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Wersal to miejsce wyjqtkowe, r6wniez 
ze wzgl~du na histori~ transportu i jego 
wsp6tczesnos6. Miasteczko oddalone 
o 20 km od Paryza odwiedza codziennie 
tysiqce turyst6w dowozonych autokarami 
wszystkich znanych marek. Patac z kr61ew
skimi ogrodami przyciqga swoim pi~knem 
i historiC\ kr61a, w kt6rego panstwie stance 
nigdy nie zach6dzito. Jest w tej historii tak
ze miejsce na cos, co dzisiaj okresliliby
smy jako transport pasazerski , zar6wno 

transport miejski, mi~dzymiastowy, a na
wet transport mi~dzynarodowy. Za pano
wania Ludwika XIV w Wersalu utrzymywa
no w stajniach ponad tysiqc koni , a w pata
cu stato 600 karet i powoz6w. Tuz przed re
wolucjq byto ich az 2 tys. , a okoto tysiqc 
os6b miato zaj~cie zwiqzane z ich utrzyma
niem i hodowlq koni. Co si~ stato z kareta
mi i powozami b~dqcymi nie tylko srodka
mi transportu, ale i dzietami sztuki? W re
wolucyjnym zapale wi~kszos6 z nich zostata 

zniszczona, cz~s6 sprzedano. Pozostato 
siedem, a wtasciwie wiele lat po rewolucji 
Ludwik-Filip, kt6ry w 1833 roku postano
wit urzqdzi6 w patacu Muzeum Historii 
Francji zakupit do wersalskiej kolekcji sie
dem karet i powoz6w. Te siedem poprzed
nik6w dzisiejszych luksusowych limuzyn i 
autobus6w mozna dzis oglqda6 w mu
zeum patacowym, zachwycajqc si~ tym, 
jak dawniej dbano o form~ i standardy prze
woz6w. lmponujqce byty zwtaszcza fryzury , 

.Kandydatami" do tytulu ,Bus of the Year 2013" by/y autobusy produkowane przez Volvo, VOL, lrisbus, Mercedes i MAN 



Przed rozpoczf1ciem konkursu dbano o kazdy szczeg61 

kt6rych rozmiar i ksztalt powodowal, ze 
wsiadanie do lektyki czy karety wymagalo 
niekiedy zdj~cia dachu, aby nie naruszyc 
dziela, kt6re dama miala na glowie. Pozq
danym tez bylo, aby pojazd wyposazony 
by! w mloteczek, najlepiej zloty, sluzqcy do 
t~pienia insekt6w spadajqcych z fryzury w 
czasie jazdy. Zaj~cie miejsca w karecie tez 
nie bylo latwe. By uniesc ci~zar spoczy
wajqcej na glowie konstrukcji , damy ubra
ne w duzych rozmiar6w suknie musialy 
podpierac si~ cienkimi , wysokimi laskami , 
co stanowilo dodatkowq trudnosc przy 
wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu. Obec
ne wymagania pasazer6w sq jednak nie
co skromniejsze, choc wiedza o nich jest 
bardzo wazna, zwlaszcza w czasie test6w 
pojazd6w. Magia miejsca, gdzie porusza
ly si~ najpi~kniejsze pojazdy swiata przy
ciqga nie tylko turyst6w. W dniach 12-15 
czerwca 2012 r. Wersal stal si~ miejscem 
test6w autobus6w miejskich kandydujq
cych do tytulu ,Bus of the Year 2013". Do 
sqsiadujqcej z ogrodami palacowymi bazy 
firmy transportowej Phebus, b~dqcej cz~

sciq francuskiej grupy transportowej 
Keolis , przyjechaly autobusy pi~ciu czolo
wych swiatowych producent6w. lrisbus, 
MAN, Mercedes, VOL i Volvo zaprezento
waly pojazdy, z kt6rych kazdy posiadal ce
chy szczeg61ne, kt6re wyr6znialy go spo
sr6d grana konkurent6w. 

Firmy lrisbus, MAN i Volvo na testy do
starczyly autobusy hybrydowe. lch kon
strukcj~ lqczy idea odzyskiwania energii 
w czasie jazdy autobusu, ale idea ta zreali
zowana jest w bardzo r6Zny spos6b . 
Do Wersalu przyjechala hybryda r6wnole
gla (Volvo 7900 Hybrid) , hybryda szerego
wa (lrisbus lveco Citelis Hybrid) - obydwa 
autobusy wyposazone w baterie litowo-jo
nowe oraz hybryda z magazynowaniem 
energii w kondensatorach (MAN Lion 's City 
Hybrid). Pozostale firmy: Mercedes i VOL 

przekazaly do test6w autobusy nap~dza
ne silnikami wysokopr~znymi: Mercedes 
Citaro 2 Euro 6 i VOL Citea LLE-120/225. 
Ta r6znorodnosc rozwiqzan nie ulatwiala 
oceny i wyboru. · 

Ciekawy, niewqtpliwie majqcy wplyw 
nato, co zaprezentowali producenci auto
bus6w jest tez rok biezqcy. Stoimy u pro
gu wprowadzenia nowych standard6w 

Testy autobus6w na torze 

... i na zatloczonych u/icach Wersalu 

l 

zwiqzanych z emisjq skladnik6w toksycz
nych spalin. Pod koniec przyszlego roku za
cznq obowiqzywac normy Euro 6. Kazdy 
z producent6w autobus6w musi miec swojq 
strategi~ dotyczqcq zblizajqcych si~ zmian 
w przepisach. 2012 to takze rok, w kt6rym 
panstwa czlonkowskie Unii Europejskiej 
zobowiqzane byly wdrozyc wytyczne dy
rektywy promujqcej czyste i wydajne 



energetycznie srodki transportu, kt6ra na
kazuje, aby w przetargach na srodki trans
portu organizowane przez sp6/ki komunal
ne i wladze samorzqdowe jako kryterium 
oceny, obok koszt6w paliw (w tym paliw al
ternatywnych} , wprowadzony zostal koszt 
za emisjEil pojazd6w kalkulowany wedlug 
podanego w dyrektywie algorytmu. Rosnq 
takze wymagania klient6w. Wymagania 
zwiqzane g/6wnie z kosztami eksploatacji. 
A to oznacza wym6g niskiego zuzycia pali
wa. Na jednej z wystaw pewna firma pro
dukujqca autobusy zaprezentowa/a pojazd 
z duzym napisem: ,EURO 5 - a zuzycie 
paliwa wciqi na tym samym poziomie". To 
cala prawda o wsp6/czesnych walkach na 
froncie, kt6ry mozna opisa6 tak: co zrobi6 
zeby sprosta6 wszystkim, czEilsto sprzecz
nym wymaganiom i przekona6 klienta, ze 
nowy silnik oznacza ekonomiczny napEild 
oferowanego autobusu. Nie jest to latwe. 
Zaprezentowanym juz na wiosnEil pierw
szym silnikom Mercedesa i Scanii spelnia
jqcym wymagania EURO 6 towarzyszq 
skomplikowane uk/ady oczyszczania splin, 
a dodatkiem, kt6rego zadaniem jest ogra
niczenie temperatury na froncie plomienia 
palqcej siEil mieszanki w cylindrze silnika 
i poprzez to poprawa bazowej emisji tlen
k6w azotu jest recyrkulacja spalin. Nieste
ty zastosowanie recyrkulacji utrudnia 
zwiEilkszenie sprawnosci cieplnej silnika, 
a co za tym idzie obnizenie zuzycia paliwa. 

