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seryinej nie p6iniej n i i  w ciagu ostatnkh dwdch fat. Ostatecznie w tejcie wi@o udzlal5 autobusbw n k k o ~ o w y c h :  Mercedes Citaro, 
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Otokar Kent, Temsa Avenue, VDL Citea i Volvo 7700 Hybrid. RVwaIizacie wygd autobus produkowany w Holandii iBelgii - VDL Citea. I 

Geneza modelu I 
I 

VDL Citea to druga po autobusie tury- 
stycznym VDL Jonckheere, konstrukcja 
bqdqcawynikiem synergii kilku producen- 
tow skupionych w koncemieVDL. Nad po- 
jazdem pracowali wsp6lnie konstruktoizy 

I 
z holenderskich zakkd6w w Heerenveen 
i Eindhoven oraz z belgijskiego zakladu 
w Roeselere. Nowy autobus zgodnie zza- 
mierzeniami zastqpit wytwarzane przez 
koncern VDL autobusy miejskie Berkhof 
Premiere i Jonckheere Transit. Jego mo- 
dutowa konstrukcja zostala tak przygoto- 

i 
wana, aby bez wprowadzania zadnych 

J 
istotnych modyfikacji, pojazd mogby byc 

i 
i 

oferowany na wszystkich rynkach europej- ! 
skich. Glowny nacisk przy opracowywa- j 
niu nowej konstrukcji poloiono na niskie 
koszty eksploatacji, niskq masg, wysokq 
niezawodnoS6, ~ W O S ~  obsiugi i naprawy 

?~' oraz szerokie rnoiliwosci araniacji wne +: - .~ 

trza. Rownie waine byto maksymalne UroczystoSC wrqczenia nagrow International Bus Of The Year 



I uproszczenie procesu produkcyjnegotak. = 
aby skrocic jego czas i naklady. Ponadto 
projekt nowego pojazdu zostal tak przy- 
gotowany, ieby umoiliwiC zautomatyzo- 
wanie produkcji. 

Przy projektowaniu pojazdu przyjqto 
zaloienie, i e  autobus ma oferowaC mak- 
simum komfortu przy przejazdach do 
100 km oraz charakteryzowaC sie wysokq 
jakosciq wykonania. Ponaclto konstrukcja 
pojazdu ma mieC charakter modulowy, 
umoiliwiajqcy szybkie tworzenie kolejnych 
wersii nadwoziowvch, a wnetrze autobu- 
su &si by6 tak zaprojektoiane, aby au- 
tobus moina bylo z powodzeniem wyko- 
rzyslvwac iako autobus miejski, podmiej- 

ultrilekkiego autobusu niskowejSciowego Tm/dmiowa wersja VDL Citea dla RTA Dubaj 
YDL Berkhof Ambassador. Pojazd ten to 
jeden z najliejszych autobusow miejskich 
produkowanych w Europie. Jego dopusz- 
czalna masa caikowita w wersji 11,95 m 
nie przekracza 14,5 tony, co pozwala prze- 
wieiC przy maksyrnalnym napelnieniu 
80 pasaierow, z ktorych 38 zajmuje miej- 
sea siedzace. To wlaSnie w tvm autobusie '~ ~ 

zastosowano po raz pierwszy sandwi- 
czowqtechnologi~ budowy dachu i scian 
bocznych. 

VDL Citea to rodzina niskopodlogo- 
wych (CLF) i niskowejSciowych (CLE) au- 
tobusow miejskich i lokalnych, w sklad 
ktorej wchodq 3 modele jednoczlonowe 
o dlugosci od 12 do 14,48 m. 

Zastosowane stojacego silnika zabu- 
dowanego w wieiy, powoduie, i e  Citea 

O obslugqzwiekszonych potokow p a s -  
ierskich, zwiqzanqze zmianami struk- 
tury dernograficznej w obszarach pod- 
miejskich i koniecznoici zapewnienia 
dowozu miodzieiy do szk& Srednich 
i uczelni oraz obiektow kulturalno-roz- 
rywkowych zlokalizowanych gMwnie 
w centrach miast. 

