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Nowy 13-litrowy silnik 
do autobusow Volvo 

serii 9700 i 9900 

Na poczqtku roku Volvo Buses 
wprowadzito do swoich autobudw tu- 
rystycznych serii 9700 i 9900 nowq jed- 
nostkg napgdowq. Nowy silnik o ozna- 
czeniu D13C nie tylko rozwija wiekszq 
moc, ale takie zuiywa mniej paliwa od 
swojego poprzednika DH12C. Silnik 
ten jest takie sercem nowego podwo- 
zia - Volvo B13R. 4 lutego br. na torze 
prob nieopodal wroctawskiego lotni- 
ska, Volvo Autobusy Polska zorgani- 
zowata testy dla dziennikarzy i przed- 
stawicieli najwigkszych przewofnikow, 
ktorzy mogli osobiscie zapoznaC sie 
z parametrami trakcyjnymi autobusu 
wyposaionego w nowq jednostkg 
napgdowq. 

W zwiqzku z wejsciem w iycie no- 
wej, bardziej rygorystycznej normy 
emisji spalin Eurod, Volvo Buses pod- 
j@o decyzje o zastqpieniu dotychcza- 
sowego silnika o pojemnosci 12 litrow 
now$l3-liirowq jednostkq napgdowq, 
Volvo D13C. Nowa jednostka, mimo i e  
dopier0 teraz wprowadzana do auto- 
busow turystycznych jest ju i  znana pra- 
cownikom sefwisowym Vohro. Jest to 
jeden z najpopularniejszych na Swie- 
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cie silnikow wysokoprginych o duiej cza, ze mechanicy sq dobrze przygo- 
pojemnosci skokowej, od kilku lat ofe- towani do jej obstugi technicznej. 
rowany przezvolvo Trucks. W toku do- Nowe irodto nappeu w ofercie VO- 
tychczasowej eksploatacji okazat sig lvo Buses to szesciocylindrowy, rzgdo- 
byc solidnym i wysoce niezawodnym wy, stojqcy silnik wysokoprginy, z tur- 
silnikiem. Kilkuletnia obecnosc tej bosprgiarkq i chtodnicq powietrza 
jednostki napedowej na rynku ozna- do4adowujqcego. Posiada jednoczg- 

Volvo 9700 wyposaiony w nowy silnik D13C (fot Z. Rusak) 



Sciowq gtowicq cylindrow z gornym 
wakiem rozrzqdu, czterema zaworami 
na cylinder i elektronicznie sterowany- 
mi pompowtryskiwaczami. 

Silnik jest dostgpny w wersjach 
o mocy maksymalnej 420 lub 460 KM 
i udostgpnia wigkszy od swojego po- 
przednika maksymalny moment obro- 
towy, odpowiednio: 2100 Nm przy 
1100-1400 obrlmin i 2300 Nm przy 
1050-1400 obrlmin. Mimo zwiekszenia 
pojemnosci skokowej, iniynierom uda- 
to sig zredukowac mas? silnika o oko- 
to 80 kg, w porownaniu do jednostki 
12-litrowej. Mniejszy ciezar w pmcze- 
niu z wyzszym momentem obrotowym 
pozwalajq szybko osiqgnqc optymal- 
ny zakres predkosci, zapewniajqc tym 
samym wigksq opiacalnosc ekspio- 
atacji pojazdu. 

Nowv silnik wso6toracuie z aoou- 
larnq auiomatycznq skrzyn& b/e&w 
I-Shift o odpowiednio dostosowanej 
strategii zmiany biegow. Rezultatem 
jest moiliwoSC jazdy z niiszq prgd- 
kosciq obrotowq silnika, co ma bez- 
posredni, pozytywny wptyw na zuiy- 
cie paliwa. 

Niskie zuiycie paliato dla wiekszo- 
Sci klientow jeden z najwainiejszych 
czynnikow, branych pod uwage przy 

Mirno zirnowej auw autobus Volvo 9700 doskonale wpisywal siq w zak~ty (fat. Z. Rusak) 

podejmowaniu decyzji o zakupie kon- wadzaniu nowych jednostek spetnia- 
kretnego modelu autobusu. jqcych normg Euro-4 na poczqtku 

Ekonomikaeksploatacji bytagt6w- XXI wieku. Decyzja ta okazata sie 
nym powodem, dla ktorego Volvo trafnai umoiliwitaVolvoBusesznacz- 
Buses wybrato technologig oczysz- ne polepszenie ekonomiki spalania. 
czania spalin w procesie selektywnej Autobusy wyposaione w 12-litrowy 
redukcji katalitycznej SCR przy wpro- silnik Volvo i skrzynig biegow I-Shift 

