
I llpca or: m& 75 lat od chwili, gdy GottIob Auwarter zaloW w Mohringen - Wnei z dzielnic Stuttgartu - firme 
.Kametiebau Cottlob A W r t e r j ~ " ,  ktora specjaIimwa/a s@ w budowie nadwozl autobusowych na bazie podwon' 
takkh firm, jak Mere&, siksing, Henschef czy K ~ p p .  w 1953 r: na rynku pojawil sic n o w  autobus integralny 
z s a m j n v m  nadmziem, M r y  wytyc2yl nowe trendy w pmjektowaniu autobusow turptvmvch. Wraz z nim na 
rynku pojawb nowa marka Neopran. Od tego czasu autobusy NEOfUN utotsamlane by& z najnowoaejnieiwVmi 
koncepcjami. NmpIan jako jedna zplenw)ch firm wpmwadzala strat@ budowyprodukt6w, k t & ?  w makymalny 
spas& spehrialy indywidualne wymagania kUenta. Plzez ponad 50 fat autobusy NEOPL4N na stale wpisalv sie nie tvlko 
w kraldxaz drdg E u r o ~ ~ .  lecz tak2e AmeMi Wocnej, Azj i Affyki. Dla upamk?tnlenla 75 mmky istnienia finny, 
konc&n MAN p ~ y g o t o i a l l l m m n a  wersie 75 egmplarry kultowego modelu Citviiner pod nazwa Spirit Editon. 

1. Cityliner - nowa konceRcja 
autobusu twystycmwo 

W 1971 r. podczas spotkah z cyklu Bus 
Week w Monako, Neoplan pokazat nowy 
autobus tutyslycmy pod n q  Intercityliner. 
Byt to pierwszy wysokopoktadowy autobus 
w Europie, charakteryzujqcy sig usytuowaniem 

I 
pokladu pasaierskiego powyiej stanowiska 
kierowcy ze mnosqcym sig poziomem pod- 
mi. W pol;lczeniu z g i w i  szybami bowny- 
mi zachodqcymi lagodnie M-dach autobu- 
su, zaoferowano pasalemm niepowtarzalnq 
widoczno.56 zarbwno na boki jak i do ppaodu. 
Dzigki wysoko popmwadzonej p W z e  uzy- 
skano duiq objgtoSc bagainikirw i dodatkowo 
wygospodamwancimiejsce na toaletg, kuchnig 
i przedasypialny kiemwcy poza przestzeniq 
pasaierskq. C h a r a M e ~ m y m  elementem 
nowego autobusu byh Melona w poziomie 
szyba czolowa, kt6ra wizualnie oddzielaia 
kabing kierowcy od przedzialu pasaierskiego. NeopIan Ciiylinerpierwszej generacjiz 1971 r. (bt. NEOMAN) 



Kolejne generacje Ciiyhnera przed brarnq zarnknietej jui fabryki Neoplana w Stuttgarcie (fot. NEOMAN) 

Dla zapewnienia jak najwyiszego komfortu 
podrdty jui w pierwszych egzemplarzach au- 
tobusu zastosowano pneurnatyczne zawiesze- 
nie, niezaleine zawieszenie osi przedniej, kli- 
matyzacje i podwojne szyby, zapewniajqce od- 
powiednie warunki termiczne wewnqtrz auto- 
busu. W opinii fachowcow byt to jeden z naj- 
bardziej luksusowych autobusow oferowa- 
nych owczeinie w Europie. Trzy lata poiniej 
podjeto decyzje o zrnianie nazwy na Cityliner, 
wzwiqzku z protestem Deutsche Bundesbahn, 
ktory uwaial, i e  nazwa autobusu jest zbyl po- 
dobna do nowej nazwy pociqgow - "lnterci- 
tv". Przez lata powstawaiv koleine wersie teqo 