Dzigki spetnieniu powyiszych zalo- 
ieli, zapewniono tat- dostqpnosc do 
pojazdu, szybkqwymiang pasaierow na 
przystankach, duiq pojemnost pojazdu, 
wysoki komfort podroiy przy przejaz- 
dach na dtuiszych odcinkach i dobrq 
podatno56 obslugowq. W autobusie 

zastosowano najnowoczeSniejsze rozwiq- 
zania w zakresie bezpieczelistwa. 

Premiera nowego autobusu miata 
miejsce podczas Wystawy Transportu Pu- 
blicznego towarzysqcej Kongresowi UlTP 
w Helsinkach w 2007 roku. Chociaiod roz- 
poczqcia produkcji min@ niecate 3 lata, 
autobus sprzedano w liczbie ponad 1 tys. 
egzemplarzy. Najwiekszym z realizowa- 
nych kontraktow jest dostawa 518 auto- 
busow Ciiea CLF 120 dla Dubaju. 

Nadwozie 
Bryle Ciiei zaprojektowal Axel Entho- 

ven, projektant bedqcy autorem wzornic- 
twa innych autobusow VDL, takich iak 

CLF oferowana jest iar~lwno~wersji dwu- 
jak i trzydrzwiowej, w d c i u  wersjach nad- 
wozia o dlugosci 12 m z drzwiami 
w uktadzie 1-24, 1-2-2, 2-24, 2-2-1, 1-2-1 
i 2-2-2. Do tego dochodq2 modele nisko- : 
wejSciowe UE z nadwoziem o dlugoSci 
12 m i 2 modele XLE z nadwoziem o diugo- 
sci 13,7 m. Obecnie VDL przygotowuje 
2 modele Ciiea z napedem hybrydowym, 
jeden z centralnym silnikiem elektrycznym, 
ktory bedzie testowany w Kolonii oraz z sil- 
nikami elektryunymi w piastach k&, ktory 
zarnowil Amsterdam. W d  VDL przewi- 
duje, i e  wraz z pojawieniem sie zamowieli, I 

i zostanie przygotowana wersja przegubo- 
! wa. Rodzina autobusow VDL Ciiea zostrda I 
I tak przygotowana, aby z powodzeniem o b  

slugiwa6 linie miejskie, jak r6wniei regional- 
ne o diugoSci do 100 km. Wynikab b z na- 
stqpujqcych przeshnek: 
O koniecznosci wydluiania linii komuni- 

kacyjnych, zwiqanq ze statq rozbu- 
dowq obszarow podmiejskich; 

I 
tiybrydowa Citea z komponentarni Vossloh lOepe 



VDL BUS & COACH - 

~ciana przednia, z charakteysfycznym przetloczeniem w k e i e  key  \! Qczqcym zestawy 
przednich reflektor6w 

Bova Futura i Magiq oraz Jonckheere elementow stylistycznych z turystyczne- 
SHD. Podobnie iak ten ostatni autobus, QO VDL Jonkcheere JSD, takich iak ukiad 
takie Ciea posiada liniq w stylu .sharp przednich reflektorow poprowadzonych 
cut". Sciana czdowa to podstawowy ele- skosnie do linii przedniego okna. Przetb- 
ment, indywidualizujqc~ wyglqd aGobu- czenie, stanowiqce przedluienie oprawy 
su. W pojeidzie zastosowano kilka reflektorow,hvorzyliterqV. Linieprzednich 

swiatel sq optycznie pmczone z liniq 
bocznych okien. Po prawej stronie, po- 
dobnie jak ~Ambassadorze, wkompono- 
wano dodatkoweokienko, datwiajqce kie- 
rowcy precyzyjny podjazd do krawqini- ! ka. Najbardziej charakterystycznym ele- , 
mentem czobwej czgsci pojazdu jest I 
duiy masywny zderzak, Mory mapodkre- i 

i siak bezpieczenstwo podroiy. Element I 
ten zosw podzielony na trzy niezaleine 
sekcje, co znacznie obniia koszty wymia- 
ny najczgiciej rysowanych podczas pod- 
jazdu na przystanek, elementow nadwo- 
zia. Zgodnie z dzisiejszymi trendami swie- 
tlik elektronicznej tablicy kierunkowej sta- 
nowi jednq plaszczyzng z szybq czhwq, 
a osbny lusterekzewnqtrznych sq podob- 
ne do tych, jakie stosowane sq w autobu- 

