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Autobusem roku 2013 wybranym przez 
europejskich dziennikarzy podczas test6w 
w Wersalu zostal Mercedes-Benz Citaro 2 
Euro VI. Citaro ma dlugq histori~ rozwoju, 
a zaprezentowana na testach wersja auto
busu z silnikiem spelniajqcym standardy 
Euro 6 robi duze wrazenie. Autobus, kt6ry 
spelnia przyszlosciowe wymagania zwiqza
ne z ochronq srodowiska ma bardzo no
woczesnq konstrukcj~ . kt6ra jest wynikiem 
wieloletnich badan konstruktor6w Merce
desa. Doswiadczenie oraz mozliwosci ba
dawcze i produkcyjne firmy ze Stuttgartu 
pozwolily na wyprodukowanie autobusu 
ekologicznego, bezpiecznego, funkcjonal
nego, efektownego oraz, co jest obecnie 
bardzo wazne, ekonomicznego. Blizsze 
zapoznanie si~ z konstrukcjq autobusu 
pozwala na odkrycie szczeg616w technicz
nych, kt6re decydujq o tym, ze Mercedes
Benz Citaro2 Euro VI jest autobusem wy
jqtkowym i w pelni zasluzyl na tytul ,Bus of 
the Year 2013". Mercedes-Benz Citaro 2 Euro VI - widok przodu .. . 



Pierwsze wrazenie jest bardzo pozytyw
ne. Autobus ma przyjazny, atrakcyjny wy
glqd, kt6ry zdominowany jest przez projekt 
przedniej cz~sci nadwozia, a w szczeg61no
sci ksztalt atrapy przedniej i przedniego 
oswietlenia pojazdu. Duza przednia szyba 
oraz boczne przeszklenie autobusu, wyko
nano w spos6b, kt6ry nadaje pojazdowi cie
kawy, nowoczesny i zarazem dajqcy poczu
cie lekkosci wyglqd, odgrywa bardzo duzq 
rol~ w odbiorze calej bryly pojazdu. A ta jest 
klasyczna i elegancka. Takie jest r6wniez 
wn~trze Citaro. 

Do autobusu wsiada si~ wygodnie. Miej
sce na w6zek inwalidzki lub w6zek dla dziec
ka zlokalizowano z przodu przy srodkowych 
drzwiach autobusu, pozostawiajqc wok61 
duzo miejsca. Wysoki komfort jazdy zapew- ... i tylu autobusu 
niajq siedzenia City Star Eco. Miejsca sie
dzqce w autobusie posiadajq indywidualne 
oswietlenie. Wszystkie uchwyty i drqzki we 
wn~trzu pojazdu pomalowane zostaly na 
czerwono tak, aby wyraznie odr6znialy s i~ 

od innych element6w i mogly bye natych
miast zlokalizowane. Spos6b zamocowania 
siedzen pasazer6w w cz~sci przedniej au
tobusu ulatwia sprzqtanie autobusu i jedno
czesnie umozliwia wygodny przew6z drob
nego bagazu . 

Miejsce pracy kierowcy Citaro 2 jest zor
ganizowane optymalnie pod kqtem ergono
mii , bezpieczenstwa i komfortu. Kierowca sie
dzi wysoko (o 35 em wyzej niz w poprzednim 
modelu autobusu), majqc zapewnionq bar
dzo dobrq widocznosc na zewnqtrz pojazdu. 
Dodatkowym ulatwieniem dla kierujqcego 

a 

pojazdem SC\ montowane opcjonalnie kamery, Nowoczesny system drzwi otwieranych na zewnEjtrz autobusu 

Mercedes-Benz Citaro 2 Euro VI - widok wn~trza autobusu 

kt6re umozliwiajq kontrol~ tego co dzieje si~ 
we wn~trzu autobusu. Mercedes zadbal r6w
niez o bezpieczenstwo kierowcy jezdzqcego 
w miescie, gdzie istnieje wi~ksze prawdopo
dobienstwo napadu na prowadzqcego po
jazd. Konstrukcja drzwi do przedzialu kierow
cy pomyslana jest tak, aby w przypadku na
pasci , kierujqcy m6gl si~ zaslonic i ode
pchnqc potencjalnego napastnika. Pozytyw
ny odbi6r wn~trza pojazdu uzupelniajq bar
dzo dobre wrazenia z jazdy. Auto bus jest Ci
chy i dobrze przewietrzony. Wentylacja po
kladowa zintegrowana jest z ogrzewaniem. 

