Nowe Volvo 9500

Premiera najmtodszego dziecka koncernu VOLVO - modelu 9500 miata miejsce w Hanowerze w 2010 roku podczas
targ6w IAA, r6wnolegle z nowym autobusem regionalnym serii 8900. Do czasu
wprowadzenia nowych modeli na rynek,
szwedzki koncern oferowal auto busy klasy kombi serii 8700 oraz turystyczne klasy Premium 9700 i 9900. W ofercie handlowej brakowato tylko autobusu turystycznego klasy business, oferujCjcego
komfort por6wnywalny z autobusami turystycznymi i atrakcyjnCj cen~. Nowy autabus 9500 ma bye odpowiedziCj na tak
popularne autobusy, jak Mercedes-Benz
Tourismo, MAN Lion 's Coach czy Scania
Touring .

skandynawskich, obstugujCjcych regularne linie dalekobiezne, wykazata, i e wielu
z nich poszukuje autobusu zapewniajCjcego maksimum komfortu dla pasazer6w
i kierowcy, wysokCj trwatosc i niezawodnosc oraz wysoki poziom bezpieczenstwa. W zwiCjzku z powyzszym przewoznicy ci kupowali gt6wnie model 9700,

rezygnujCjc z cz~s ci standardowego wyposazenia, takiego jak toaleta, barek, czy
wielokanalowe systemy audio-wideo .
W ten spos6b w ofercie Volvo pojawit si~
50-miejscowy model 9700 S Nordic
o wysokosci 3,43 m. Wraz z wprowadzeniem do rod ziny 9700 nowego silnika
D13C, stalo si~ jasne, i e obok typowo

1. Ceneza modelu
Przewoznicy korzystajCjcy ze sprawdzonych i solidnych autobus6w szwedzkiego producenta, modeli 9700 i 9900,
dtugo czekali na autobus, w kt6rym zastosowane rozwiqzania techniczne b~dC\
kompromisem pomi~dzy cenCj, a wysokim komfortem i osiqgami . PoczCjtkowo
funkcj~ takCj miat petnic model 9700
w wersji Optimal. Analiza zam6wien naptywajqcych od przewoznik6w, gt6wnie
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Podobienstwo modeli Volvo 9500 (z prawej) i 9700 jest bardzo duze
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turystycznego autobusu , trzeba b~dzie
wprowadzie do sprzedazy nowy model
z pogranicza klasy kombi i wielkiej turystyki. Nowy model 9500 wydaje si~ bye
idealnq propozycjq dla przewoznik6w
operujqcych zar6wno na srednich i kr6tkich dystansach , jak i obstugujqcych
transport wahadtowy.

2. Nadwozie i wyposazenie
wn~trza
Na pierwszy rzut oka Volvo 9500
i 9700 w wersji dwuosiowej wydajq si~ bye
blizniaczymi pojazdami. Oba modele posiadajq takq samq dtugose - 12,3 m. Szerokose r6wniez jest taka sama i wynosi
2,55 m. Podstawowq r6znicq jest wysokose nadwozia. 0 ile 9700 oferowany jest
zar6wno w wersji o wysokosci 3,6 i 3,7 m,
o tyle 9500 tylko i wytqcznie w wersji
o wysokosci 3,6 m.
Ci~zko jest znaleze cos , co pozwolitoby natychmiast odr6znie autobusy od
siebie. Bardziej bystrzejsi obserwatorzy
zobaczq troch~ inny ksztatt przednich
lamp. Pokrywa bagaznika po prawej stronie autobusu w modelu 9500 jest otwierana ku g6rze, natomiast w modelu 9700
prowadzona jest r6wnolegle do po wierzchni sciany bocznej . Nabywcy majq
do wyboru r6zne opcje wyposazenia.
Pojemnose bagaznika maze wyniese nawet 9,8 m3. Takq przestrzen uzyskamy,
kiedy zrezygnujemy z kabiny sypialnej dla
kierowcy. Z wyposazenia dodatkowego
do wyboru mamy jeszcze system audiowideo , kabin~ we i ekspres do parzenia
kawy. W zaleznosci od finalnej specyfikacji autobus maze przewozie od 49 do
55 pasazer6w.

