ruchu. Oznacza 
to, ie szybki przeptyw pasaier6w, a tym sa
mym kr6tki okres oczekiwania na kaidym 
przystanku w znacznym stopniu przyczyni si~ 
do minimalizacji czasu przejazdu i poprawy 
zadowolenia pasaier6w. Bardzo waine zna
czenie ma r6wniei jakosc swiadczonych ustug 
przewozowych . W tym obszarze autobus 
MAN Lion 's City GL ,EBSF Demonstrator" 
spetnia najwyisze standardy. 

Komara silnika autobusu MAN Uon's City GL ,EBSF Demonstrator" 

Patrzqc na dokonania partner6w progra
mu EBSF, kt6re zademonstrowali na premie
rze nowego autobusu MAN w Budapeszcie 
moina smiato pokusic si~ o stwierdzenie, i e 
pierwsze dni kalendarzowej wiosny wybrane 
na rozpocz~cie test6w ,EBSF Demonstrator" 
to takie pierwsze dni wiosny w europejskim 
przemysle autobusowym, kt6ry dzi~ki innowa
cyjnym rozwiqzaniom ma szanse na jeszcze 
szybszy rozw6j . 