Filtr czqstek stalych r6wniez nie pozwala na 
duze zwiEilkszenie oszczEildnosci , poniewaz 
dodatkowa bardzo p6zno wtryskiwana daw
ka paliwa wykorzystywana jest do jego 
oczyszczania, a zawarta w niej energia 
cieplna z punktu widzenia bilansu energe
tycznego silnika jest po prostu tracona. 
Zastosowanie ukladu SCR daje mozliwosc 
regulacji parametr6w wtrysku paliwa tak, 
aby pomimo wyzszej temperatury maksy
malnej w komorze spalania i w efekcie wy
zszego cisnienia w cylindrze silnika (co 
sprzyja ograniczeniu zuzycia paliwa ze 
wzgiEildu na wyzszq sprawnos6 cieplnq sil
nika), obnizy6 radykalnie emisjEil jednost
kowq tlenk6w azotu. Jednak wynikajqce 
stqd oszczEildnosci zwiqzane z mniejszym 
kosztem paliwa konsumowane Sq CZEilSCio
wo przez zakup AdBiue do tego ukladu. 
Zuzycie Ad Blue wah a siEil na poziomie 3-8% 
zuzycia paliwa, a uklad SCR wymaga okre
sowej obslugi i ·nie nalezy do najbardziej 
niezawodnych uk/ad6w pojazdu. Wsp6/pra
ca silnika z systemami , kt6rych zadaniem 
jest ograniczenie emisji jednostkowej silni
ka wymaga wielu kosztownych prac badaw
czych zwiqzanych zar6wno z poprawnosciq 
ich funkcjonowania jak i trwalosciq elemen
t6w i podzespo/6w silnika, a na to sta6 
tylko najlepsze firmy. W tym kontekscie 
pojawia si~ alternatywa w postaci : silnik 
spalinowy spetniajqcy normy EURO 6 czy 
nap~d hybrydowy ograniczajqcy nieco 

a 

wielkos6 silnika i jego ukladu oczyszczania 
spalin , ale z rozbudowanym, ci~zkim ukla
dem zwiqzanym z konwersjq energii i jej 
magazynowaniem, za to dajqcym szansEil 
na oszcz~dnosci w zuzyciu paliwa. Ale 
oszczEildnosci nie za darmo. Hybryda to 
wyi.sze koszty zakupu pojazdu i niemale 
koszty eksploatacyjne zwiqzane chocby 
z wymianq baterii , kt6re trzeba ponies6 co 
kilka lat. Wyglqda wi~c nato, ze klient sta
wiany jest przed wyborem: pojazd drogi 
w zakupie i mozliwe oszcz~dnosci wynika
jqce z mniejszego zuzyciu paliwa czy po
jazd tanszy, a·le koszty paliwa wi~ksze. Moz
liwos6 wyboru opisana jest jednak niesci
sle. Trzeba wziq6 pod uwag~ . ze producenci 
stosujq takze rozwiqzania ograniczajqce 
zuzycie energii w autobusach zasilanych 
konwencjonalnie. Przy okazji rozwazan na 
temat paliwa mozna jeszcze chocby zapy
ta6 o to jaki rodzaj paliwa zastosowano do 
nap~du autobusu, czy tez jaka jest masa 
calkowita pojazdu (bardzo duzo paliwa zu
zywane jest przeciez w czasie rozp~dza
nia pojazdu, a w przypadku autobusu miej
skiego ruszanie z przystanku, czy rusza
nie spod swiatel to normalne warunki eks
ploatacyjne) oraz jakq liczb~ pasazer6w 
jest on w stanie przewozi6. Rozwazan ia 
nad mozliwosciq ograniczenia wydatk6w 
na paliwo to nie jedyny obszar, kt6ry nale
zy brae pod uwag~ w kontekscie wyboru 
miejskiego autobusu roku . Jest jeszcze, 

tczny panel w srodkowej CZflSCi autobusu Cite/is nadaje konstrukcji nadwozia nowoczesny i lekki wyg/Ejd 



lrisbus Cite/is Hybrid lrisbus Cite/is Hybrid - zabudowa nap~du hybrydowego 

funkcjonalnos6, w tym mozliwos6 szybkie
go wejscia do autobusu i jego opuszcze
nia na przystanku, komfort pracy kierow
cy i komfort jazdy pasazer6w (w tym ula
twienia dla niepelnosprawnych, os6b star
szych, matek z dziecmi i samych dzieci) , 
bezpieczenstwo i zwiqzana z nim konstruk
cja nadwozia. Duze znaczenie ma stylisty
ka zar6wno wn~trza autobusu jak r6wniez 
wyglqd zewn~trzny i majqce na niq wplyw 
zastosowane materialy konstrukcyjne . 
To wszystko rzutuje na koncowq ocen~ po
jazdu. Ocen~ . kt6rej ostatecznie dokonu
je klient. Dziennikarze testujqcy autobusy 
mogq mu t~ ocen~ ulatwi6. Trzeba przy
zna6, ze ich ocena zdominowana jest przez 
subiektywnie odczuwany komfort prowa
dzenia pojazdu i jego zdolnosci manew
rowe w miescie, ale na pewno zawiera r6w
niez wrazenia z jazdy w rol i pasazera 
i uwzgl~dnia opisane wyzej zagadnien ia 
techniczne. 

Trwajqce czteFy dni testy autobus6w 
doskonale zorganizowane przez wiceprze
wod niczqcego jury , Coach & Bus of 
the Year" Davida Reibenberga z magazynu 
,Bus & Car, Transport de Voyageurs" roz
poczql test rozp~dzania i hamowania auto
bus6w na przygotowanym w tym celu torze. 

Dodatkowym utrudnieniem jaki dolozyla 
natura by! silny deszcz. 

Przez pozostale trzy dni dziennikarze 
testowali autobusy na ponad pi~tnasto

kilometrowej trasie prowadzqcej przez kr~
te, wqskie i strome ulice, a wlasciwie uliczki 
Wersalu. Nalezy doda6, ze na niekt6rych 
z nich, chocby ze wzg l~du na zaparkowa
ne pojazdy, przejazd m6gl s i ~ odbywa6 tyl
ko w przypadku, gdy nadjezdzajqcy z prze
ciwka pojazd poczekal na swojq kolej. Do
brze, ze wladze miasta pozwolily dzienni
karzom na korzystanie z buspas6w, co nie
co ulatwilo pokonanie trasy. 

Sprawne przeprowadzenie test6w moz
liwe bylo r6wn iez dzi ~ki sponsorom, wsr6d 
kt6rych znalazly si~ firmy: Busworld , ZF, 
ActiOil , Prestige Equipment and iXell ium 
oraz turecki Otokar. 

Ponizej przedstawiono szczeg6lowy 
opis pojazd6w biorqcych udzial w testach 
,Bus of the Year 2013" w Wersalu. 

lrisbus Citelis Hybrid 
W tym roku lveco oglosilo zawarcie kon

traktu na 102 auto busy hybrydowe, w tym 
41 autobus6w dwunastometrowych oraz 
61 osiemnastometrowych przegubowych, 
kt6re zam6wilo miasto Dijon we Francji. 
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To swiadectwo duzego uznania dla hybry
dy produkowanej w Annonay we Francji. 
Trzeba doda6, ze hybrydy lveco lrisbus 
jezdzq juz w Poiters, Tulonie, Monza i Pary
zu, a nast~pne zam6wienia opr6cz Dijon 
zlozyly Bordeaux, Rouen i Annecy. Jednym 
z klient6w lveco lrisbus jest firma Koelis . Au
to busy testowane SCI takze w ki lku miastach 
europejskich , w tym w Wiedniu . Wszystko 
wskazuje wi~c na to, ze b~dq zdobywaly 
kolejne rynki zbytu. Testy w Wersalu pozwo
lily na blizsze przyjrzenie si~ autobusowi 
i trzeba przyzna6, ze zar6wno prezentujq
cy go przedstawiciele lrisbusa, jak i sam au
lobus zrobili bardzo dobre wrazenie. 