I 

sach turystycznych. 
I 

Struktura noSna nadwozia zostala wy- 
konana ze stali nierdzewnej 3CR12. VDL 
chqc ograniczyk liczbq elementow na- 
raionych na korozjg, w dolnej czqsci po- 
jazdu zastosowai elementy tworzywowe, 
More podlegajq latwej wymianie w przy- 
padku kolizji. Takie pas podokienny wy- 
konany jest z tworzywa sztucznego 
wzmacnianego wloknem szklanym. 
W konstrukcji dachowej nadwozia Citea 
wykorzystano takie elementy typu .san- 
dwich". Zgodnie z obowiqujqcymi tren- 
dami, takie w Citeazastosowano giadkq, 
jednol i  powierzchniq bocznq ulatwiajqq 
utrzymanie nadwozia w czystosci. Nie- 
mniej w dolnej czgsci nadwozia pojawita 
sig lishva oddzielajqcawymienialne pane- 
le z hvorzyw sztucznych od pasa poszy- 
cia bocznego. W gornej czqsci wysokosC 

I Dodalkoweo!4enko w ~ r w m 2 n i k u u m i -  Okna boczne poprowadme a2 do kra- dachu nadaj* IekkoSci catej sylwetce 
liiajqce precyzyjny pw'jazd pod pm~tanek 



customer 'OCUS 

bfyle pojazdu. 
Mimo zastosowania uktadu wieiowe- 

go, w tylnej czgSci nadwozia zastosowa- 
no jednolitq szybg tylnq, ktora maskuje 
takie tylnq tablicg numerowq. Jej dolna 
linia zostata uksztaltowana w linig V po- 
dobnie iak charaktervstvczne Drzetlocze- 
nie 6ciany przedniej: ~y lne ~ i i a t i a ,  takie 
same jak w autobusie VDL Jonckheere 
wykonano w technologii LED. Ponad 
gornq krawgdziq tylnej szyby, w specjal- 
nej ostonie umieszczono kamerg cofania. 
Aby obniiyt koszty napraw takie tylny 
zderzak podzielono na trzy czgsci. 

Citea to najliejszy z autobusow miej- 
skich oferowanych w Europie. Jego masa 
wtasna, w zaleinosci od wyposaienia, 
waha sig w granicach 10 600 kg i jest od Dwudmiowa wersja VDL Citea a d r e s o v ~ ~ , , ~  ,Is. y,,...llr uu rLI..vLI1ll.dvd obshgujqcych 
600 do 900 kg liejsza od swoich konku- h ie  podmiejshre 
rentow. Niska masa wlasna ma wplyw na 
pojemnosc autobusu i zuiycie paliwa. 
Mimo duiych powierzchni szklanych 
oraz zastosowania profili o mniejszym 
przekroju, nadwozie w petni spetnia wy- 
magania normy ECE-R66. 

Wejscie do autobusu zapewniajq 
dwie lub trzy pary bezstopniowych, 
dwuskrzydtowych drzwi firmy Ventura 
otwieranych na zewn$rz o szerokoSci 
czynnej 1200 mm. Zgodnie z iyczeniem 
przewoinika nazwisie przednim i tylnym 
mogq byc zabudowane drzwi jedno- 
skrzydlowe o szerokoSci czynnej 
880 mm. W ofercie znajdujq sig takie 
drzwi otwierane do wewnqtrz. Wersja ni- 
skowejsciwa oferowana jest z nadwo- 
ziem z uktadem drzwi 1-2-0, 2-2-0, 1-2-1 
i 2-2-1. Dzigki niskiej masie wtasnej, te- 
stowany autobus plzystosowany by1 do 
przewozu 103 pasaierow, w tym 32 na 
miejscach siedqcych. 

