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Transexpo - lista obecnosci (CZ. 2) 

Jak wspomniano, w grupie nieobec- 
nych producentow autobusowych na tego- 
rocznych targach Transexpo byly Volvo 
i Kapena. Jednak ich miejsce, po roku nie- 
obecnosci, zajqt MAN, ktory dzieki kontrak- 
towi na dostawg 70 autobusbw Lion's 
City G do stolicy znacznie poprawil swojq 
pozycje rynkowq. Wszyscy obecni na tar- 
gach wystawcy obok premierowych modeli 
opisanych w jednym z poprzednich nume- 
row Autobusow, starali sig pokazak prze- 
kroj swojej oferly tynkowej. Przyjrzyjmy sie, 
zatem autobusom pokazanym w Kielcach. 

2. Autobusy miejskie 

2.1. Ahosan 
Producent z Sanoka obok premiemwego 

przegubowca pokazal takie dwunastome- 
trowq wersjg Sancily LF. Dzieki temu po raz 
piemszy Autosan oferuje calq rodzine auto- 
busbw miejskich z niskim przebiegiem pod- 
bgi na&j diugdci autobusu. Premieratego 
modelu miata miejsce p6i roku wczesniej 
w Sosnowcu. Tak jak w przypadku modelu 
Sancity 12 LE, take w Sancily 12LF wprowa- 
dzono dodatkowq linig olden bocznych ponad 
oknami zasadniczymi, Wre wydatnie d o h i e  
tlajq wnqrze pojazdu. To chyba najbardziej 
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charakte@ycmy elementvy6iniajt)cynowq 
rodzing autobus6w wir& aktualnie oferowa- 
nych narynku polskim. 

Koncepcja nadwoziajesttakasama w ca- 
tej rodzinie, gdzie do budowy konstmkcji no- 
snej wykorzystywana jest stal nierdzewna 
1.4003. a poszycie zewnetrzne wykonane 
jest z paneli aluminiowych i tworzyw sztucz- 
nych. Takie polqczenie materiahjw pozwoli- 
b uzyskac niewielkq rnasg wlasn$ co daje 
przeloienie na duiq pojemnosc i niskie zu- 
j c i e  paliwa. Stanowisko kierowcy, oddzie- 
lone od przestrzeni pasaierskiej estetycznq 
phtwartq kabinq, zostalo takie wyposaio- 

z automatycznq skrzyniq biegow Ecolife 
ZF 6AP1200 lub Voith DIWA.5. 

2.2. MAN 
Na stoisku MAN-a moina bylo zobaczyb 

przegubowq wersje autobusu miejskiego 
Lion's City przeznaczonq dla MZA Warszawa. 
To jeden z siedemdziesigciu autobusow, ja- 
kie do kohca bieiqcego roku trafiq na ulice 
stolicy. Razem z setkq autobus6w tego same 
gotypu jakie zostaJy dostarczone do firmy ITS 
Michalnewski oraz ze 115 autobusami t m  
ciej generacji kupionymi przez MZA na ptze- 
bmie lat 2001-2003, w Wamawie bedzie eks- 

ne w komfortowy fotel kierowcy ISRI i deskg ploatowanych prade 300 autobusiw wypro- 
rozdzielczq FAP VDO. Sancity 12LE podob- dukowanvch w pod~oznahskich Sadach. 
nie jak jego osiemnastometrowy brat wyroi- Lion's C i i  G nap@&e sq nowoczesnymi 
nia sie bardzo du$ pojemno8ciq. Moie on dziesieciolitrowymi silnikami Diesla, spelnia- 
przewieit jednorazowo ai 110 pasaierow, jqcymi nome EEVMAN 02066 omocy3M) KM. 
w tym od 37 do 41 na miejscach siedzqcych, Spdnienie ekologicmych standardow realizo- 
z ktorych tylko 8 dostgpnych jest bezpo5red- k ine  jest p r z y ~ k o ~ t a n i u  technologii EGR 
nio z niskiej podlogi. Wszystkie siedzenia, za niewymagajqcej stosowania p4ynu AdBlue 
wyjqtkiem mocowanych bezpoirednio do oraz bezobstugowego katalizatora PM-Kat. 
nadkoli czy podestow, zostaly zamontowa- Autobusy dla Warszawy mogq zabrac jedno- 
ne na podstawach .canti-lever", co htw ia  razowo 156 pasaier6.y wtym 42 na miejscach 
sprqtanie pojazdu. siedzqcych. Wyroiniajq sie bardzo bogatym 