Modele Volvo 9500 i 9700 r6wniez z tylu sq niemal identyczne

Przestrzen baga:Zowa Volvo 9500 mote mie6 nawet 9,8 m3

Kabina WC znajduje Sill przy srodkowych drzwiach Z prawej strony autobusu

Duze podobienstwo mi~dzy obydwoma modelami dostrzezemy r6wniez we
wn~trzu. Deska rozdzielcza zoptymalizowana pod wzgl~dem warunk6w ergonomii , zostata przej~ta z modelu 9700.
W jej centralnym punkcie zainstalowano,
cztery podstawowe wskazniki i czytelny
ekran LCD, na kt6rym m.in. wyswietlane
SCI podstawowe informacje gromadzone
przez komputer poktadowy, jak np. numer biegu , na kt6rym obecnie jedziemy.
Po lewej stronie umieszczono dzwigni~
hamulca postojowego , panel z przetqcznikiem swiatet i elektrycznie otwieranej szyby kabiny kierowcy. Z prawej
strony ulokowano sterowanie radi em
i nawigacjq, a tu z przy fotelu znajduje
si~ dzwignia zmian y bieg6w, z funkcjq
jej sktadan ia w celu utatwienia zajmow ani a miejsca na fotelu
ero :cy.
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Dodatkowym wyposaieniem Volvo 9500 maze bye system audio-video
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dopalania spalin SCR, wykorzystujqcy
dodatek AdBiue. Silnik o mocy 380 KM
i momencie obrotowym 1740 Nm, uzyskiwanym juz w dolnym zakresie obrot6w, wsp61pracuje ze skrzyniq bieg6w
Volvo 1-Shift. Dwunastobiegowa, zautomatyzowana skrzynia posiada tarczowe
sprz~glo sterowane elektropneumatycznie. Dzi~ki takiemu rozwiqzaniu kierowca nie korzysta z pedalu sprz~gla, gdyz
po prostu autobus nie jest w niego wyposazony. Kierowca ma do wyboru dwa
tryby zmiany bieg6w, automatyczny i manualny. Skrzynia wsp61pracuje z hydraulicznym retarderem zapewniajqcym bezpieczenstwo podczas jazdy np. po g6rskich trasach . Tylna os nap~dowa b~dzie
dost~pna z trzema rodzajami przelozen:
2,64; 2,85 i 3,08. Podobnie jak inne podzespoly mechaniczne tylna os ma wydluzone okresy mi~dzyobslugowe i wedlug
producenta nie b~dzie wymagala obslugi wczesniej niz po 400 tys. km . Reasumujqc, tak dobrany uklad nap~dowy zapewnia naprawd~ dobre osiqgi i relatywnie niskie zuzycie paliwa.

4. zawieszenie

Nowe Volvo 9500 maze przewozic od 49 do 55 pasaier6w

Poniewaz , zgodn ie z zalozeniam i,
Volvo 9500 ma bye eksp loatowane
przede wszystkim na drogach gl6wnych
lqczqcych duze metropolie, postanowiono zastosowac na przedniej osi sztywnq
belk~ . Rozwiqzanie to choc tansze w produkcji , nie wplywa istotnie na komfort prowadzenia i bezpieczenstwo. lnna konstrukcja zawieszenia wymogla na konstruktorach zastosowanie dodatkowego schodka na tunelu srodkowym, kt6ry muszq pokonac pasaierowie po wejsciu do wn~trza
autobusu . Z przodu zastosowano dwa,

Wszystkie przelqczniki tak rozm ieszczono, aby ich obsluga bylaw pelni intuicyjna. Materialy tapicerskie wykorzystane do
pokrycia foteli pasazerskich sq mile
w dotyku i przewiewne. Jednoczesnie polozono nacisk na latwosc utrzymania ich
w czystosci. W podstawowej wersji , obicia oferowane Sq w kolorze niebieskim
i czerwonym . lnna kolorystyka wymaga
niewielkiej do platy.

3. Uktad napedowv
W odr6znieniu od wi~kszego brata,
model9500 zostal wyposazony w znanq,
ale niestosowanq wczesniej w autokarach
serii 9000 jednostk~ nap~dowq 098 o pojemnosci 9 dm3. 0 czystosc spalin silnika Euro-5 dba system katalitycznego
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Ergonomiczne stanowisko kierowcy zostalo przej~te z modelu 9700

a z tytu cztery miechy powietrzne. Funkcja , przykl~ku " utatwiajqca wsiadanie do
pojazdu jest w wyposazeniu seryjnym
nowego modelu.

s. Bezpieczenstwo
Wysoki poziom bezpieczenstwa jest
czyms oczywistym w pojazdach Volvo.
Chociaz przy projektowaniu potozono wysoki nacisk na obnizenie ceny, to postanowiono jednak zachowac w standardzie
wszystkie uktady bezpieczenstwa znane
z modeli 9700 i 9900. Wydajny uktad nap~dowy musi wsp6tpracowa6 z r6wnie
wydajnymi hamulcami. W Volvo 9500 zastosowano elektronicznie sterowane hamulce tarczowe (EBS). Wsp6tpracujq one
z uktadem stabilizacji toru jazdy ESP
(Electronic Stability Program) i hamulcem
silnikowym VEB (Volvo Engine Brake) .
Bardzo wiele uwagi podczas projektowania nowego modelu poswi~cono nadwoziu. Duze doswiadczenie w produkowaniu sztywnych i bezpiecznych nadwozi
zaowocowato zastosowaniem system6w
ochronnych, w tym Front Impact Protection, czyli system ochrony przed skutkami zderzen czotowych , Front Underrun
Protection System , system zapobiegajqcy wjechaniu samochodu pod autobus
w przypadku zderzenia czotowego i Knee
Impact Protection , system chroniqcy kolana kierowcy.
Wszystkie fotele pasazer6w wyposazone sq w pasy bezpieczenstwa wraz
z trzypunktowymi pasami na fotelach
przednich.