Komom silnika Vobo 9700 z now jednostkq napedow (fot. Vobo) 



n a l e i q  obecnie do  najbardziej 
oszczgdnych pojazd6w oferowanych 
na rynku. Nowy silnik D13C umoili- 
wia osiqgnigcie jeszcze lepszych wy- 
nik6w. Na bazie testow eksploatacyj- 
nych przeprowadzonych przez Vo- 
Ivo, wykazano dodatkowq oszczgd- 
nosc rzgdu 5%. Silnik btyskawicznie 
reaguje na nacibnigcie pedatu gazu, 
zarowno przy wysokich, jak i niskich 
prgdkoiciach obrotowych. W rezul- 
tacie zapewnia to wigksze przyspie- 
szenie i lepsze wtaBciwoSci jezdne 
przy mniejszej liczbie koniecznych 
zmian biegow. Wigkszy moment ob- 
rotowy umoiliwit zastosowanie ni i -  
szych przebieh przektadni gtownej. 
Nowe zestopniowanie uktadu napg- 
dowego umoiliwito takie obniienie 
hatasu, zarowno zewngtrznego, jak 
i wewngtrznego. Silnik D13C zostai 
zamontowany pionowo, na tylnym 
zwisie, wzdtui osi pojazdu. Wielewy- 
sitku podczas projektowania zabu- 
dowy nowej jednostki wtoiono w za- 
pewnienie tatwego dostgpu serwiso- 
wego, tak aby do minimum ograni- 
czyC czas obstugi, a tym samym 

koszty eksploatacji zwiqzane z prze- 
stojem pojazdu. 

Detmar Kampmann, prezes Volvo 
Polska Centrum Przemysbwe, powie- 
dziat: .Wysokie osiqgi jednostki nape 
dowej nowej generacji przyczyniajq sig 
do obniienia zuiycia paliwa i emisji 
spalin, co czyni autobus Volvo bardziej 
przyjaznym dla srodowiska. W nowej 
konstrukcji silnika Volvo D l  3C zwroco- 
no szczegolnq uwagg na trwatosc i nie- 
zawodnoSC. Silnik ten, w potqczeniu ze 
skrzyniq biegow Volvo I-Shift i tylnq 
osiq napgdowq o starannie dobranym 
przetoieniu, gwarantuje t e i  doskona- 
ie wtasciwosci jezdne. Natomiast re- 
dukcja haiasu w duiym stopniu przy- 
czynia sig do zwigkszenia komfortu 
pasaierow". 

Autobusy z n o G m  silnikiem majq 
umoiliwiC zintensyfikowanie sprzeda- 
i y  autobusow Volvo 9700 na rynku 
polskim. Jest to o tyle istotne, i i  
w zwiqzku ze zmianami organizacyj- 
nymi, jakie zaszty w polskim oddziale 
koncernu w 2007 r., sprzedaitych au- 
tobusow w naszym kraju znacznie 
spadta. A przeciei Volvo 9700 to 

International Coach of the Year 2008. 
Qcznie po drogach Europy jeidzi j u i  
ponad tysiqc egzemplarzy tego mo- 

I 
delu, budowanego w halach wrodaw- 
skiej fabryki. 

W ubieglym roku Volvo Polska Au- 
tobusy ponownie zreorganizowata 
swoj pion sprzedaiy. B a q  pionu po- 'I 

nownie stat sig Wroctaw, a na dyrekto- : 
ra ds. sprzedaiy powohno ponownie 
Wtadystawa Smyka, ktory Sciqgnqt do 
swojego zespotu sprzedawcow, z kto- 
rymi od wielu lat utoisamiano szwedz- 
ki koncern. To wtasnie dzigki pracy ; 
tego zespotu, Volvo kontrolowato , 
w 2003 roku okoto 16% rynku autobu- 
s h  turystycznych w Polsce. W trak- { 
cie lutowej prezentacji Wtadystaw I 
Smyk, powiedziat m.in.: ,,Mamy na- 
dziejg, i e  dzigki nowej jednostce na- 
pgdowej doskonale zestrojonej z no- 
woczesnq skrzyniq biegow I-Shift au- 
tobusy turystyczne serii 9900 i 9700, 
w jeszcze wigkszym stopniu spdniq , 
oczekiwania naszych klientow. M w -  ; 
nym atutem obokwysokiego poziomu I 

niezawodnoSci i bezpieczehstwa, majq : 

byc takie niskie koszty eksploatacji". , 

Jui wkrbtce 13-/;frowe silniki trafiq tabe tnyosiowej wersj; modelu 9700 (fot. Z. Rusak) 