Jednostkq napqdowq jest silnik EEV wyposaieniem,wymaganympnezwarszaw- 
lveco Cursor 8 o pojemnosci 7,6 dm3 ski ZTM. W d y  z autobusow wyposaiony 
i mocy 213 kW (290 KM), wsp6lpracujqcy jest m.in. w klimatyzacje o podwyiszonej 
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Niskowejiciowy midibus SOR BN 10,5 Autobusy SOR EN12 z charakieiyslycznymi cztererna drzwiiami jui 
niedlugo bed3 stanowily tcon tabom DP Praha 

kolejnych egzemplarzy. Drugi z prezentowa- 
nych autobusow to midibus SC10, ktorego 
szkielet pokazano jui w roku ubieglym. Nisko- 
wejsciowy SC10 przeznaczony iest do DEE- 

wozu od64 do 85 pasaier6i. w jego'kon- 
s t~kc j i  wykorzystano doswiadczenia zdoby- 
te przy projektowaniu i budowie modelu 
SM12. Dzieki temu, podobnie jak wigksze 
modele, autobus wyroinia sig bardzo korzyst- 
nym wskainikiem masy i wy%q trwatdciq. 
W midibusie zabudowano silnik Cummins 
ISBe5 250 o mocy 184 kW. Mimo problemow 
fabryka w Solcu Kujawskim nadal pracuje, 
ch& naniecomolnionych obrotach. W ostat- 
nim czasie bramy fabryki opuscily 4 autobusy 
SC10 dla Rzeszowa, 5 - SMlO dla Jaworzna 
oraz 2 lokalne SLlO. 

22 na miejscach siedqcych. Wejscie do au- 
tobusu umoiliwiajqtny paq drzwi w ukladzie 
1-2-1 o szerokosci czynnej odpowiednio 800, 
1210 i 660 mm. Autobus napedzany jestsilni- 
kiem Eurod lveco Tector o pojemnosci 
5,9 dm3 i mocy 185 kW, ktory wspbipracuje 
zautomatycznqskiqniq bieg6wAll ison~R. 

DNgim z prezentowanych autobusow byt 
SOR NB12 o &go% 12,18 m. Do charakte 
rystycznych elementow tego autobusu nale 
j zaliczyC zastosowanie ai czterech drzwi, 
ktore znacznie przyspieszajq wymiane pasa- 
ierow, niskq mas$ wlasnq, ktora wynosi 
9700 kg, zabudowaogumieniaosrednicy 19,5" 
na osi przedniej oraz pojedynczego ogumie 
nia na osi napedowej o rozmiarze 4351 
45R22,5. Autobus pokazywany natargach to 
jeden z 620, jakie trafiq do Pragi do 2014 r. 