Wrazz rozwojem technologicznym rozsze- 
rzano palet? wyrobow, gdzie obok klasycznych 
autobusow dwuosiowych, pojawiiy sie takie 
trzyosiowe o diugosci 123 i 13,8 rn. Na bazie 
Ciilinera powstat M e  przegubowy autobus 
turystyczny, mogqcy przewieic blisko 100 pa- 
saierow. Przy wprowadzaniu do produkcji ko- 
lejnych generacji zmieniano stylistyke nadwo- 
zia, jednak podstawowe elementy wyroiniajq- 
ce ten autobus sposr6d innych pojazdow po- 

bezzmian. W 1995 mku do klientowtrafii 
5000. egzemplarz Citylinera. Dla upamiqtnienia 
tego faMu Neoplan przygotowal limitowanq 

serie autobusow pod nazwq Platinium, cha- 
raktelyzujqcych sig srebrnym wykonczeniem 
Scian bocznych za pomoq polerowanej stali 
nierdzewnej. 

W 2001 r. kontrolq nad Neoplanem przejqt 
koncern MAN, tworqc now3 organizacje pod 
nazwq NEOMAN. W strategii koncernu marka 
NEOPLAN zostala zarezewowana dla pojaz- 
dow pozycjonowanych najwyiej w poszcze. 
golnych klasach. W przypadku autobusow tu- 
rystycznych stworzono game produktow kkl- 
sy VIP, w sktad ktorej wchodzq rodziny pojar- 
dow Starliner, Cityliner i Skyliner. W 2006 r. 

. . . - 
tiodelu, w kt&m na bieiaco wprowadzano 

wq&ch autobu~&hturystycznych.~o~nie 
Cityliner byt jednym z piewszych autobudw, 
w &rym zastosiwano elektronicmy uklad uru- 
chamiajqcy hamulce EBS, wspotpracujqcy 
z ukladem przeciwpaSliugwvym ABSIASR Cata 
przestrzen pasaierska zostala otoczona 
sztywnq klatkq, chroniqcq pasaierb przed 
skutkami przewrocenia sie autobusu lub zde- 
rzeri bocznych. To wlasnie Cityliner jako jeden 
z pierwszych autobusow wyposaiono w ha- 
mulce tarczowe na wszystkich osiach, szufla- 
dowy tachograf, deskg rozdzielczq z ciekto- 
krystalicznym wyhietlaczem i monitorern ula- 
twiajqcym manewr cofania, tempomat, reje- 
strator danych wypadkowych, trojpunktowe 
pasy bezpieczenstwa dla pasaiemw czy dwu- 
strefowq klimatyzacje wnqtrza. Przegubowa wersja Cwlinera rn, 3a pnewieid blisko stu pasaierow (fot NEOMAN) 



Producenci i Poddostawcv 

Chociaiprzez lata zmieniano sfyiislyke Cifyiinera, to charakteryslyrne eelemnly mdwozia pozostaly bezzmian (fot NEOMANJ 

zaprezentowano kolejrq generacjg Cilinera, 
ktomz powodzeniem podPzymuje legend? m e  
delu. Do ra.k przewotnikow tram jui 700 Bg 
zemplarzy tego moddu. W ciqgu 39 lat obec- 
ndci  na rynku zakupiono iqcznie 7 tys. auto- 
budw Ci iner wszystkich generacji. 

2. Cilyliner w technologii MAN 
Gdy przed targami IAA w Hanowerze 

w 2006 roku zapowiadano premiep nowego 
Ciinera, wigk.sm% spec ja l i i  zastanawiala 

sig czy nowy model zachowa indywidualndk 
swojego poprzednika, czy te i  moie bgzie 
kopiq pokazanego 2 lata wczeSniej Stadinera, 
obsypanegowielorna nagmdami. Pned zqm 
lem pmjeMantow NeoMAN postawiom, kolej- 
ne t ~ d n e  zadanie - sPworzenia nowego nad- 
wozia nawiaplj-o zamwno do tradycji pD 
przednich generacji, az d~g ie j  W n y  identyfi- 
kujqcqo sig z pomtalymi pojazdami mark - 
gMwnie Starlinerem. Dodatkowym czynnikiem, 
jaki determinowd pmce konstruktorh byh3 to, 