Historia silnik6w wysokopr~znych firmy 
Mercedes-Benz to 90 lat tradycji. Nowe silni
ki spelniajqce normy EURO VI to przyklad 
najwyzszego etapu rozwoju jaki osiqgn~ly 
silniki spalinowe zar6wno pod wzgl~dem 
zminimalizowania oddzialywania na srodowi
sko, jak r6wniez pod wzgl~dem efektywno
sci. Dluga droga jakq przeszla firma od pierw
szego silnika o zaplonie samoczynnym ozna
czonego 082 z 1922 r. poprzez legendarny 



OM312 z lat 50. i silniki spelniajqce kolejne 
wymagania norm Euro pozwolila na skonstru
owanie jednostek napii!dowych, kt6rych nazwa 
marketingowa ,BiueEfficient Power" w pelni 
opisuje ich wlasciwosci. Autobus Citaro 2 maze 
bye wyposai:ony w silnik OM936 o pojemno
sci 7,711ub OM470 o pojemnosci 10,71. 

Silnik OM936, ·w kt6ry wyposai:ony byl 
autobus na testach rozwija moe 220 kW 
(299 KM) , a maksymalny moment obrotowy 
wynosi 1200 Nm przy prii!dkosci obrotowej 
1200-1700 obr/min. Okolo 90% mocy mak
symalnej silnika dostli!pne jest jui: przy prii!d
kosci obrotowej 1600 obr/min, a przy prii!d
kosci 1000 obr/min silnik osiqga jui: 90% mak
symalnego momentu obrotowego. Takie 
uksztaltowanie charakterystyki silnika umoi:
liwilo miii!dzy innymi zastosowanie zmiennych 
faz rozrzqdu. Jest ono pierwszym seryjnie 
produkowanym na swiecie w silnikach prze
znaczonych do pojazd6w ui:ytkowych. 
Z punktu widzenia osiqg6w bardzo wai:ne 
Sq parametry ukladu zasilania. Common
rail zastosowany w silniku OM936 pozwala na 
wielokrotny wtrysk paliwa pod cisnieniem 
maksymalnym 2400 bar. Silniki OM936 sto
sowane w pojazdach ui:y1kowych dostli!pne 
Sq w dw6ch wersjach. Opr6cz silnika o mocy 
299 KM produkowana jest wersja o mocy 
354 KM (z dwoma turbosprii!i:arkami) nato
miast silnik OM470 moi:liwy do zastosowa
nia w autobusie dostli!pny jest w wersjach 
o mocy 360 KM oraz 395 KM. 

Uklad oczyszczania spalin silnik6w 
Euro VI sklada sili! z katalizatora utleniajqce
go (DOC) , filtra czqstek stalych (DPF) oraz 
ukladu selektywnej redukcji katalitycznej 
(SCR). Silniki wyposai:one SC\ r6wniei: w uklad 
EGR. ,Najczystszy diesel jaki napii!dza 

Miejsce pracy kierowcy 

autobus miejski" - silnik OM936 wykazuje zu
i:ycie paliwa o 5% mniejsze od wersji spel
niajqcej normy EURO 5 EEV. Zredukowane 
zostalo r6wniei: zui:ycie AdBiue i oleju silni
kowego. Okres miii!dzy przeglqdami silnika 
wynosi 60 tys. km. Filtr czqstek stalych pod
lega obsludze raz na 120 tys. km lub co dwa 
lata. Przewidziano tani system wymienny 
wklad6w filtracyjnych w ukladzie oczyszcza
nia spalin. Na przyklad koszt wymiany wkla
du filtra SCR wynosi ok. 300 euro raz na 
400 tys. km. Na podkreslenie zasluguje r6w
niei: latwy dostli!P do poszczeg61nych ele
ment6w ukladu napii!dowego oraz wymien
nych element6w eksploatacyjnych, kt6ry za
pewniajq dobrze przemyslane odchylane po
krywy, zwlaszcza w tylnej CZii!SCi nadwozia. 