w pelni elektrycznego autobusu niskowej- 
sciowego EBN 10,5. W autobusie powiek- 
szono rozstaw osi z 5600 do 6320 mm. Tym 
samym zwis tylny zmniejszono z 2800 mm 
do 1700 mm. Wszystkie elementy ukladu 
napedowego umieszczono w wydzielonej 
szafie na zwisie tylnym, podobnie jak to 
miab miejsce w autobusach DAB Service- I 
bus, Neoplan N4114 DES, Mercedes-Benz 
Cito czy Scania Hybrid. irodlem napedu 
jest asynchroniczny silnik elektryczny prq- 
du zmiennego o mocy ciqglej 125 kW za- 
silany z baterii litowo-jonowych o pojem- 
nosci 300 Ah. Autobus wyposaiono w sys- 
tem rekuperacji energii hamowania. Pojazd I 
jest blisko o dwie tony cieiszy n i i  standar- 
dowy BN10,5, z tego te i  powodu moie po- 
mieicik o 8 pasaierow mniei. Wedlug z a b  

2.5. SOR Ciekawostkq, jakqzakomun~kowalcze- zeh, autobus ma pokonac 1% km pr;y cal- 
SOR Polska potrafi smulecznie wykorzy. ski producent, bylainformacjaozbudowaniu kowicie naladowanych Dalerlach I przy 

staC problemy finansowe dawnego swojego 
partners, a nastepnie rywala. Do konca wrze- 
Snia polskie przedstawicielstwo czeskiego 
producentadostarczyb 26 autobusow, w tym 
19 miejskich, 4 podmiejskie i 3 turystyczne. 
Prezes SOR Polska pnewiduje, i e  bieacy 
rok zakobczy sig sprzedaig na poziomie 40 
pojazdow. NiskowejSciowe autobusy serii CN 
i BNtraMy m.in. do PKS Dzierioniow, Sevi- 
bus Wroclaw, DLA Wrodaw i PK Racib6rz. 
W Kielcach SOR Polska pokazal 4 autobu- 
sy: dwa miejskie, jeden regionalny i jeden 
turystyczny. 

Segment autobusow miejskich byl repre 
zentowany przez niskowejsciowy autobus 
BN 9,5 i niskopodlogowy NB12. Pierwszy 
z nich to przedstawiciel calej rodziny autobu- 
sow miejskich i podmiejskich obejmujqcych 
autobusy o dlugoici 8,4; 9,6; 10,75; 11,79 
i 13,39 m. Autobus pokazany na targach to 
autobus o cHugoSci 9,6 m przystosowany do 
przewozu 81 pasaierow, w tym maksymalnie Tedom C12G dla MKS Mieiec 



Srednich odlegtasciach migdzyprzystanko- 
wych na poziomie od 300 do 500 m. 

2.6. Tedom 
Nastoisku b i o c k i e j  sp& WOWO, be- 

dqcej polskim przedstawicielem tureckiej fir- 
my Anadoulu lsuzu oraz czeskiegoTEDOMU, 
pokazano jedyny autobus napgdzany gazem 
ziemnym. ByltoTEDOM C12G, wyposaiony 
w dwunastolitrowy silnik spelniijqcy nor- 
EEV, przeznaczony dla Miejskiej Komunikacji 
Sarnochodowej w Mielcu. W bieiqcym roku 
do Mielca trafiq dwa takie pojazdy. Ich zakup 
jest wspMnansowany ze Srodkow Unii Euro- 
pejskiej w ramach projektu .Rozbudowai mo- 
demizacja intrastrukiry techniczno-komuni- 
kacyjnej lokalnego transportu publicznego 
w Mielcu wraz z wymianq taboru autobuso- 
wego". Wartosc zakupionych autobusow to 
ponad 2,2 mln PLN brutto. Autobusy sq wy- .jtc,wua,u 

posaione m.in. w monitoring oraz system li- 
czenia pasaierow. Po zakonczeniu kontraMu 
MKS w Mielcu eksploatowac bgdzie 4 auto- 3.1. Autosan Autobus napqdzany jest silnikiem Euro-5 
busy czeskiego producenta. Autobusy regionalne to specjalnoiC pro- Cummins lSBe 4,5ES207 o pojemnosci 

ducenta z Sanoka. Obok premierowego au- 4,5 dm3 i mow 152 kW (207 KM). W autobu- 
3. Autobusy regionalne tobusuEurolider,Autosanpokazaltakiezna- sie zamontowano hamulce tarczowe na 