aby nie stworzy6 wewngtMej konkurencji po- 
midzy Starlinerem i Cilinerem. Podobnie jak 
dwa IatawueSniej w przypadku Stadinera, tak- 
ie i Ciliner wrbudzlwielkie umanie specjali- 
st&. pracujacy pod kie~nkiem Micha- 
ela Streicheraopmmwalautobus o banlzo OW 
ginalnej sylwetce, nowoczesnej, aukoh4iek nie 
tak awangardowej jak w pmypadku Starlinen. 
Dzieki temu linia nowego modelu z pOWOdz% 
niem mogla opiera6 sig zmieniajqcym sig tren- 
dom stylistycznym. W konstrukcji podwozia 
wvkorzyskmo sprawmM1e komponenty koncer- 
n; i tak jak rwykle p o w i p ~ o  je z najno- 
woue4niejszymi mzwiqzaniarni zzakrmu bez- 
pimehstwa. 

3. Nadwozle 
Stylistyka nowego Citylinera to ciekawe 

p o w n i e  wzorn~ctwa .sharpcut" z elemen- 
tarni charakterystyunymi dla wszysMich g e  
neracji. Do e l e m d w  tych n a l e  m.m. duia 
panoramiczna szyba przednia z poziomq liniq 
podzialu oraz bardzo nisko usytuowane sta- 
nowisko k'bmWCy. lndywidualnego stylu no- 
wemu autobusowi nadajtl take zapozapoiyczone 
z flagowego Starlinera II Murystyczny pas 
oodokiennv z wtrbinvmi omiektorowvmi r e  
ilektorami: tyina siyba ; d i n e  krahgdziq 
w ksztalcie litery y" oraz trbjkqtne tylne re- 
flektory. Nowe nadwozie opmcowane przez 
oroieManiivw z Salzaitter moie by6 przvkla- 

Cifyiiner w lirnitowamj serii Platiniurn (bt. NEOMAN) be; umiejgtnego iachowania hadycyjnej 



j formy i pmczenia jej z nowowesnym wzor- i 
nictwem. Oryginalna3 bryiy zostala docenio- 1 na przez mi$dzynamdowe jury, &re przyzna- 

/ low 2007 roku Ciiinerowi nagmdg .red dot" 

! - najlepszy z najlepszych. 
i Nadwozie Ciilinera jest jednym z najle- 

pi* zaprojekowanych nadwozi autobusowych ' pod wzgledem aerodynamicmym. Wspbi- / czynnik oporu aerodynamicznego Cx wynosi 
I jedynie 0,36. Ma to przeiooienie na niisze 

o 10% zuiycie paliwa przy duiych prgdko- 

Mbre w iaden spos6b nie zaktbcajq nowej linii 
nadworia. Tym samymwyeliminowano, takcha- 
rakte-e dladzisiejszych autobdw duie 
masywne oslony luster. 

Na Scianie przedniej i tylnej pojaww sie 
chromowane piyly z logo firmy, &re podkre- 
Slajq elegancje nadwozia i jego luksusowy 
charakter. Podobnqfunkcjg spelniajq chrome 
wane wloty powietrza do silnika, w tylnej 
n@i pojazdu. W tylny dement dekoracyjny 
harmonijnie wkomponowano kamerg cofania. 

Wycieraczki szyby czolowej, podobnie jak 
w Starlineme, umiesrczonozaspecjaIqcdon8, 
Mbra otwiera $9 pneumatyunie przy ich wiq- 
czeniu. W n a  ta zabezpiecza pibra wyciera 
czek przed przymarzaniem orazchmni elemew 
ty gumowe przed dzialaniem kniegu i slonca. 

Spojler zabezpieczajqcy przed zab~dze  
niem tylnej szyby stanowi jednq caM6 z obu- 
dowqagregatu klimatyzacji. BezpoSrednio pod 
nim umieszczono dodatkowe, diodowe Swiath 
pozycyjne, mijania i hamowania. 