Citelis Hybrid to autobus, kt6rego uklad 
nap~dowy powstal we wsp6lpracy z firmq 
BEA Systems. W czasie test6w lveco za
prezentowalo wyniki , wedlug kt6rych dwu
nastometrowa szeregowa hybryda przete
stowana wedlug TUV SORT1 wykazala zu
zycie paliwa mniejsze o 40% (wedlug TUV 
SORT2 o 29%) w stosunku do autobusu 
nap~dzanego silnikiem diesla spelniajqcym 
wymagania EUR05 EEV. Niskiemu zuzyciu 
paliwa towarzyszy redukcja emisji C02 
o 34% i emisji NOx o 28%. Czynniki deter
minujqce zuzycie paliwa przez autobus 
miejski przedstawiono na rysunku 1. 
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Rys. 1. 1/osciowy wp/yw poszczeg6/nych czynnik6w na zuzycie paliwa 
przez autobus miejski (Zr6dlo: Materialy firmy lveco lrisbus) 

Rys. 2. Diagram pr~dkosci zarejestrowanych w czasie jazdy testo
wej Citelisa w Wersa/u przez jego system diagnostyki pok/adowej 



Uklad napf?dovvy autobusu lrisbus Cite/is Hybrid stanowi silnik Miejsce pracy kierowcy autobusu lrisbus Cite/is Hybrid 
spalinovvy o mocy 220 kW oraz silnik elektryczny o mocy 120 kW 

Dla autobusu z napE;!dem hybrydowym 
obszary zaznaczone r6i:nymi odcieniami 
koloru zielonego mogq bye wyeliminowa
ne w calosci lub w znacznym stopniu ogra
niczone. DziE;!ki zastosowaniu funkcji ,start 
& stop", kt6ra pozwala na wylqczenie sil
nika spalinowego w czasie zatrzymania po
jazdu i jego ponowne szybkie uruchomie
nie, straty wynikajqce z pracy silnika na bie
gu jalowym sq praktycznie wyeliminowa
ne. Jak CZE;!Sto silnik autobusu moi:e pra
cowac na biegu jalowym pokazuje dia
gram zarejestrowany w czasie jazdy testo
wej Citelisa w Wersalu przez jego system 
diagnostyki pokladowej (rys. 2). Na odcin
ku 15 km autobus zatrzymywal SiE;! 33 razy! 

Citelis nie posiada r6wniei: konwencjo
nalnej skrzyni bieg6w. Jej funkcjE;! przejE;!Iy 
elementy hybrydowego ukladu napE;!dowe
go. CzE;!SCiq szeregowego ukladu hybry
dowego jest 5,9-litrowy, szesciocylindrowy 
silnik lector 6 o mocy 220 kW (300 KM) 
i momencie maksymalnym 1100 Nm . 

NapE;!d elektryczny stanowi bezszczotko
wy, asynchroniczny silnik prqdu stalego, 
kt6ry opr6cz funkcji zwiqzanych bezpo
srednio z wytwarzaniem mocy potrzebnej 
do napE;!dU autobusu pelni wiele innych 
funkcji. Silnik elektryczny o mocy 120 kW 
(161 KM) przy pracy ciqglej (chwilowo 
170 kW) jest r6wniei: CZE;!SCiq ukladu zmia
ny bieg6w, spelnia rolE;! retardera oraz ma 
wai:ne do spelnienia funkcje w ukladzie ha
mulcowym zwiqzane z dzialaniem ukladu 
ASR. NapE;!d hybrydowy pozwala na reali
zacjE;! kilku bardzo ui:ytecznych funkcji. 
Nalei:y do nich funkcja pozwalajqca na jaz
dE;! ze stalq prE;!dkosciq 4 km/h oraz funkcja 
zatrzymania autobusu na stromym podjez
dzie lub zjezdzie. Kierowca w razie potrzeby 
moi:e wlqczyc tryb jazdy, w kt6rym do.napE;!
du wykorzys'rfNany jest tylko silnik elektrycz
ny. W tym awaryjnym przypadku autobus 
moi:e przejechac ok. 30 m dziE;!ki energii 
zgromadzonej w bateriach. Baterie litowo
jonowe, umieszczone na dachu autobusu 

sq w stanie zmagazynowac 11 kWh , a fir
ma lveco lrisbus przedstawila moi:liwosc ich 
efektywnego recycl ingu. 

Zar6wno zui:ycie paliwa, jak i komfort 
jazdy autobusem zalei:y w dui:ym stopniu 
od kierowcy. HybrydE;! Citelis kierowca po
winien hamowac, ui:ywajqc przede wszyst
kim dzwigni hamulca, aby zapewnic mak
symalny odzysk energii hamowanego au
tobusu i ui:ywajqc pedalu hamulca naci
skanego w czasie postoju moi:liwie CZE;!
sto aktywowac funkcjE;! ,start & stop" wy
lqczajqcq si lnik spalinowy w czasie zatrzy
mania pojazdu . Lokalizacja lusterek we 
wnE;!trzu pojazdu nieco utrudnia kierowcy 
pelnq kontrOIE;! tego, co dzieje SiE;! w auto
busie. WiE;!kszosc juror6w podkreslala jed
nak, i:e autobus prowadzi SiE;! bardzo do
brze. Ma bardzo dobre przyspieszenie , 
a kierowca wyczuwa dui:y moment rozwi
jany przez hybrydowy uklad napE;!dowy. 
w przypadku uzycia retardera autobus ha
muje plynnie i efektywnie. 

Panoramiczny panel autobusu Cite/is zapewnia dobry widok pasaze
rom na w6zkach i dzieciom 

Wif?kszo$6 siedzen dla pasazer6w znajduje sit? na jednostopniovvym 
podvvyzszeniu 

UTOBUSV 



Odchylne elementy panelu przedniego 

Autobus moze zabrae 99 pasazer6w, 
w tym 26 na miejscach siedzqcych. No
wose stanowi panoramiczny panel umiesz
czony w srodkowej czEiJsci autobusu. DziEiJki 
niemu auto bus ma bardziej widne wnEiJtrze. 
Umozliwia on takze lepszy widok pasaze
rom na w6zkach i dzieciom. Koszt opcjo
nalnego panelu to 2 tys. euro. Panoramicz
ny panel nadaje sylwetce autobusu pew
nego charakteru, zw!aszcza lekkosci , co 
jest mu potrzebne choeby ze wzgiEiJdu 
na to, ie nadwozie Citelisa jest dose kla
syczne, a hybrydowy uk!ad napEiJdowy 

w g6rnej i tylnej czEiJsci sprawia wrazenie 
dose masywnej konstrukcji . Pozytywnq 
cechq nadwozia autobusu Sq okna, kt6-
rych szerokose jest ujednolicona i wynosi 
1,53 m. Poza pokrywq umozliwiajqcq !atwy 
dostEiJp do bezpiecznik6w i przekaznik6w 
autobusu oraz ma!ych os!on na tylnej scia
nie we wnEiJtrzu nie ma duzych otwieranych 
pokryw i os!on umozliwiajqcych dostEiJp do 
element6w uk!adu napEiJdowego. Wszyst
kie otwierane pokrywy umieszczono na ze
wnqtrz pojazdu. Autobus ma p!askq pod
logE;!, a wiEiJkszose siedzen dla pasaier6w 
znajduje siEiJ na jednostopniowym podwyz
szeniu. Siedzenia dostEiJpne w kilku kolo
rach zapewniajq dobry komfort jazdy. 
Na CZEiJSCi tylnej sciany autobusu sqsiadu
jqcej z drzwiami nie ma miejsc siedzqcych. 
Takie rozwiqzanie wymusza bardziej upo
rzqdkowany ruch pasazer6w w okolicach 
tylnych drzwi. 