W bieiqcym roku nadwozie autobu- 
su Citea poddano face liftingowi, rowno- 
legle do wprowadzenia nowej strategii 
koncernu, tworzenia jednej marki oraz 



~ciana orzednia DO face Iittingu 

Nowa : 

wprowadzenia nowego logo. Catkowicie 
przestylizowano pas podokienny Sciany 
xzedniej, dzielqc przedni zderzak na 
jwie niezaleine czgSci. Przedniq ma- 
skownice, na ktorej umieszczono nowe 
logo VDL, poprowadzono do dolnej linii 
zdelzaka. Nieco wigcej zmian wprowa- 
dzono na Scianie tylnej. Wprowadzajqc 
gtgbokie przettoczeniesderzaka, zerwa- 
no z ptaskim ksztattem tylnej Sciany. Po- 
dobniejak w przypadku Sciany przedniej, 
tylne Swiatta umieszczono w czarnym 
przettoczeniu, More harmonijnie poiqczo- 
no zdolnq liniqokien bocznych. Zmianie 
ulegt ksztalt poklrwy silnika i tylna szy- 
ba. Na dodatkowym wlocie do komory 
silnika umieszczono nowe logo. 

wngtrze 
Wngtrze utrzymano w pastelowych, 

betoGch kolorich, stosujqc twor&a 
wysokiej jakoki, tatwe do utrzymania czy- 
stoSci. Zastosowanie jasnych barw po- 
wigkszyto optycznie przestrzeh pasa- 
ierskr). Wszystkie p o k w  w pasie nad- 
okiennym zostaty dobrze spasowane. 
Kontrastowe kolory obicia tapicerskiego 
i porgczy ulatwiajq poruszanie sig po po- 
jeidzie osobom stabowidzqcym. Citea 
charakteryzuje sig szerokimi moiliwoscia- 
mi araniowania wngtlza, tak aby optymal- 
nie dostosowaC je do potrzeb konkretne- 
go przewoinika. Zostato to osiqgnigte 
dzigki zoptymalizowaniu liczby podestow. 
Dodatkowo zastosowaniefoteli typu .canti 
lever" z mocowaniem do Sciany bocznej 
autobusu, znacznie utatwiato sprqtanie 
wngtrza pojazdu. 

b 
Zagospodarowan~e fylne) czpSo pojazdu 
w VDL C~tea 



Stanowisko rnocowa 

Naprzeciw Srodkowych drzwi zabudo- 
wan0 stanowisko do mocowania wozkow 
inwalidzkich zgodnych ze standardem 
EU 2001185. Zostab one wyposaione 
m.in. w specjalny podbkietnik zabezpie- 
czajqcy wozek przed wywroceniem sig 
przy naglym pokonaniu zakrgtu. Aby moi- 
na byb swobodnie wprowadziC wozek do 
wngtrza, w srodkowych drzwiach zabudo- 
wan0 r9znie otwieranq rampg o noho- 
sci 350 kg. Opcjonalnym wyposaieniem 
jest rampa wysuwana elektrycznie. 

Aby w jak najwigkszym stopniu obni- 
i yc  koszty usuwania skutkow wandali- 
zmu, w autobusie dwudrzwiowym, czgSC 
siedzen w tylnej czgsci zamontowano 
poprzecznie do kierunku jazdy, tak aby 
wszyscy pasaierowie wzajemnie sig wi- 
dzieli i aby twarze podroinych byty le- 
piej widoczne w systemie monitoringu 
wngtrza. Oczywiscie klient ma do wybo- 
ru takie klasyczny uktad siedzeh. 
Wszystkie siedzenia zapewniajq odpo- 
wiedni komfort podroiy oraz speiniajq 
wymagania normy ECE R-80. 