Sciach oraz nitszy halas generowany przeply- ! wem strug powiebza. 
Przednie rdektory wyposaiono w nowe 

i W biksenonowe Hl l ,  charakierynrjaFesig 
! lepszym mzktadem strumienia Swiatta. Ze- 

wngtrzne lampy ddwietlajq pobocze, a przy 
pokonywaniu zakrgth i skr- sig w zalei- 
noSci od skretu k6t. kieluiac strumien Swiatla 
na drogg. pod-. postoj" i przy ohvarlych 
drzwiach przednich, prawa zewnebzna lampa I 
ohvietla powierzchnig drogi lub chodnika pny 1 
dolnej krawqdzi dmvi. Dwa zespdy czterech 
omglych lamp ksenonowychwznoszqcych sig 
ku bomej linii nadwoda sq charakterptym- 
ym elementem stylislycznym dla wszystkich 
konstrukcji Neoplana. Kazdy zesp& lamp wy- 
posaiony jest w dysze czyszqce, M6re wy- 
suwajq sig ze zderzaka automatycznie pod 
wplywem ciinienia cieczy. 

Lusterka boczne osadzono na aiurwvych b 
ramionach wykonanych ze stopow lekkich, Puednia Sciana z charahteryslycznymi rereffektorami biksenonowymi 



Szyby bonne sq dzielone i tak wklejo- 
ne w konstrukcje nadwozia, i e  tworzq jed- 
nolitq szklanq powierzchnig. Ich g6rna 
czeSC, jak w autobusach lat 60. zachodzi na 
dach, znacznie zwiekszajqc pool obserwa- 
cji z wngtrza pojazdu. 

Nadwozie dzieki cdpowiednio uksMowa- 
nym elementom poszycia z zapasem sp4nia 
wymagania bezpieczehstwa okredlone w reg* 
laminie ECE R66. Cata pa&zeA pasa2erska 
otoczona jest sztywnq Ma+, chroniqq !m 
saiemw przed skutkami przewrocenia sig au- 
tobusu lub zderzeh bocznych. Dodatkowo 
przednia i iylna cz@C nadwozia pcd przestrre 
niq pasaierskq umoll i ia absorpcjq energii 
zde~enia, dzigki opatentowanemu systemowl 
NEOPIAN Safetycabin. 

Nowy Cltyliner ofemwany jestwtzech wr-  
sjach nadwoziwuych: jako autobus dwuoaiowy 
o d l ugk i  12,24 m oraz jako bzyosiowy o dlu- 
gohci 12,9 m i 13,99 m. SzemkoM pojazdu 
wynosi 2 , s  m, awysokoSC 388 m. Dostep do 
przestneni bagsiowej o pojemnoki od 9,4 ms 
do 11,4 m3, umolliajq 3 lub 4 pokrywy zamy- 
kane m l n y m  zamkiem, unoszone pneuma- 
tyunie z miejsca kierowcy lub pRy pomocy 
pilota. Pionowa kinemaiyka ruchu klap umoiP 
wia ich otwacie, nawet podczas parkowaniana 
qskich ulicach lub na parkingu. 

4. wnetne 
WejScie do wngtrzg Odbywa sie poprzez 

dwie pary jednoSkRyd(0wych drzwi w ukladzie 
1-14, Po rw  wzomwana na jachtowych relin- 
gach, utiawiapasaiemm przejsciedo prmbzb 
ni pasaierskiej. Podobnie jak linia zewnqrzna, 
W e  iwnqhzewyr6miasie oryginalnym desig- 
nem umiejgtnie tqczqcym funkcjonalnosC 
i atrakcyjnq formg plastycznq. Duia szyba 