Masa autobusu wynosi 12 847 kg , 
a jego dopuszczalna (we Francji) masa ca!ko
wita to 19 500 kg. Cena to oko!o 345 tys. euro 
(o 125 tys. euro WiEiJcej w stosunku do au
tobusu napEiJdzanego silnikiem wysoko
prEiJznym). lrisbus Citelis to ciekawa kon
strukcja, kt6rq wsp6!tworzq ludzie z pasjq, 
tacy jak jeden z dyrektor6w lrisbusa, kt6ry 
na wieczorne spotkanie przyjecha! ... swo
im autobusem Saviem S53 wyprodukowa
nym w 1975 roku, zapewniajqc cz!onkom 
jury pe!nq wrazen przejazdzkEiJ. 

MAN Lion's City Hybrid 
MAN Lion 's City Hybrid zdoby! juz 

uznanie klient6w w 15 krajach. Autobus 
wozi pasazer6w w kilkunastu miastach 
w Niemczech, w duzych miastach euro
pejskich takich jak Mediolan, Wieden czy 
Paryz oraz w dw6ch miastach w Szwajca
rii. HybrydEiJ produkowanq w Polsce w tym 
roku zam6wili hiszpanscy przewoznicy 
z Barcelony, San Sebastian i Vallandolid . 
Szkielet autobusu powstaje w zak!adach 
MAN w Starachowicach . Tam r6wniez 
rama autobusu zabezpieczana jest przed 
korozjq w procesie kataforezy katalitycz
nej . Mia!em okazjEiJ og lqdae ten proces 
w 2008 roku , wraz ze studentami, kt6rzy 
w ramach programu LLP Erasmus ,Eco
logy and Safety as a Driving Force in De
velopment of Vehicles" odwiedzi li Politech
nikE;l Radomskq. MAN jest bowiem otwartq 
i przyjaznq firmq, biorqcq udzia! m.in . 
w europejskim programie European 
Bus System of the Future. Sam proces ka
taforezy robi wrazenie. Kompletna rama 
autobusu zanurzana jest w ki lku ogrom
nych rozmiar6w wannach , z lekkosciq 
z jakq moczy siEiJ sp!awik WEiJdkarski. Ca!y 
proces jest zautomatyzowany, a jego kon
cowym efektem jest w pe!ni zabezpieczo
ny przed korozjq szkielet pojazdu wraz ze 
wszystkimi po!qczeniami. Koncowy mon
taz autobusu ma miejsce w fabryce MAN 
w Poznaniu. 

, Consistently efficient" - to haslo odzwierciedla dqzenie firmy MAN do oszczf?dnosci i efektywnego rozwoju 



,0/a naszego dobra"- ten slogan dobrze oddaje ide~ autobusu hybrydowego MAN 

Szeroko otwierane drzwi MAN Uon's City Hybrid umozliwiajq szybkq wymian~ pasazer6w 

a 

,Consistently efficient" (niezmiennie 
wydajny) - haslo naklejone na autobusie 
testowym zawiera w sobie wai:nq informa
CjE;l , jakq firma MAN chce przekaza6 klien
towi , tj . metodyczny, ukierunkowany na 
oszczE;ldnosci i efektywny rozw6j . Uklad 
napE;ldowy MAN Lion 's City Hybrid to wla
snie efekt ewolucji rozwijanych od ponad 
30 lat przez firmE;l z Monachium alternatyw
nych system6w wykorzystujqcych energiE;l 
elektrycznq do napE;!dU autobusu. I jest to 
efekt oryginalny. Szeregowa hybryda, 
w odr6i:nieniu od konkurent6w, do maga
zynowania energii wykorzystuje wysokopo
jemne kondensatory. lch zaletq jest trwa
los6 (nie ma potrzeby ich wymiany po kilku 
latach eksploatacji autobusu, tak jak to ma 
miejsce z bateriami) . Kondensatory Sq li:ej
sze, ladujq SiE;l bardzo szybko (niestety ich 
pojemnos6 jest mniejsza nii: baterii) . Uklad 
hybrydowy zastosowany w autobusie MAN 
pozwala zaoszczE;ldzi6 do 30% paliwa w sto
sunku do wersji autobusu nap~dzanej sil
nikiem wysokoprE;li:nym spelniajqcym stan
dardy EEV (zwlaszcza w warunkach ruchu 
wielkomiejskiego). To r6wniei: oznacza 
ni i:szq emisjE;l dwutlenku WE;lgla do oto
czenia na poziomie 26 ton w ciqgu roku 
eksploatacji autobusu. W sklad hybrydo
wego ukladu napE;ldowego wchodzi silnik 
MAN D08.36LOH wyposai:ony w uklad 
common rail i dwustopniowe doladowanie 
(MAN stosuje dwie turbosprE;li:arki oraz uklad 
by-pass6w umoi:liwiajqcy dostosowanie ilo
sci powietrza do obciqi:enia i prE;ldkosci ob
rotowej silnika) . Silnik posiada taki:e uklad 
recyrkulacji spalin i jest wyposai:ony w filtr 
czqstek stalych MAN CRTec (wymagajqcy 
obslugi srednio co 160 tys. km) . Maksymal
na moe silnika wynosi 184 kW (250 KM) przy 

Miejsce pracy kierowcy autobusu MAN MAN Uon's City Hybrid ma 28 miejsc Fragment uk/adu nap~dowego MAN Uon 's City Hybrid 
Uon 's City Hybrid siedzqcych wykonanych z materia/6w 

odpowiednio dobranych kolorystycznie 

AUTO U: 



pr~dkosci obrotowej 2300 obr/min, a mak
symalny moment obrotowy to 1000 Nm 
(przy 1300-1700 obr/min) . Cz~sciq ukladu 
nap~dowego sq takze dwa asynchronicz
ne silniki elektryczne o mocy 75 kW 
(1 00 KM) polqczone ze sobq r6wnolegle 
oraz generator mocy 150 kW i chlodzony 
cieczq inwerter. Wspomniany uklad konden
sator6w sklada si~ z szesciu modul6w gro
madzqcych 0,4 kWh energii , kt6rq mozna 
wykorzysta6, uzyskujqc chwilowo maksy
malnie 200 kW mocy. Odzyskanq w wyniku 
rekuperacji energi~ mozna zastosowa6 do 
nap~du autobusu na kr6tkim odcinku, (np. 
ruszania z przystanku) , do jego nap~du , 

gdy porusza si~ on tylko wykorzystujqc 
energi~ elektrycznq lub do zasilania wypo
sazenia autobusu, w tym ukladu klimatyza
cji , z wylqczonym silnikiem spalinowym (sil
nik spalinowy jest wylqczony przez ok. 15% 
czasu jazdy autobusu) . 