Standardowym wyposaieniem auto- 
busow miejskich i lokalnych sq elektro- 
niczne tablice kierunkowe wewngtrzne. 
W autobusie Citea jak w wigkszosci eu- 
ropejskich konstrukcji przygotowane zo- 
staty specjalne szklane maskownice, 
zharmonizowane z pozostatymi elemen- 
tami wystroju wngtrza i umoiliwiajqce za- 
budowg tablic z nazwq nastgpnego przy- 
stanku. Coraz czgsciej wewngtrzne listwy 
z nazwq nastgpnego przystanku zastg- 
powane q plaskimi ekranami LCD, kto- 
re dajq moiliwosci znacznie szerszej in- 
formacji pasaierskiej. Na ekranach LCD, 

nia wbzkow inwalidzhrch 

oproczinformacji przystankowej i reklam, 
moina wyswietlac takie komunikaty 
o zamknigciach i objazdach. Z uwagi na 
roinorodnosc rozwiqzan oferowanych na 
rynku, konstruktorzy VDL opracowali 
specjalny adapter mocowany do sufitu 
i umoiliwiajqcy montai monitorow o roi- 
nej przekqtnej. 

lnnym standardowym elementemwy- 
posalenia wngtrzaautobusow miejskich 
stale sig monitoring wizyjny, ktory wspo- 
maga pracg kierowcy i rejestruje zacho- 
wania pasaierow, w zwiqzku z czym 
wydatnie wplywa na obniienie kosztow 
usuwania skutkow aktow wandalizmu. 
W Citea zabudowuje sig od trzech do 

czterech kamer video montowanych na 
suficie lub pasie nadokiennym. Wsp6Ipra- 
cujqone z maiymi monitommi LCD o prze- 
kqtnej od 7 do 10". W wigkszosci przy- 
padk6w do systemu monitoringu podcze- 
piona jest taMe kamera cofania, na ktorq 
monitor przeiqcza sig automatycznie przy 
wtqczeniu biegu wstecznego. 

W autobusach Citea zabudowano zin- 
tegrowany agregat klimatyzacji Thermo 
King, w ktorym pod jednqobudowqznaj- 
duje sig front-box, klimatyzacja przestrze- 
ni pasaierskiej i klimatyzacja kabiny kie- . . 
r o k y  z dwustrefowq regulacjq tempera- 
tury oddzielnq dla kierowcy i przestrzeni 
pasaierskiej. 

Stanowisko kierowcy 



Wvdarzenia 

I zabudowano deskg rozdzielczq wlasnej 
konstrukcji o ksztatcie i funkcjach zbliio- 
nych do deski VDO. Opcjonalnie na ryn- 
ku niemieckim oferowana iest o~ainalna 

I 
~ ~ ~~ ~~~ ~ .~~ ,- 

deska VDO. W obydwu deskach regula- 
cja pochylenia koia kierownicy zostata 
zsynchronizowana z pochyleniem deski 
rozdzielczei. Standardowvm wvoosaie- , .. 
niem jest pktwalta kabina kierowcy, kt6- 
rej design zharmonizowany jest ze styli- 
stykq wngtrza. Wejscie do kabiny umoili- 
wiajqdrzwi, stanowiqce jednoczesnie pul- 

I pit pozwalajqcy na montai bileterki. 
W ofercie sq takie pdne drzwi z szybq. 

Standardowe i rkhb napedu stanowi dziewieciolitrowy silnik DAF PR 228s Abv zachowac dobre doswietlenie wne- 

Modul osiprzedniej i lylnej prred rozpoczeciern rnontaiu 

trzaprzestrzeni pasaierskiej, w kabinie za- 
stosowano przeszklonq Sciang tylnq. 

Uklad jezdny 
Podstawowq jednostkq napgdowq 

w VDL Citea jest silnik DAF PR228S o po- 
jemnosci 9,2dm3 i mocy 228 kW (310 KM) 
lub 183 kW (250 KM). Opcjq wyposaie- 
nia moie by6 nieco mniejszy silnik 
Cummins lSBe o pojemnosci 6,7 dm3 
i mocy 183 kW (250 KM). Wszystkie sto- 
sowane silniki spdniajq normg EEV przy 
wykorzystaniu technologii katalitycznego 
dopalania spalin SCR (Selective Cataly- 
tic Reduction). Dla uproszczenia procesu 
napdniania, wlew do zbiornika AdBlue 
znajduje sig w sqsiedztwie wlewu paliwa 
ood wsoolna ookrvwa. MoiliwoSc oomvlki , ~ ~,~~ ~ , , ~ ~  , . . , 
wlewu jest minimalizowana poprzez zroi- 
nicowanie kolo~stki korkow i Srednicv 

I 
. . 