Autobusy regionalne zagosciiy w Kiel- ny od wielu lat model Gemini w banvach Veolii. wszystkich osiach wsp6lpracujqce z ukladem 
cach w 2005 r. W bieiqcym roku pojazdow Od 2004 r. sprzedano 65 takich autobus6w. ABSIASR. Dodatkowopracaukiadu hamulco- 
tego segmentu byto niestety znacznie mniej Do tego naleiy doliczyc egzemplarze ekspor- wego wspomagana jest przez elektromagne- 
ni i  w poprzednich latach. Mwnym powo- towe, sprzedanes(i,wnie na rynku szwedzkim. tycrny retarder Telma. WejScie do wngtrza au- 
dem takiego stanu rzeczy jest proces zmian Autobus zaadresowany jest dla przewoinikow tobusu ulatwiajqdwie piuy jednoskrzydlowych 
whsnobiowych w przedsigbiorstwach PKS. przewohcych male grupy pasaierow na tra- d m i  w ukiadzie 1-1 0, otwierane pneuma- 
Wigkszoic z nich jest w tak trudnej sytuacji sach m$dzymiastavych. tycznie z miejsca kierowcy. 
finansowej, i e  nie ma Srodkow na odnowg Veoliazdecydowalasie na midibus umoz- 
taboru. Ma to przebienie na aktualnq polity- liwiajqcy przewbz 29 pasaierow na indywidu- 3.2. Solaris 
ke marketingowq wigkszosci producent6w. dnych, wysokich fotelach. Dodatkowo auto- Na stoisku Solarisa pokazano ponownie 
Mimo to na targach Transexpo mozna bylo bus moie przewieit 10 pasaierbw stojqcych. model InterUrbino. Pojazd jest podstawqofer- 
zobaczyk kilka konstrukcji, w wiekszoici zna- Wszyscy pasaierowie majqdo dyspozycji ba- ty dla przewoinikow obslugujqcych p@ce- 
nych od kilku lat. gainik podpodlogowy o pojemnoSci 3 m3. nia miqlzymiastowe, aw Europie Zachodniej 

oferowany jesttakie jako autobus szkolny by. 
posaiony wwigksq l iczb miejsc siedzqcych. 
Zewn@nnie w InterUrbino zachowano wszyst- 
kie atrybuty wyrob6w z Bolechowa, do Mo- 
rych naleiyzaliczyCcharaMeryQcmq przed- 
niqszybg zlagodnie opadajqq dolnq krawp 
dziq, reflektory w ksztalcie lezki i dzielony 
p d n i  z d d .  Chamkieryslycznyn demen- 
tem nowego autobusu jest poprowadzenie 
dolnej krawedzi szyb bonnych ai do pokryw 
bagainikow i nadkoli. Eliminacja bocznego 
pasa oblachowania nadala &j bryle lekko- 
'sci i utrzymania odpowiednich proporcji, 
mimo i i  wysokosC nadwozia jest wigksza 
o ponad 200 mm w por6wnaniu z miejskimi 
modelami. Tak jak w autobusach miejskich, 
sviietlik przedniej tablicy informacyjnej zinte- 
growano z szybq przedniq. Autobus moie 
przewieib jednorazowo 53 pasaierow na miet 
scach siedzqcych, a podpodlogowe bagai- 
niki majq pojemnoic 5,1 m3. Wejscie do au- 
tobusu zapewnia para d m i  w ukladzie 1-1-0 