Przeniesienie nap~du realizowane jest 
bezstopniowo z wykorzystaniem silnik6w 
elektrycznych. Autobus posiada system in
formujqcy o zuzyciu i rekuperacji energii , 
b~dqcy cz~sciq uklad MAN Energy Mana
gement. Tak wi~c kierujqcy pojazdem ma 
mozliwos6 obserwowania jaka ilos6 ener
gii z rekuperacji wykorzystywana jest do 
nap~du autobusu. Ponadto kierowcy prze
kazywana jest informacja o tym, kiedy pra
cuje silnik spalinowy. Sygnalizuje jq czer
wona lampka zamontowana nad glowq kie
rowcy. System dostarcza kierowcy takze 
informacji o zakresie ekonomicznej pracy 

Volvo 7900 Hybrid 

silnika w czasie przyspieszania i hamowa
nia autobusu. Ze swojego miejsca kierow
ca ma bardzo dobrq widocznos6 zar6wno 
na otoczenie autobusu, jak i jego wn~trze . 

MAN Lion 's City Hybrid zabiera 77 pasai:e
r6w. W autobusie znajduje si~ 28 miejsc sie
dzqcych wykonanych z material6w trafnie 
dobranych kolorystycznie. Na tylnej scia
nie konstruktorzy umiescili 3 mocno uprosz
czone siedzenia, stanowiqce wlasciwie 
oparcie. Takie rozwiqzanie moze szczeg61-
nie podoba6 si~ mlodziezy, jezdi:qcej w tej 
cz~sci autobusu, kt6ra oczekuje urozma
icenia. Do MAN Lion 's City wsiada si~ bar
dzo wygodnie poprzez drzwi otwierane na 
zewnqtrz. W czasie jazdy pasazer, podr6-
zujqcy zwlaszcza w tylnej cz~sci autobusu 
slyszy wysoki , o dose silnym nat~zeniu 
dzwi~k pochodzqcy z ukladu nap~dowego 
lub z ukladu kierowniczego pojazdu. Pomi
mo tej niewielkiej uciqzliwosci jurorzy wy
soko ocenili jazd~ autobusem, kt6ry w ich 
ocenie prowadzi si~ bardzo plynnie. Podo
ba6 moze si~ bryla nadwozia autobusu. 
Konstruktorom MAN Lion's City Hybrid uda
lo si~ zgrabnie umiesci6 elementy zwiqza
ne z nap~dem hybrydowym w przedniej 
cz~sci dachu pojazdu i jednoczesnie nada6 
mu poprzez ksztalt oslon dachowych cha
rakterystyczny, aerodynamiczny i nieco za
czepny wyglqd. Masa autobusu wynosi 
12 760 kg. Koszt hybrydy w stosunku do 
wersji autobusu z silnikiem diesla jest wy
zszy o ok. 1 00 tys. euro. Jak zapewniajq 
przedstawiciele koncernu ze wzgl~du na 

sprzedaz autobusu do wielu kraj6w Euro
PY g~sta sie6 serwisowa MAN-a jest przy
gotowana do obslugi hybrydy. 

Volvo 7900 
Volvo 7900 to drugi ,polski reprezen

tant" na testach ,Bus of the Year 2013". Jak 
wyjasniajq przedstawiciele firmy Volvo wie
le pomysl6w, kt6re znalazly zastosowanie 
w jego konstrukcji pochodzi z biura kon
strukcyjnego we Wroclawiu, gdzie autobus 
jest produkowany. Hybryda Volvo wprowa
dzona na rynek w 2010 roku jest znana 
i sprawdzona w 20 krajach na swiecie, 
w tym w Meksyku i krajach Ameryki tacin
skiej , a jej dotychczasowa sprzedaz osiq
gn~a poziom 756 sztuk. Autobus przecho
dzi obecnie testy w Chinach, a nowe za
m6wienia pochodzq z Gbteborga i Luxem
burga. Prezentujqcy auto bus przedstawicie
le firmy Volvo z dumq podkreslali , ze osmiu 
na dziesi~ciu klient6w, kt6rzy wczesniej 
kupili ich hybryd~ zamawia jq ponownie 
r6wniez z powodu wysokiej niezawodnosci 
por6wnywalnej do autobus6w z silnikiem 
diesla. Nowe zam6wienia to nowe wyzwa
nia i ciqgla motywacja do zmian konstrukcji. 

Przyslany na testy autobus jest lzejszym 
o 500 kg nast~pcq Volvo 7700. Redukcja 
masy autobusu pozwolila na zwi~kszenie 
liczby pasazer6w o 7 os6b. Autobus moze 
zabra6 maksymalnie 102 pasazer6w w tym 
33 na miejscach siedzqcych i byl on naj
bardziej pojemny z tych, kt6re przyjechaly 
na testy do Wersalu . 



zero a 

Wiele pomysf6w zastosowanych w konstrukcji autobusu Volvo 7900 Hybrid pochodzi z biura 
konstrukcyjnego we Wrocfawiu 

Miejsce pracy kierowcy autobusu Volvo 7900 Hybrid 

Miejsca siedzqce w Volvo 7900 Hybrid Sq wygodne i fatwo dostt;pne 

AUTOBUSY 

a 

Hybryd~ Volvo 7900 r6zni od dw6ch 
pozostafych hybryd biorqcych udziaf w te
stach konfiguracja ukfadu nap~dowego . 

Volvo w swoim autobusie zastosowafo roz
wiqzanie r6wnolegfego przekazania nap~

du z silnika spalinowego i z si lnika elektrycz
nego na kola pojazdu. Rozwiqzanie to po
zwala na elastyczny dob6r proporcji mocy 
przekazywanej przez si lnik spal inowy i sil
nik elektryczny. Hybryda r6wnolegfa pozwa
la na nap~d autobusu poprzez silnik elek
tryczny na znacznym dystansie ograniczo
nym tylko przez pojemnos6 litowo-jono
wych baterii , kt6ra wynosi 4,8 kWh. Silnik 
elektryczny pojazdu pefni r6wniez rol~ 
prqdnicy w czasie procesu odzyskiwania 
energii z hamowanego autobusu. Ponad
to w skfad hybrydowego ukfadu nap~do
wego w cz~sci elektrycznej wchodzi kon
wertor. Zarzqdzanie dostarczaniem mocy 
realizuje jednostka zarzqdzania ukfadem 
nap~dowym. Klasycznq cz~s6 ukfadu na
p~dowego hybrydy, ale zredukowanq do 
niezb~dnego minimum, stanowi si lnik 
05 F251 o niewielkiej pojemnosci skoko
wej wynoszqcej 4,76 litra. Czterocylindrowy 
silnik o mocy maksymalnej 161 kW (216 KM) 
rozwija moment obrotowy 800 Nm w zakre
sie pr~dkosci obrotowej 1200-1700 obr/min . 
Takq samq moe chwilowq ma silnik elektrycz
ny zainstalowany w pojezdzie (w ciqglej pra
cy si lnik elektryczny rozwija moe 70 kW) . 
Volvo 7900 wyposazony jest w automa
tycznq skrzyn i~ bieg6w Volvo 1-Shift. Tak 
skonfigurowany ukfad nap~dowy pozwala 
na oszcz~dnosci w zuzyciu paliwa si~gajq
ce 37% w stosunku do konwencjonalnej 
wersji autobusu z silnikiem diesla. Oczywi
scie ograniczenie zuzycia paliwa oznacza 