,r,, UYrVLV..,. .,. .-. .yll.. _ .. --...-, .~aw@ipo~,  ciekawie wkomponowana 
kamera wfania 

czdowa zapewnia podwas jazdy, dobq wi- takich jak porpe, podlokietniki siedzd oraz 
d o d C d o  plzodu, nietyko ~ e r o m j a d q -  wykohczenia schowkow bagaiowych, kt6re 
cym na p~ednich fotelach, lecz takie tym k tb  podloeSlajq ekMuzywnoSC wngtrza na miap 
rzy mjmujq dalsze miejsca. Podczas postoju autobusow kiasy VlF! Dla podkreSlenia unikal- 
pi&si~enie przedniej c q k i  nadwozia umoi- 
l i i a  odpowiednie dohietlenie strefy drzwi. 
Mimodulej powiemhni~,  Zanmiepo- 
dw6jnego berwionego &la skutemii zabez- 
piecza sM&sko  ki~sowcy i pilota p d  nad- 
miernym nagmiem. Podobnie jest w pqp& 
k u s z y t l b o u n y c h , ~ r e - ~ *  
no w rolety przeciwslonewne. WykoAczenie 
wr@rza utrzymano w jasnoniebieskich paste 
lowych bawach, dopasowanych do srebmych 
elementiwv wykonanych ze staii nierdzewnej, 

n& serii podIcggwykoAczono wformie drew- 
nopodobnych paneli. 

Wewnetrzu zastomwanofotele ze sk6m- 
nymi wstawkami w tapicerce. Tylna Sciana f0- 
teli zostata tak uksztanowana, aby w gornej 
jego czgSci nie majd0Wab sie jakiekolwiek 
dodatkowewyposaien~e, np. popielniukaczy 
uchwyt nanapoje. Tym samym podczas kolizji. 
glowa pasaiera uderzy wwyjcielan8, konstruk- 
cjq zagl(rwka, co zmniejsza ryzyko obraieh. 
Kaidy z fotel~, spelniajqcy normg ECE-RE0 
wvposaiono w dwupunktowe pasy bezpie- . .  . 
cienstwa. 

OSwietlenie wngttza reglizowane jest przy 
pomocy dw6ch linii Swietlnych wypmionych 
w niebieskie lampy typu LED oraz lamp jarre- 
niowych zamontowanych na belce dzielecej 
szyby boczne. Strumid Swietlny, odbijahc sig 
od powierzchni p&k bagaiowych daje rozpm- 
szone hviaflo, ukierunkowane podobnie jak 
bviatb dzienne wpadajqm przezszyby. Dodat- 
kowo ponad kaidym @em siedzeh zabudo- 
wan0 indywidualne lampki w postaci 5 diod 
LED. Odpowiednie waiunki tmiczne w p ~ e  
strzeni pasa2erskiej realizowane qzapomocq 
grzejnikbw konwektorowych lub nawiewu 
z agregatu klimatyacyjnego o mocy 42 kW, 
zamontowanego M dachu pojazdu. 

Standardowa pojemnoSC mcdelu L o  Mu- 
g& 13,9B m, wynosi 63 passierow. WersjaC 
o MugoSd 12,99 m zabiera czterech W e -  
rinn mniei. DwuosiowvCitvliner ~mstwwgnv 

Wn@rze Cityiinera Spirit Edaon z fotelami wykohczonymi skdrt? jest do p ~ z u  55 p&er& . 