Moment napqdowy z silnika o warto- 
Sci od 1025 Nm do 1250 Nm przekazy- 
wany jest na os ZF AV 132180 o przeioze- 
niu 6,20:1 poprzez automatycznq skrzy- 
nie bieg6wVoith D854.5 lub ZF6HP504C. . - 
W przypadku najmocniejszego silnika, 
w autobusie stosowana jest skrzynia bie- 
gow Voith D864.5 tub ZF 6HP594C. 

Aby zwigkszyc komfort jazdy, na 
przedniej osi zamontowano niezaleine za- 
wieszenie ZF RL 75 EC. Nowe zawiesze- 
nie z maksymalnie rozsunigtymi na boki 
pneumatycznymi amortyzatorami zapew- 
nia wysokq stabilnoS6 jazdy przy poko- 
nywaniu zakrgtow i zmniejsza przekazy- 
wanie drgan na kolo kierownicy. Dodat- 
kowo odpowiednie rozloienie elementow 

Grupapdgowa zzamontowmq Sciaq wie& Wcz~SciSrodkowejzarnocowma sklejkapod@i resorujqcych pozwolilo uzyskat szerokie 



Monta2 Scan bocznych i dachu 

przejscie pomigdzy nadkolami. Nowa 
konstrukcja zawieszenia pozwolita takie 
na uzyskanie duiego kqta skrqtu wyno- 
szqcego 550. Rozwiqanie to, pozwolilo 
osiqgnqc zewngtrznq Srednicg zawraca- 
nia na poziomie 21 m. 

Autobus wyposaiono w elektronicz- 
ny system uruchamiania hamulcow EBS2 
firmy Bosch, wsp6lpracujqcy z uktadami 
przeciwposlizgowymi ABS i ASR. Zastz- 
pienie pneumatyki elektronikq skrocib 
czas uruchomienia hamulcow i tym sa- 
mym drogq hamowania. Dodatkowo pra- 
ca ukladu hamulcowego jest rnonitorowa- 
na w sposob ciqgly, informujqc kierowcg 
o wszelkich nieprawidbwo6ciach. Opcjo- 
nalnym wyposaieniem pojazdu jest sys- 
tem kontroli trakcji ESP 

Konstrukcjg VDL Citea zoptymalizo- 
wano pod kqtern osiqgniqcia jak najnii- 
szych kosztow czynnosci obstugowo- 
naprawczych. Zastosowanie nowej 

instalacji elektrycznej bazujqcej na szy- 
nie danych CAN, umoiliwia przeprowa- 
dzanie diagnozy on-board wszystkich 
podstawowych podzesp&w pojazdu za 
pomoq systemu Quick Scan Diagnostics. 
Centralny komputer wyposaiono 
w przytqcza umoiliwiajqce podlqczenie 
urzqdzenia diagnostycznego, odczytu- 
jqcego wszelkie informacje o nieprawi- 
dtowym dziataniu podzespotow zapisa- 
new jego pamigci. 

Technologia produkcji 
VDL Ciiea budowany jest w dwoch za- 

ktadach: Heerenveen i Roeselere. Tech- 
nologia produkcji zostatatak przygotowa- 
na, aby niemal catkowicie wyeliminowak 
spawmie, wprowadzajqc w to miejsce po- 
tqczenia gwintowe i klejenie. Gt6wnym 
celern zmiany technologii byb te i  bardziej 
elastyczne dostosowywmie produkcji do 
napiywajqcych zamowien. 

Kratownice Scian bocznych, Sciany 
przedniej i tylnej oraz rnoduty podwozia 
przygotowywane sq w zewnetnnych za- 
ktadach. Autobusy montowane sq na 
dwoch liniach produkcyjnych, przy czym 
na drugiej budowane sq takie autobusy 
tulystyczne VDLJonckheere, gdzie wyko- 
rzystywana jest klasyczna technologia 
budowy nadwozia. 