Przestrzen w srodkowej CZfiSCi autobusu za-



Silnik i fragment hybrydowego zespolu napr:;dowego autobusu Volvo 7900 Hybrid 

ograniczenie emisji dwutlenku w~gla oraz 
toksycznych skladnik6w spalin do poziomu 
ponizej 50% emitowanego przez silnik spel
niajqcy standardy EEV. Dotyczy to zar6w
no emisji tlenk6w azotu, jak r6wniez emisji 
czqstek stalych. Tak duze obnizenie zuzy
cia paliwa oraz redukcja emisji drogowej 
skladnik6w toksycznych spalin SCI mozliwe 
mi~dzy innymi dzi~ki temu, ze podczas za
trzymania autobusu silnik spalinowy jest 
wylqczany, a pob6r mocy z baterii ograni
czony do 50% (gdy drzwi autobusu SCI 
w uzyciu) lub do 75% w pozostalych przy
padkach . lnformacja o zuzyciu energii , 
w tym o stanie naladowania baterii dostr:;p
na jest na wyswietlaczu umieszczonym na 
desce rozdzielczej . Kierowca ma zapew
nionq dobrq widocznos6, dzi~ki prawidlowo 
rozmieszczonym lusterkom autobusu. Doty
czy to zar6wno lusterek zewnr:;trznych, jak 
i tych rozmieszczonych w srodku autobusu. 

VOL Citea LLE-120 

Jazda autobusem jest przyjemna. Na po
stoju hybryda jest bardzo cicha, r6wniez 
bardzo cicho przyspiesza, natomiast w cza
sie jazdy wyczuwalne SCI drgania pochodzq
ce od ukladu nap~dowego . 

Miejsca siedzqce SCI wygodne i latwo 
dost~pne (z wyjqtkiem czterech miejsc 
w lewej, tylnej cz~sci autobusu, kt6re 
umieszczone SCI na dwustopniowym pod
wyzszeniu). Bardzo dobrze rozwiqzana jest 
przestrzen w srodkowej cz~sci autobusu, 
kt6ra zapewnia bezpiecznq jazd~ os6b nie
pelnosprawnych i dzieci w w6zkach. Do au
tobusu wsiada si~ wygodnie, i pomimo ze 
drzwi otwierajq si~ do wn~trza przestrzen 
wok6l nich jest dobrze zorganizowana. 
Siedzenia zlokalizowane obok drzwi zabez
pieczone SCI dodatkowymi przezroczystymi 
oslonami. W kwestiach zwiqzanych z bez
pieczenstwem Volvo zawsze staralo si~ wyprze
dza6 konkurencj~. R6wniez w przypadku 

hybrydowego autobusu te kwestie SCI 
przedmiotem staran firmy. Wysokonapi~cio

wy uklad elektryczny hybrydy zabezpieczo
ny jest pi~cioma r6znymi systemami. Obu
dowa baterii przeszla testy zderzeniowe, 
a w programach szkoleniowych Volvo 
aspekty bezpieczenstwa zajmujq bardzo 
wazne miejsce. Autobus ma klasycznq, ele
ganckq bryl~ z charakterystycznym przo
dem, kt6ry sprawia wrazenie, ze jest on 
wi~kszy niz w rzeczywistosci. Wiele cz~sci 
nadwozia jest zunifikowanych, dzi~ki cze
mu autobus ma konstrukcj~ modulowq. 
Aluminiowe nadwozie nie tylko obniza jego 
mas~ (autobus nie jest chyba lekki - Volvo 
w materialach reklamowych nie podaje jego 
masy, a jedynie dopuszczalne obciqi:enia 
osi) , ale takze daje gwarancj~ dlugiej eks
ploatacji bez zniszczen spowodowanych 
korozjq. Cena autobusu to ok. 320 tys. euro. 
Dlugoterminowe oszcz~dnosci zwiqzane 
z radykalnym obnizeniem koszt6w paliwa, 
ekologiczna konstrukcja ukladu nap~dowe
go, trwalos6 oraz bezpieczenstwo SCI na 
pewno atutami Volvo 7900 Hybrid. 

VOL Citea LLE-120 
VOL Citea LLE-120 nie ma nap~du hy

brydowego, silnik autobusu nie spelnia 
normy Euro 6, a w wersji dostarczonej na 
testy ,Bus of the Year 2013" by! on wypo
sai:ony tylko w dwie pary drzwi. Na pierw
szy rzut oka auto bus firmy, kt6ra w poprzed
nich dw6ch latach uzyskiwala nagrod~ 
dziennikarzy by! bez szans, a jednak ... Jest 
cos, co moze bye kluczem do rynkowego 
sukcesu, tym czyms jest masa autobusu. 
Niecale 9 ton! W opisach pozostalych 
konkurent6w informacje o masie pojazdu 



pozostawiono na koniec, jako uzupelnienie 
opisu . W przypadku hybryd bylo to ponad 
12,5 tony. Mercedes Citaro wai.y nieco po
nad ton~ mniej, a masa autobusu VDL to 
8,9 tony. Nie jest to por6wnanie dokladne, 
ale r6i.nica w masie wynoszqca 3 tony ozna
cza, i.e w codziennej eksploatacji moi.na 
zaoszcz~dzic tyle paliwa, ile potrzeba do 
nap~du dw6ch samochod6w osobowych 
o masie 1 ,5 tony kai.dy! Z informacji prze
kazanej przez VDL a pozyskanej od swo
ich klient6w wynika, i.e Citea LLE-120 spa
la 25-321itr6w paliwa na 100 km . Nic dziw
nego, i.e VDL odnosi sukcesy w sprzedai.y 
mi~dzy innymi na wymagajqcym rynku 
skandynawskim (na wiosn~ 48 autobus6w 
VDL zam6wila Veolia Transport Finland), 
a koncepcja lekkiego, nieskomplikowane
go, latwego w obsludze, a jednoczesnie 
komfortowego autobusu moi.e podobac si~ 
wielu klientom w Europie i na swiecie. 

Niska masa autobusu to rezultat wielu 
zabieg6w konstruktor6w. Rama autobusu 
wykonana jest z wytrzymalej stali stopowej 
3CR12. Na dach i podlog~ wykorzystano 
materialy kompozytowe typu ,sandwich", 
a panele boczne zrobiono z wl6kna szkla
nego. Do tego dochodzi aluminiowy zbior
nik paliwa, li.ejszy uklad klimatyzacji i lek
kie siedzenia. Wn~trze autobusu sprawia 
wrai.enie przestronnego, zwlaszcza w cz~
sci przedniej, gdzie przy drzwiach jest dui.o 
miejsca. Przednie drzwi jednocz~sciowe 
otwierajq si~ bezpiecznie na zewnqtrz do 
tylu. R6wniei. srodkowa cz~sc autobusu jest 
dobrze zorganizowana. Tylna cz~sc podlo
gi autobusu jest podniesiona tak, i.e siedze
nia z tylu znajdujq si~ nieco wyi.ej od po
zostalych, a na tylnej scianie autobusu roz
mieszczenie miejsc siedzqcych przypomina 
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Kluczem do rynkowego sukcesu VOL Citea LLE-120 jest niska masa autobusu 

Mocowanie siedzen na wspornikach niezwiqzanych z podlogEj ulatwia sprzEjtanie wn~trza 

uklad siedzen w autobusie dlugodystan
sowym. Bardzo praktyczne z punktu wi
dzenia efektywnego sprzqtania pojazdu 
jest mocowanie siedzen na wspornikach 
niezwiqzanych bezposrednio z podlogq. 