Silnik OM936 wraz z ukladem oczyszczania spa/in i osprzf?tem 
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Testy eksploatacyjne wykazujq, i:e auto
bus w jezdzie miejskiej zui:ywa ok. 75% ener
gii na jazdii! i 25% na napii!d osprzli!tu. Opty
malizacja zui:ycia energii w obydwu obsza
rach jest jednym z gl6wnych wyzwan 

Spos6b mocowania siedzen w czf?sci przed
niej autobusu 



Akumulatory i uklad rekuperacji energii 

konstruktor6w. Mercedes w autobusie Cita
ro 2 Euro VI wdrozyl kilka bardzo ciekawych 
rozwiqzan. Naplild alternator6w zalqczany 
jest w czasie hamowania pojazdu oraz zjaz
du ze wzniesienia. Nadmiar wytwarzanej 

energii elektrycznej gromadzony jest w kon
densatorach, kt6re w postaci modulu reku
peracji energii zamontowano w autobusie. 
Na modul umieszczony w przedniej CZiilSCi 
autobusu skladajq silil dwuwarstwowe 

Widok poszczeg6/nych e/ement6w i zespol6w skladajqcych sir;: na silnik OM936 

Odchylany przedni naroznik 

kondensatory zdo lne przekaza6 moe do 
6 kW do ukladu klimatyzacji autobusu lub 
naplildu drzwi. Zastosowanie ukladu rekupe
racji energii daje ok. 4% oszczlildnosci w zu
zyciu paliwa. 



Elementy wzmacniajqce nadwozie i ograniczajqce jego masfi 

Testy zderzeniowe nadwozia 

Pr6by dzjaJania uk/adu ESP 

Konstruktorzy Mercedesa zastosowali 
jeszcze inny, ciekawy pomysl na gromadze
nie traconej energii. W Citaro 2 Euro VI pod
niesiono cisnienie w ukladzie pneumatycz
nym z 10 do 13 bar6w. Gdy silnik autobusu 
wytwarza zbyt duzo niezagospodarowanej 
mocy, jest ona stosowana do podniesienia 
cisnienia w ukladzie pneumatycznym. W cza
sie jazdy powietrze zmagazynowane pod 
zwi~kszonym cisnieniem wykorzystywane 
jest do zasilania ukladu pneumatycznego 
pojazdu. Za zarzqdzanie energiq w pojezdzie, 
w tym ladowaniem akumulator6w w spos6b 
zwi~kszajqcy ich zywotnosc, odpowiada Po
wer Supply System (system dostarczania 
energii) . Cz~sciq ukladu nap~dowego 
Citaro 2 jest szesciobiegowa automatyczna 
skrzynia bieg6w ZF Ecolife 6 AP 1200 (prze
lozenia skrzyni : 3,36/1 ,91 /1 ,42/1 ,00/0, 72/ 
0,62). Przelozenie tylnego mostu wynoszq
ce 5,77 pozwala na osiqgni~cie duzego mo
mentu obrotowego na kolach autobusu. 

Konstrukcja nadwozia Citaro 2 jest wyni
kiem prac obliczeniowych i badawczych, 
w kt6rych nacisk polozono na zapewnienie 
bezpieczenstwa pasazer6w i kierowcy. 
Autobus zostal przebadany w testach zde
rzeniowych realizowanych wedlug regulami
nu ECE-R 29. Nadwozie autobusu spelnia 
takze wymagania regulaminu ECE-R 66-1 
(roll-over/2017). Stalowy szkielet pokrywa po
szycie scian bocznych i klap wykonane z alu
minium, a nadkola z tworzyw sztucznych. 
W procesie wytwarzania autobusu zastoso
wano najnowsze technologie laserowe, po
zwalajqce na precyzyjne dopasowanie 
i lqczenie element6w nadwozia. Citaro 2 
Euro VI , jak podkreslajq przedstawiciele 
Mercedesa, to pierwszy seryjny niskopodlo
gowy autobus wyposazony w uklad ESP. 
Korzystniejszy jest rozklad nacisk6w na osie 
autobusu. Uzyskano to poprzez zwi~kszenie 
zwisu przedniego do 2,805 m (o 0,1 m wi~cej 
niz w poprzednim modelu Citaro) oraz zwi~k
szenie rozstawu osi o 0,055 m do 5,9 m. 

Kabina kierowcy, jako pierwsza, spelnia 
zalecenia wypracowane dla autobus6w 
miejskich w programie European Bus Sys
tem of the Future. Autobus w wersji dwuna
stometrowej (dlugosc 12,135 m, szerokosc 
2,550 m, wysokosc 3,120 m) moze prze
wiezc 96 pasazer6w. Przewidziano w nim 
31 miejsc siedzqcych. 

Dotychczas Mercedes sprzedal ponad 
31 tys. autobus6w Citaro na calym swiecie. 
Nowa wersja Citaro 2 Euro VI spelniajqca 
oczekiwania zar6wno klient6w, jak i pasa
zer6w na pewno znajdzie wielu nabywc6w 
sklonnych zaplacic nieco wi~cej przede 
wszystkim za jakosc, komfort oraz ochron~ 
srodowiska. 