o szerokoSci czynnej od 670 do 760 mm. 
Na iyczenie klienta dostgpna jest takie wer- 
sjazdmiami w ukladzie 1-2-0. Wtakim przy- 
padku istnieje moiliwobi: zabudowy windy 
i wygospodarowania naprzeciwko srodko- 
wych d m i  stanowiska do mocowania woz- 
kow inwalidzkich. Podloge poprowadzono na 
wysokoici 860 mm. Pasaierowie majq do 
swojej dyspozycji wysokie fotele z regulacjq 
pochyleniazzamontowanymi pasami bezpi* 
czelistwa, ponad kt6rymi zamontowano, po- 
dobnie jak w autobusach turystycznych, 
indywidualne oswietlenie. Odpowiedni kom- 
fottpodrbiy zapewnia przednie niezaleine za- 
wieszenie ZF RL-75E. W pojeidzie zastoso- 
wan0 nowoczesnq desk? rozdzielczq Actia 
zsystemem regulacji pochyleniazintegrowa- 
nym z pochyleniem kolumny kierownicy. 

W ukladzie napgdowym wykorzystano 
szesciocylindrowy silnik Cummins ISBe6.7 
OBD2 o mocy 220 kW i maksymalnym mo- 
mencie obrotowym 11M) Nrn oraz szescio- 
stopniowq, mechanicznq skrzynig biegow 
ZF 6S 1010B0. Przez miniony rok InteNrbino 
poddano cakj serii testow majqcych spraw- 
dzic pojazd we wszystkich moiliwych warun- 
kach. Prototyp przejechal ponad 1,5 mln km 
przeliczeniowych natorach prob w Hiszpanii, 
Finlandii i w Czechach. Dodatkowo naleiy 
doliczyc tysiqce kilometrow na drogach nie- 
ma1 calej Europy zarowno na gorqcym potu- 
dniu Europy, jak i pod samym kotem podbie- 
gunowym. Gtbwnym celem tych badan bylo 
sprawdzenie niezawodnosci nowej konstruk- 
cji i jej trwalo8ci. Pierwsze egzemplarze 
InterUrbino trafily jui do klienta. Na pierwszq 
partig 20 pojazdow zdecydowal sig francuski 
przewoinik Reunir Group, ktory obsiuguje 
przewozy szkolne w regionie Auxerre. 

3.3. SOR 
Migdzymiastowe autobusy SOR serii C 

ju i  na stale wpisaly sig w krajobraz polskich 
drog. Sprzedano ich 427, w tym 399 jako li- 
cencyjne Solbusy. Seria C obejmuje modele 
z nadwoziami o diugosci 9,63 (C 9,5); 10,78 
(C 10,5) i 1132 m (C 12), More mogq prze 
wieiC odpowiednio 62, 72 i 82 pasaierow. 
Wersja C12 dostgpna jest takte z napedem 
na sprgiony gaz ziemny. Na targach w Mel- 
cach pokazano wersje C10,5 napgazanq s~l- 
nik~em EEV lveco lector F4A o mocy 185 kW, 
potqczonq z szeSciobiegowq, manualnq 
skrzyniq biegow ZF. W ostatnim roku seria C 
zostala poddana face liingowi. Zmieniono 
ksztait zderzaka przedniego oraz wprowa- 
dzono charaktetystyczne przetloczenie ma- 
lowane na czarno, More stanowi przedluie 
nie listew bonnych zarnontowanych ponad 
bagainikami podpodlogowymi. 

4. ~utobusy turystyczne 
Trzeba przyznac, i i  po piwiu latach od 

poszerzenia formu+y targow Transexpo, seg- 
ment autobusow turystycznych jest rownie 
silnie prezentowany jak segment autobusow 
miejskich. Nie liczqc minibusow, w Melcach 
moina bylo zobaczyt ai 12 autobusow tury- 
stycznych klasy maxi i mega. 