Stanow~sko k~erowcy, zaprojektowane 
wspblnle z Unnversytetem Technlcmp z Mo- 
nachtum przywykorzystanlu oprogramowanla 
CAE, zostaiowyposazone w deskg rozdnelczq 
z centralnym wyhietlaczem stanu pracy u q -  ', l .y 
dze". Szemki zakres regulacji wysokofci i po- ,>'t4 
chylenia kola kierownicy, umoiliwia optymalne ;'A 
jej ustawienie w zaleinoici od indywidualnych 
cech kiemwcy. Aby zwigkszy6 bezpieczenstwo, 
na kole kierownicy, wykohczonym skorq, 
umieszczono zestaw przyciskbw umolliwiajq 
cych stemwanie systemem audiolwideo, tem- 
pomatem i systemem ACC bez koniecznoSci 
odrywania rqk od kierownicy. lstnieje takie 
moiliMrozszerzaniafunkcji klawiszy kierow- 
nicy d kolejne opcje. Powierzchnia deski roz- 
dzielczejzosta'atakuksztaltowana, aby wszyst- 
kie przelqczniki pozostawaly w zasiegu rgki. 
Wserii Spirit Edition wprowadzono nowytyp de- 
s k i z e ~ e m s y s t e m u G P S w m ~ p w j e j  
powierzchnig oraz nowymi przyciskami prze- Stanowisko kiemwcy zmu~nkcy j r@ kierowniq 
tqcznikow. W scianie czdowej umieszczono 
duiy schoweko pojemnofci 37 libow na osobi- 
ste rzeczy k ie rodw oraz 4zamykane na klun 
szuRady na dokumenly i atlasy. Naprzeciwko poszczegolnych kolach. Standardem jest taka przekazuje odpowiednie polecenia do kontm- 
fotelapilotazlokdizowano lodirwkg o pojemno- i e  elektronicmy system stabilizacji jady ESe lera silnika i procesora ukladu EBS. 
Sci 64 liibbw. M61y zapewnia utrzymanie prawidlowego kie- Zoplymaluowana konstrukcja przedniego 

runku jazdy w pnypadkuwykonywanianaglych niezaleinego zawieszenia MAN VOS-08-B01 
5. Uklad jezdny manewr6w zwi-ych z omijaniem przeszko- zapewniawysoki komfort i stabilnoSCjazdyora 

hidlo napylu Ciilinera, stanowiqszeScio- dy znajdujqcej sig na drodze. System ten reali- minimalizuje zuiycie opon podczas pokonywa 
cylindrowe, dwudziestoczterozaworowe silniki zuje dwa procesy - DSP (Dynamic Stability niazakgtow. Kon~ukcjatapozwoli t&e na 
E N  z zasilaniem typu common-mil dNgiej ge- Programm) stabilizacji dynamicznej oraz ROP uzyskaniiduiego k q b s k @ w y n ~ S .  
neracji MAN D2876 LOH 20121 o pojemndci (roll-over protection) zabezpieczenia przed da- W wersjach C i L zamontowano trzeciq o f  wy- 
12,4 dm3 i mocy 324 kW (440 KM), 353 kW chowaniem.ProcesorESPwtakcieX)mszbiem posaionq w eleklro-hydrauliczny mechanim 
(480 KM) lub 390 KW (530 KM), wspbipracujqe informacje o ciinieniu powietrza w ukladzie ha- kirowniczy EHL4, dzigki czemu promieh skrp 
z katalizatorem PM-Kat Elekboniczny sterownik rnulcowym, p@k& obrotowej poszczeg6l- tu ograniczono do 21,49 m. System EHLA Ida- 
EDC7 konboluje &nieniewbysku, czas wbysku nych k&, wartoici kqta skrgtu k&, wartofci twia manewrowanie na parkingach, migksza 
oraz wielkoSCdawki w zaleinki  od aktualnych przyspieszenia poprzecznego oraz odchylenia stabilndtjazdy przy duiych prylkdciach oraz 
parametrow ruchowych. Moment obrotowy nadwozia od pionu. W zaleindci od sytuacji zwigksza trwaloi6 ogumienia. 
2300 Nm lub 2400 Nm przenoszony jest na kda 
hipoidalnej osi napylowej MAN W1336 o d- 
k o w m  przdoieniu 3,36:1 za poSredniciwem 
dwunastobiegowej automatycmej, mechanicz- 
nej skrzyni biegow MMAN TipMatic wyposaionej 
w funkcjg Easy Start zabezpeczajqcej pojazd 
przed stoczeniem sig poduas mszania pod 
gorg. h t q  dziahniatego m M m n u  jest mzy- 
manie wytszego ciinienia w ukladzie hamulco- 
wym, przez dwie sekundy od chwili zdjvia nogi 
z pedah hamulca. Podczas hamowania dodat- 
kowy moment hamujqcywyhvamny jest za po- 
mow zwalniacza hydraulicznego ZF Intarder. 
Przdoieniasknyni zopiymalizowano pcd Wem 
wsPMpracy z silnikami typu commonrail. Naj- 
wyiszy bieg o przdoieniu 1:0,78 u m o i l i  jaz- 
dg z prNkoSciq 100 kmlh przy utrzymaniu naj- 
bardziej ekonomicznych obmt6w silnika. 