Miejsce pracy kierowcy jest bardzo wygod
ne i dobrze zorganizowane. Autobus prowa
dzi si~ dobrze, chociai. niekt6rzy jurorzy na
rzekali na niedostatecznq kontrol~ retardera 
oraz zbyt wqskie lewe lusterko kierowcy, 

Miejsce pracy kierowcy autobusu VOL VOL Citea LLE-120 ma latwe do demontazu 
Citea LLE-120 elementy nadwozia 



zgodnie jednak twierdzili , i:e hamowanie 
pojazdem jest bardzo efektywne. W opinii 
oceniajqcych mniejsze 19,5-calowe kola 
znacznie ulatwiajq manewrowanie pojaz
dem. Holendrzy, kt6rzy jak zawsze bardzo 
profesjonalnie prezentowali sw6j autobus 
podkreslali wiele jego praktycznych cech, 
cho6by takich jak latwos6 obslugi zwiqzanq 
z dost~pnosciq poszczeg61nych zespol6w 
oraz prostot~ wykonywania ewentualnych 
napraw powypadkowych. 

Autobus nap~zany jest silnikiem Cummins 
ISB6.7 225 spelniajqcym normy EURO 5 EEV. 
Silnik o pojemnosci skokowej 6,7 litra roz
wija moe maksymalnq 165 kW (225 KM) 
przy pr~dkosci obrotowej 2500 obr/min oraz 
moment obrotowy 850 Nm przy 1500 obr/min. 
Silnik wsp61pracuje z czterobiegowq auto
matycznq skrzyniq bieg6w Voith Diwa 
D854.5E wyposai:onq w retarder. 

Auto bus moi:e przewiez6 80 pasai:er6w 
i jest wyposai:ony w 40 miejsc siedzqcych. 
Trzeba tu zaznaczy6, i:e VOL Citea LLE-120 
to autobus troch~ z innej bajki nii: pozostali 
konkurenci. Zademonstrowana na testach 
wersja, w przeciwienstwie do pozostalych 
konkurent6w, slabo nadaje si~ do dui:ego, 
zatloczonego centrum miasta i dlatego pro
ste por6wnania mogq prowadzi6 do bl~d
nych wniosk6w. Natomiast Citea LLE-120 
to znakomity autobus do ruchu podmiej
skiego oraz do ruchu na slabo i srednio 
obciqi:onych liniach. Na koniec pieniqdze 

- tak jak konstrukcja autobusu - nie naj
ci~i:sze. Autobus kosztuje ok. 190 tys. euro 
i w konkurencji cenowej wydaje si~ bye 
dobrq ofertq dla klient6w, kt6rzy bardzo 
skrupulatnie, ograniczajq wydatki w niela
twych czasach. 

Mercedes-Benz Citaro 2 
Nowoczesny i elegancki (zapewne dla

tego, i:e kierownikiem projektu jest kobie
ta) , a jednoczesnie, tak po niemiecku, do
pracowany w kai:dym szczeg61e autobus 
Mercedes-Benz Citaro 2 oczarowal wi~k

szos6 juror6w biorqcych udzial w testach. 
Nowy silnik OM936 EURO 6 to tylko jeden 
z wielu solidnych i sprawdzonych zespo-
16w skladajqcych si~ na autobus, kt6ry 
z pewnosciq zdob~dzie uznanie bardzo wie
lu przewoznik6w i pasai:er6w tak, jak po
przednie wersje autobus6w miejskich, kt6-
rych Mercedes sprzedal ponad 31 tys. na 
calym swiecie, stajqc si~ liderem rynku . 
,Najczystszy diesel jaki nap~dza autobus 
miejski" wykazuje zui:ycie paliwa o 5% nii:sze 
od wersji spelniajqcej normy EURO 5 EEV. 
Zredukowane zostalo r6wniei: zui:ycie Ad
Blue i oleju silnikowego. ,BiuEfficient po
wer" w przypadku silnika zamontowanego 
w Citaro 2, kt6ry bral udzial w testach to 
220 kW {299 KM) , a maksymalny moment 
obrotowy wynosi 1200 Nm przy pr~dkosci 
obrotowej 1200-1700 obr/min. Uzupelnie
niem ukladu nap~dowego jest sprawdzona 

Zaprezentowany podczas test6w Mercedes-Benz Citaro 2 oczarowal wi~kszos6 juror6w 

szesciobiegowa automatyczna skrzynia 
bieg6w ZF Ecolife 6AP1200. 

Pomimo dodatkowego wyposai:enia 
autobusu w uklad oczyszczania spalin, ma 
on niezmienionq mas~ w stosunku do po
przednika (11 415 kg) , mi~dzy innymi dzi~

ki zastosowaniu element6w aluminiowych 
i kompozytowych. 

Cenne ulamki mocy elektrycznej wytwa
rzanej przez alternatory, normalnie tracone 
w czasie, kiedy autobus nie potrzebuje ca
lej wytwarzanej przez nie energii, Sq maga
zynowane w module do rekuperacji ener
gii. Na modul umieszczony w przedniej cz~
sci autobusu skladajq si~ dwuwarstwowe 
kondensatory zdolne przekaza6 moe na 
poziomie do 6 kW do ukladu klimatyzacji 
autobusu lub nap~du drzwi. Zastosowanie 
ukladu rekuperacji energii daje ok. 4% 
oszcz~dnosci w zui:yciu paliwa. Konstruk
torzy Mercedesa zastosowali jeszcze inny, 
ciekawy pomysl na gromadzenie traconej 
energii. W Citaro 2 podniesiono cisnienie 
w ukladzie pneumatycznym z 1 0 do 13 ba
r6w. W czasie, kiedy silnik autobusu wytwa
rza zbyt dui:o niezagospodarowanej mocy, 
jest ona wykorzystywana do podniesienia 
cisnienia w ukladzie pneumatycznym. Pod
czas jazdy powietrze zmagazynowane pod 
zwi~kszonym cisnieniem wykorzystywane 
jest do zasilania ukladu pneumatycznego 
pojazdu, kt6ry wtedy oszcz~dza paliwo. 
Kierowca Citaro 2 siedzi wysoko, majqc 



Mercedes-Benz Citaro 2 

Mercedes-Benz Citaro 2 wyposa.Zony zostal w silnik spelniajqcy normr; emisji spa/in EURO 6 