W pielwszym etapie produkcji przygo- 
towywana jest grupa podtogowa. Qcze- 
niu podlegajq: modut przedni, rnodul osi 
przedniej, rnodut5rodkowy. modutosi tyl- 
nej oraz moduttylny z przyrnocowanq ju i  
Scianq wieiy silnika. Przed zamontowa- 
niem Scian bocznych, do grupy podlogo- 
wej mocowanesqsklejki podtogi tak, aby 
zminimalizowak liczbe tqczeii. Do modu- 
lu przedniego i tylnego wczesniej monto- 
wana jest os przednia i tylna. Rownolegle 
trwa wstepny montai sciany przedniej 
i tylnej, Scian bocznych oraz dachu. 

Monte Sciany pnedniej Sziieletpo zamontowiu Scia aniej 



ru,an,c,uwdne elemen~poszycia bocznego 

Stanowisko montaiu silnika 

- 
go czasopisma 

Prezes VDL Wim van der Leegte z nagrcdq, prezesami VDL Bus & Coach Remi Henkeman- 
sem i Hend Koolenem orazz czlonkamijury. Drugiz lewej Z. Rusak - redaktornaczelny nasze- 

Do szkieletu Sciany przedniej i tylnej mo- 
cuje sig wszystkie niezbgdne wiqzki, 
Swiatta oraz polakierowane wczesniej po- 
szycie z tworzyw sztucznych. Takie do 
sandwiczowego dachu mocowane sq 
wszystkie wiqzki elektryczne, instalacja 
pneumatyczna, kanaty wentylacyjne 
i opcjonalnie agregat klimatyzacji. 

Po zakohczeniu montaiu wstepne- 
go wszystkie moduty skreca sig w ca- 
tosc przy pomocy Srub. Na kolejnych 
stanowiskach mocowany jest silnik 
wraz z osprzgtem i pozostate instala- 
cje. Nastepnie po zamontowaniu izola- 
cji scian bocznych, do konstrukcji kle- 
jone s@ polakierowane elementy poszy- 
cia bocznego. Po polakierowaniu da- 
chu, autobus kierowany jest do hali 
montaiu kohcowego, gdzie wklejane 
sq szyby i montowane jest wyposaie- 
nie wngtrza. Po zakoliczeniu montaiu, 
prowadzone sq prace kontrolne i jazdy 
testowe. Cqcznie caty cykl produkcji 
trwa 17 dni. 

Podsumowanie 
0 zwyciestwie autobusu VDL Citea 

zadecydowata jego wielofunkcyjnos~, 
wysoka jakoioSCzastosowanych materiat6w 
wykohczenia wngtrza, dobre parametry 
trakcyjne, latwa dostepnoSC do pojazdu, 
wysoki komfort podroiy dla pasaierow 
oraz bardzo dobra podatnosc obstugo- 
wa. Na razie VDL Citea jest niedostgpny 
w Polsce, lecz VDL Bus & Coach Polska 
rozwaia moiliwosc wprowadzenia tego 
pojazdu na nasz rynek. 

Tab I Dane LWUIKZE 

*amLaltWWlazdu - 
imKm lmnl 12 000 
5~r&x [mnl 2 550 
v/vxkx lmml 2 830 
~rednh-a zawracaoa [ m ~  n.2 
Masaw lkul 10 300 
Ma9 ~ d o p m z u d n a  [kg1 18 000 
mw m osdemfwdzwe qw/33 
Wdrm 2 2 0  
Wschx p-I w M e  dm1 340/340/- 
ShL DAF PR 228 S 
U k M  6Rh k X Y  
hmm ldm'l 9.2 
MoclkWl 228 [310KMl 
Mwnent [Nml 1250/1700mm 
m a  uystosa walm EEV 
Systwn r6ihb1 maim SCR 
W m i a  be& ZF6tP594C 
Di wzedne mwmk rrezaleme 

ZF K75Ec 
(Xtylna ZF AV132/80 
Hmuke T/r 
ABS / ASR / EBS / ESP S/S/S/O 
m l a r  own 295/70 R 22.5 
Po] zbnmiU ldm31 305 
Pol zb~lmlka MLIue [dm? 30 