4.1. Evobus 
Sp6ka z Wolicy, podobnie jak przedsta- 

wiciel firmy Van Hool, zaprezentowata nai- 
wiekszq liczb? pojazdow tego segment;. 
Obok premierowego Tourismo Ml2, opisywa- 
nego w poprzednim arlykule, ~vobus ioka- 
zattakie jeden z najbezpieczniejszych auto- 
busow, Mercedes-Benz Travegowyposaiony 
w system Aktywnego Asystenta Hamowania 

Lokalny SOR C10.5 z nieco zmienionq Scianq przedniq 

ABA. To pierwszy w Polsce autobus z tego 
typu systemem, zakupiony przezfirmg Trans- 
Uslugi Poie6 z Gorlic. 

System ABA, stanowi rozwiniwie syste- 
mu ART. ARTzostal opracowany jako system 
wczesnego ostrzegania kierowcy o zbliianiu 
sig do przeszkody. Problem zachowania bez- 
piecznej odlegloSci od poprzedzajqcego po- 
jazdu jest szczegolnie wainy podczas jazdy 
na autostradach, gdzie ruch odbywasig przy 
duiych prgdkosciach, a monotonna jazda 
usypia czujno6C kierowcy. Zdarza sie, i e  kie- 
rowca jadqcego przodem samochodu oso- 
bowego gwaltownie hamuje, nie zdajqc so- 
bie sprawy, l e  podajajqcy za nim autobus 
potrzebuje znacznie dluiszej drogi hamowa- 
nia. Czgste przypadki, z jakimi moina sig 
spotkac na autostradzie to gwaltowny zjazd 
z lewego pasa tu i  przed jadqcy autobus i roz- 
poczgcie hamowania celem zjazdu z auto- 
strady lub uniknigcia najechania na pojazd 
jadqcy przodem. Aby zminimalizowak moi- 
IiwosC kolizji w takich przypadkach, wprowa- 
dzono systemy ART i ABA. System ten kon- 
troluje przy pomocy radaru odlegioi6 od po- 
przedzajqcego pojazdu, jego potoienie na 
drodze oraz jego prgdkost. Porownujqc ciq- 
gle nawajqcewyniki, automatycznie ustala 
optymalnq prgdkosc pojazdu, w ktorym jest 
zabudowany - wtqczajqc retarder lub diawiqc 
silnik. Co 50 milisekund radar wysyla wiqz- 
kg, ktora wykrywa pojazd znajdujqcy sig bli- 
ie j  ni i  150 m. System analizuje otrzymane 
sygnaly i podejmuje akcjg, jeieli liczba sy- 
gnatow odebranych jest taka sama jak po 
przejSciu przez uklady filtrujqce. Zebrane in- 
formacje wysylane sq szynq danych CAN do 
komputera pokladowego, ktory okresla bez- 
piecznqpr@k&Cz dokladnoSciq do 0,7 kmlh. 
Odstgp utrzymywany przez system, zaleiny 
jest od prgdkosci. DomySlna jego waltosC 
okreSlana jest jako 60% aktualnej prgdkosci 
wyraionej w kmlh. Oznacza to, i e  przy pred- 
kosci 100 kmlh, dystans od poprzedzajqce- 
go pojazdu powinien wynosiC, co najmniej 
60 m. Merowca moiezmienic domySlnq war- 
tost odstgpu w zakresie od 40 do 100%. 
WielkoSC sily hamujqcej jest tak dobierana, 
aby nie p~ekroc~yla 20% maksymalnej sily 
hamowania. W przypadku, gdy wolniej jade 
cy pojazd zjedzie z pasa ruchu lub przyspie- 
szy, pr?dkoiC autobusu jest automatycznie 
zwigkszana do wczeiniej zadanej. 0 ile przed 
pojazdem droga jest pustasystem dziala jak 
konwencjonalny tempomat. Praca systemu 
jest aktywowana, gdy pojazd przekroczy 
prgdkosC 15 kmlh. Gbwnym zadaniem sys- 
temu ART lub ABA jest wspomaganie pracy 
kierowcy przy doborze optymalnej prgdko- 
Bci pojazdu bez koniecznoSci operowania 
pedsdem gazu, pedrdem hamulca lub diwigniq 