Autobus wyposaiono w elektronicmy sys- 
tem u~charniania hamukhEBS2firmy Bosch, 
wsp6lpracujqcy z asystentem hamowania, 
precyzyjnie dobierajqcym sily hamowania na h6do q q d u  stanowi silnik MAN D2876-LOH spelniaficy norme EN 



Trzyosiowa wersja C~?ylinera w lirnitowanej serii SpiritEd8on (jot. NeoMAN) 

Najnowszym systemem poprawiajqcym 
&wno bezpieczenstwo, jak i komfortjest sys- 
tem CDS (Comfort Drive Suspension), Mow 
automatyczniezmieniacharaklerystykq elemerr 
tow thmiqcych zawieszenia w zaleinosci od 
aktualnych parametrow mchowych. 

Neoplan Cityliner zostal zoptymalizowany 
pod wzglqdem obnilenia kosztow eksploata- 
cji. W porownaniu z autobusem poprzedniej 
generacji, wydtuiono czqstotliwoi6 przeglg 
d6w i wprowadzono nowq instalacjq elek- 
trycznq TEPS bqdqcq standardem dla wszyst- 
kich autobusow NeoMAN oraz umoiliiajqcq 
przeprowadzenie diagnozy on-board wszyst- 
kich podstawowych podzespotow pojazdu. 
Centralny komputer wyposaiono w przplqcza 
umoiliwiajqce podlqczenie urqdzenia diagno- 
stycznego MAN-Cats, odczytujqcego wszelkie 
informacje o nieprawidlowym dzialaniu pod- 
zespctbw zapisane iego w pamiqci. 

6. Wyposaienie dodatkowe 
Dodatkowymi elementami wspomagajqcy- 

mi praq kierowcy, More minimaliijqsk&i jego 
b d 6 w  sqsystem kontroli prqdkoki maksymal- 
nej MSC (Maximum Speed Control), system 
kontroli o d l w c i  ACC (Adaptive Cmise Con- 
trol) oraz system ostrzegania o zmianie kiemn- 
ku jazdy LGS (Line Guard System). Wszystkie 
systemy zostaiy zaadaptowanez pojazdow cip 
iarowych MAN TGA. System MSC zabezpiecza 
przed przekroczeniem prgkok i  maksymalnej 
i jest szczeg6lnie przydatny podczas dhgich 
zjazdow. Systemy ACC i LGS sq stosowane 
przewainie przy pfzejazdach po autostradach. 
Pietwszy z nich, dziqki wspc3pracyz retarderem 
i ukladem zasilaniasilnika, automatycmie utrzy- 
muje bezpiecznq odlegloSC od popnedzajqce- 
go pojazdu. System radarowy jest uaklyvmiany 
po pnekrmeniu prqdkosci 25 km/h. Dzialanie 
systemu jest szczegdnie widocme, gdy wyprze- 
dzajqcy pojazd zjedzie zbyt szybko na prawy 

der i zmniejsza prqdkoSd autobusu. Z kolei sys- 

zmianie pasa mchu. 0 ile w samochodach cip 
tarowych ostneienie to realizowane jest za 
poSrednictwem sygnalu akustycznego, o tyle 
w przypadku autobusow kierowca jest osttze- 
gany wibracjami silnikow eelktryycznch prqdu 
stidego wszytych w boczne poduszki siedziska 
fotela kierowcy, tak aby nie slyszeli tego pasa- 
erowie. Dodatkowym elementem rnontowanym 

.I pojeidzie, umoiliwiajqcym analizq skutkow 
ewentualnych wypadkhjest rejestrator danych 
wypadkowych, czyli tzw. .mama skrzynka". 