Podsumowanie
Wszystkie autobusy turystyczne serii
9000 cechujq si~ bardzo wysokq jakosciq
wykonania, wysokim poziomem bezpieczenstwa i mocnymi , ekonomicznymi silnikami. Nowy model, choc najmniejszy
z wszystkich serii, przejqt to co najlepsze
od swoich wi~kszych braci. Doswiadczenia zebrane przy budowie modelu 9700,
kt6ry zdobyt tytut Coach of the Year 2008
i najwi~kszego modelu 9900, pozwolity
stworzyc autobus, kt6ry powinien zadowolic najbardziej wybrednych uzytkownik6w. Nowy model ma bye przyjazny nie
tylko dla kierowc6w i pasazer6w. Przy
projektowaniu autobusu wprowadzono
rozwiqzania, kt6re utatwiq prac~ mechanik6w podczas obstugi . W tym celu zastosowano odchylane chtodnice utatwiajqce dost~p do podzespot6w, a panele z
najwa:Zniejszymi uktadami diagnostycznymi Sq umiejscowione wewnqtrz autobusu w jego przedniej cz~sci . Volvo 9500

Volvo 9500 IN'fposaZ.one zostalo w silnik 098 o mocy 380 KM spelniajqcy 1/1/'fmogi normy Euro-5

Masywna belka z przodu pojazdu nie pozwala na wjechanie pod autobus samochodu osobowego podczas wypadku

Panel diagnostyczny umiejscowiono wewnqtrz autobusu

uro.
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Tab. 1. Dane techniczne autobusu Volvo 9500

Parametrv

Volvo 9500

Dlugosc lmm]
Szerokosc lmm]
Wysokosc lmm]
Maksymalna pojemnosc bagaznika 1m 3]
Dopuszczalna masa calkowita lkg]
Pojemnosc
Srednica zawracania lml
Silnik
Uklad silnika
Pojemnosc ldm 3]
Norma czystosci spalin
Moe lkW 1 obr/ min]
Moment INm / obr/ min]
Skrzynia bieg6w
Retarder
05 przednia
Os napedowa
Ogumienie
Uklad hamulcowy
ASS/ ASR/ ESP
Zbiornik paliwa
Wyposazenie
System audio
System video
Klimatyzacja przestrzeni pasazerskiej
Toaleta
Automat do kawy
S- standard. 0 - opcja

jest propozycjq dla przewoznik6w, kt6rzy
szukajq obnizenia koszt6w prowadzenia
dziafalnosci. Decydujqcy wplyw na obnizenie ceny zakupu ma zastosowanie dziewi~ciolitrowego silnika o mocy 380 KM

12 300
2 550
3 600
9,8
19 000
49 (''"], 52 ('")
21.4
VOLVO D98
6Rti
9,00
Euro-5 (SCR)
279 / 1465-1800
1740 / 1100-1465
dwunastobiegowa automatyczna 1-shift AT2412C
Volvo Compact Retarder
sztywna belka
hypoidalna Volvo RS 12288
6 X 295/ 80 R22.5
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i sztywnej przedniej osi. Producent nie
martwi si~ o niskq sprzedaz nowego
autobusu. Wymagania rynku zostafy
spefnione. Z ekonomicznego punktu
widzenia powstaf autobus zgodny

z obecnymi potrzebami turystycznych
firm przewozowych.
Volvo to sprawdzona marka wsr6d
producent6w autobus6w, a wyzszej
sprzedazy powinien sprzyjac specyficzny okres wiosenny, kiedy to wi~kszosc
przewoznik6w przygotowuje si~ do
wzmozonego ruchu turystycznego .
Nizsza cena zakupu w por6wnaniu do
modelu 9700 powoduje, ze nowy autobus powinien wzbudzic zainteresowanie
szczeg61nie polskich przewoznik6w.
Z tego powodu producent zorganizowal
seri~ spotkan, na kt6re zapraszani byli
przewoznicy z calego kraju. Pierwszy raz
Volvo 9500 w Polsce mozna byfo zobaczyc pod koniec 2010 roku we Wrodawiu .
Tam bowiem, w fabryce Volvo Buses jest
produkowany. 28 stycznia 2011 roku zorganizowano spotkanie w zajezdni PKS
w Ostrol~ce. Przybyli na miejsce przewoznicy z Olsztyna, tomzy, Mfawy, Ostr6dy,
Przasnysza, Warszawy, Minska Mazowieckiego i Ostrol~ki mogli przekonac si~
o wysokiej jakosci szwedzkiego produktu . Wszyscy zainteresowani , prowadzqcy przewozy na pofudniu kraju zostali
w marcu zaproszen i do Ostrowca Swi~
tokrzyskiego, gdzie podobnie jak w Ostrof~ce , w zajezdni PKS zaprezentowano
Volvo 9500 Optimal.

Prezentacja autobus6w Volvo dla przewoznik6w z poludnia kraju w zajezdni PKS w Ostrowcu Swi~tokrzyskim
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