retardera. Pracasystemu ma take wplyw na 
poprawg ekonomiki eksploatacji popnez 
zmniejszone zuiycie okhdzin ciemych oraz 
zmniejszone zu j c i e  paliwa. Podstawowq 
r6inicq pornigdzy systemami ART a ABA jest 
to, i e  w przypadku zbytszybkiego zblitania 
sig do popnedzajqcego pojazdu, ART jedy- 
nie omegat kiemwcg o koniecznoSci uiy- 
cia hamulcazasadniczego, podczas gdy sys- 
tem ABA sam podejmuje takie dziatanie. 
Dodatkowq funkcjq jest automatyczne zalq- 
czenie Swiatd awaqjnych po uruchomieniu 
hamulca zasadniczego. Plelwsze prace nad 
systemem ABA rozpocz@o w 2006 r. M w -  
nym problemem przy jego wprowadzaniu 
w autobusach bytdobor odpowiednich war- 
t&i opohien, tak aby do minimum ograni- 
czyC moiliwoSC kolizji i nie pneluoczy6 war- 
tosci, kt6re moglyby zagrozic pasaierom 
podr6zujtlcym wewnqtrz autobusu. Naleiy 
tak2e podkresliC, ie system ABA nie powstat 
w celu zasQpienia kierowcy. Ma on jedynie 
wspom6c jego reakcjg. Analizy skutkow 
wypadkow pokazujq, i e  przy najechaniu 
autobusem na poprzedzajqcy pojazd, naj- 
wigksze szkody rejestrowane sq w pojef- 
dzie, Mary zostat uderzony. Zatem system 
ABA nie tylko chroni kierowq i pilota au- 
tobusu, lecz take  pasaierow samochodu 
jadqcego przed nim. 

W przypadku spnedaiy nowego Tra- 
vego wyposaionego w system ABA na te- 
renie Niemiec, agencje ubezpieczeniowe 
gwarantujq 5% zmniejszenie sktadki AC. 
W pciqczeniu z systemem SPA pnewoz- 
nik mote IiczyC na obniienie Skbdki 0 ko- 
lejne 5%. Wprowadzenie systemu ABA to 
kolejny krok koncernu Daimler AG w two- 
rzeniu pojazdu .accident-free". 

Obok Travego, Evobus Polska pokazat 
take jeden z najwiekslyCh autobusow N- 
rystycznych: pi@rowq Setrg S 431 DT, o dlu- 
go6ci 13,89 m przeznaczonq do przewozu 
83 pasaierow w bawach biura poddiy 80- 
MATUR. Od polskiej premiery podcsas Tour 
Salon w 2002 r, polscy pnewofnicy zakupili 
9 takich pojazdbw, nie l i q c  auiobusow ku- 
powanych z d ~ g i e j  rgki. Podczas prac pro- 
jektowych pobiono szczegolny nacisk na 
likwidacjg olbrzymich jednoliCh powiench- 
ni oblachowania Scian bocznych oraz na 
umiejetnym wkomponowaniu .La Linei" - 
ozdobnej, lsniqcej listwy aluminiowej 
uksztattowanej w charakterystyczny tuk, 
wmoszqcej sig wzdlui sciany bdcznej od 
przednich drmi do gomej kraw@zi dachu. 