•'"e'ov ca Citaro 2 siedzi wysoko, majqc zapewnionq bardzo dobrq widocznos6 

a 

zapewnionq bardzo dobrq widocznos6 na 
zewnqtrz pojazdu. Kontrol~ tego, co dzieje 
si~ we wn~trzu autobusu umozliwiajq za
montowane opcjonalnie cztery kamery. 
Bardzo widoczna w szczeg&ach jest dba
los6 o bezpieczenstwo pasazer6w i kierow
cy. Na przyklad spos6b zamocowania drzwi 
do przedzialu kierowcy pomyslano tak, aby 
w przypadku napasci, kierujqcy m6gl si~ za
sloni6 i odepchnq6 potencjalnego napast
nika. Z du:Zq uwagq prezentujqcy pojazd ob
jasnial jak dziala system przeciwpozarowy 
autobusu. Bardzo prosty, a jednoczesnie 
bardzo skuteczny i szybki. Do autobusu 
wsiada si~ wygodnie i w kazdym miejscu 
pasazer czuje si~ bezpiecznie. Miejsce na 
w6zek inwalidzki lub w6zek z dzieckiem zlo
kalizowano z przodu przy srodkowych 
drzwiach autobusu, pozostawiajqc duzo 
miejsca do manewru. Mercedes zadbal tez 
0 indywidualne oswietlenie miejsc w auto
busie. Wysoki komfort jazdy zapewniajq sie
dzenia City Star Eco. Wszystkie uchwyty 
i drq:Zki we wn~trzu pojazdu pomalowane 
zostaly na czerwono, aby wyraznie odr6z
nialy si~ od innych element6w i mogly bye 
zlokalizowane odruchowo. Do tego docho
dzi efektywna wentylacja zintegrowana 
z ogrzewaniem, sprawdzona w poprzednim 
modelu Citaro. Mercedes zadbal takze 
o komfort serwisowania pojazdu. Nadwo
zie Citaro 2 wyposazono w liczne otwiera
ne klapy zewn~trzne , kt6re umozliwiajq 
latwy dost~p zar6wno do silnika, jak r6w
niez do osprz~tu autobusu. Okres mi~dzy 
przeglqdami wynosi 60 tys. km, a interwaly 
zwiqzane z obslugq filtra czqstek stalych 
ustalono na 120 tys. km lub dwa lata. Prze
widziano tani system wymienny wklad6w 
filtracyjnych w ukladzie oczyszczania spa
lin . Na przyklad koszt wymiany wkladu firl
ta SCR jest niewielki i wynosi ok. 300 euro 
raz na 400 tys. km. Autobus moze przewiez6 
96 pasazer6w. Przewidziano w nim 31 
miejsc siedzqcych. W wersji podstawowej 
Citaro 2 kosztuje 225 tys. euro, a wersji 
w jakiej przyjechal na testy cena wynosi 
okolo 285 tys. euro. 

Podsumowanie 
Pytani o przyszlos6 przedstawiciele 

firm produkujqcych autobusy miejskie 
podkreslajq, ze ich celem jest ekologicz
ny, niezawodny, bezpieczny i komfortowy 
srodek transportu. Przewoznicy bardzo 
duzo uwagi poswi~cajq cenie pojazdu 
i kosztom jego eksploatacji. Dla pasazera 
najwazniejszy jest komfort i bezpieczen
stwo. Wydaje si~ , ze kierunek rozwoju 
zmierzajqcy do upowszechnienia pojazdu 
o nap~dzie elektrycznym zdominowal 



myslenie konstruktor6w autobus6w przy
szlosci , a nap~d hybrydowy jest ewolu
cyjnq przemianq zm ierzajqcq do upo
wszechnienia nap~du elektrycznego . 
Pozostawiajqc bez komentarza pytanie , 
czy na pewno autobus elektryczny ozna
cza pojazd ekologiczny trzeba przyjqc, ze 
plany Unii Europejskiej m6wiqce o do
puszczeniu do ruchu w centrach duzych 
miast tylko pojazd6w z nap~dem elek
trycznym Sq jednym z wyznacznik6w roz
woju pasazerskiego transportu miejskie
go. Silnik spalinowy, kt6remu uklady ste
rowania i oczyszczania spalin daly drugie 
zycie WCiqZ dlugo pozostanie przynajmniej 
cz~sciq ukladu nap~dowego . Nowe pomy
sly na popraw~ komfortu pasazer6w i wa
runki pracy kierowcy wciqz zaskakujq. 
Nowe uklady w tym sterowane elektronicz
nie zawieszenie, wciqz doskonalony uklad 
hamulcowy i uklad kierowniczy poza opi
sywanq szerzej ewolucjq uklad6w nap~

dowych, stwarzajq dodatkowe mozliwosci 
budowy pojazdu, kt6ry jeszcze lepiej spel
ni oczekiwania. Ogromne znaczenie majq 
nowe materialy konstrukcyjne, kt6re po
zwalajq na ograniczenie zuzycia energii , 
ale jednoczesnie dajq mozliwosc stworze
nia pi~knego i funkcjonalnego nadwozia. 
Bardzo ciekawe Sq r6wniez rozwiqzania 
dotyczqce rekuperacji energii stosowane 
w autobusach z nap~dem konwencjonal
nym. Testy ,Bus of the Year 2013" poka
zaly to, co najlepszego majq dzis do za
oferowania firmy produkujqce autobusy. 
Zwyc i~ski autobus poznamy na Targach 
IAA 2012 w Hanowerze. 

Tab. 1. 

Wszystkie uchvvyty i drqtki we wnf?trzu pojazdu pomalowane zostaly na czerwono, aby wyrai
nie odr6znialy sif? od innych element6w i mogly bye zlokalizowane odruchowo 

W Citaro 2 zastosowano indywidualne oswie
tlenie miejsca pasal.era 

Klapy zewnf?trzne umozliwiajq latwy dostf?p 
do silnika i osprzf?tu autobusu 

zestawienie parametr~w technicznych autobusow biorqcych udzial w tescie .. Bus of the Year 2013" 

Parametr lrlsbus Cltells Hybrid MAN uon's City Hybrid 
Dlugosc lml 11,99 11,98 
Szerokosc lml 2,50 2,50 
Wysokosc [ml 3,391 3,30 
Zwis przedni [ml 2,710 2,700 
Zwis tylny [ml 3,160 3,405 
Promien zawracania [mJ 22,35 
Masa wlasna [kg] 12 847 12 760 
Silnik lveco Tector 6 EEV, MAN 00836 LOH EEV, 

220 kW (300 KM) plus 184 kW (250 KM), 
silnik elektryczny 120 kW, dwa silniki elektryczne 

prqdnica 140 kW, o mocy 75 kW kazdy, 
baterie litowo-jonowe prqdnica 150 kW, 

6 modul6w kondensator. 
Skrzynia bieg6w naped bezposredni naped bezposredni 

realizowany przez silnik realizowany przez silnik 
elektryczn elektryczn 

Uklad hamulcowy hamulce tarczowe hamulce tarczowe 
z ABS, EBS i ASR z ABS, EBS i ASR 

05 przednia ZFIR75 
Os tylna ZF AV 132 MAN / ZF 
Uklad kierowniczy ZF 8098 ZF 8098 
Opony 275/ 70 R22,5 275/70 R22,5 
Maksvm. liczba pasazerow 99 77 
Liczba miejsc siedz<~cvch 26 28 

VOlVO 7900 Hybrid 
12,084 
2,55 
3,224 
2,380 
3,400 

Volvo D5F215 EEV, 
161 kW (216 KM), 
silnik elektryczny I 
prqdnica 161 kW, 

baterie litowo-jon owe 

AT2412D I·Shift 

hamulce tarczowe 
z ABS, EBS i ASR 

ZF AV 132 

275/ 70 R22,5 
102 
33 

VOL Cltea llE-120 
11,98 
2,50 
3,065 
2,380 
3,400 

20,628 
8 900 

Cummins 1586 165 kW 
(225 KM) 

Voith Diwa D854.5E 
(z retarderem) 

hamulce tarczowe 
z ABS, EBS i ASR 
Dana NOS 56 LF 

Dana 09-24 
ZF 8098 

265/ 70 R19,5 
80 
40 

Mercedes-Benz Cltaro 2 
12,135 
2,55 
3,12 

2,805 
3,430 
21.21 

11 415 
Mercedes-Benz OM 936, 

220 kW (299 KM) 

ZF Ecolife 6AP1200 

hamulce tarczowe 
z ABS i EBS 

ZF 
ZF AV 132 
ZF 8098 

275/ 70 R22,5 
96 
31 