To wlaSnie ten element bczy wszystkie mo- 
dele rodziny Topclass S 400. Dtlgki .La Li- 
ner os~agn~@o wraienie, i e  szyby boczne 
plynnie @ q  sig z powierzchniq dachu, na- 
dajqc calej sylwetce poczucia IekkoSci i dy- 
namiki, co ma szczeg6lne znaczenie przy 
pojazdach pasiadaj;lcych tak dute rozmia- 
ry. Obokfunkcji dekoracyjnych listwata ma- 
skuje rdwniei wloty do ukladu wentylacji zlo- 
kalizowane na Scianie bocznej. Bagainiki 
o tqcznej pojemnohi 9-5 m3 mo&a powiek- 
szyC o kolejne 2 m3, Stosujqc tzw. .plecak". 
Struktura noSna nadwozia, tak jak 
w przypadku wszystkich autobusow 
Setra i Mercedes-Benz zostala wykonana ze 
stali o podwy2szonej jakdci i zabezpieczo- 
na antykorozyjnie w procesie kataforezy za- 
nurzeniowei. WiekszoSC elementow nad- 
wozia najbardziej naraionych na korozjg, 
taklch jak nadkola i pokrywy bagatnikow 
zostata wykonana z aluminium i IWOR~W 
sztucznych. M i i o  swojej dlugki k%ynosq- 

Piqtrowa Setra S 431 DT w barwach biura podmzy BOMATUR 

I 4 13890 rnm, autobus S 431 DT jest bar- 

d dzo zwrotny. Jego Srednica zawracania 
wynosi jedynie 22760 mm. Tak duiazwrot- 
noSC uzyskana zostala przez zastosowa- 

I nie nowej przektadni kierowniczej z hy- 
draulicznym wspomaganiem, urnoiliwia- 
jqcej os~qgn~gcie maksymalnego skrgtu 1 " "  kot orzednich rzedu 52" i trzeciei osi 
wleczonej z systinem RAS (Rear'hle 
Steering). Dodatkowo seryjnie montowa- 
ny stablllzator gwarantuje neutralne reak- 
cje podczas jazdy nawet w ekstremalnych 
sytuacjach, a elektroniczna regulacja dy- 
namiki jazdy FDR koryguje prgdk066 k e  
towq poszczeg6lnych k6it  prgdkosi: ob- 
mtowq sllnlka w przypadku utraty przyczep 
n o h ~  podczas pokonywania zakrqt6w. 



irodto napedustanowi osmiocylindrowy, przednich reflektorow, lamp tylnych, szyby 
widlasty silnik Diesla OM 502 LA o mocy tylnej i poklywy silnika nadajq agresywnego 
370 kW (502 KM) spelniajqcy norm? Euro-5. charakte~ sylwetce nowego Starliner'a. Dla 
Moment obrotowy o maksymalnej wartosci poprawienia aerodynamiki, kofa osi napgo- 
1900 Nm przenoszony jest na tylnq os za po- wej i tylnej osi skretnei zostahl umieszczone 
srednictwem automatycznej skrzyni biegow pod specjalnymi pokiywami wykonanymi 
MB GO-240 PowerShii. W ciqgu osrniu lat do ztworzyw sztucznych. Przednie refleMorywy- 
autobusu wprowadzono wiele modyfikacji, posaiono w noweiarowki biksenonowi~il 
a wsrod nich, drewnianq podloge i szklany charakteryzujqce sie lepszym rozktadem stru- 
dach .Topsky". Wykonana z podwojnej, przy- mienia Swiatla i posiadajqce funkcje zmiany 
ciemnionej szyby SrodkowaczeS:C dachu nad kiemnku strumieniawrazze skretem k&. ~aNad- 
przejkiem charakteryzuje sig przepuszczal- 
nosciq energii rzedu 21% i swiatta ok. 3%, co 
daje efeM porbwnywalny z parq gogli narciar- 
skich. SetmS431 DT jestjak na razie jedynym 
dostepnym na rynku autokarem pietrowym, 
oferujqcym ten luksusowy element wyposa- 
ienia, ktory zapewnia pasaierom wyjqtkowe 
poczucie przestrzeni. 

4.2. MAN 
MAN na swoim stoisku pokazat najbar- 

dziej prestiiowy model autobusu Neoplan 
Starliner C w banvach Mistrza Polski- poznah- 
skiego klubu KKS Lech Poznah. Trzyosiowy 
autobuswrjokopoktadowy o d4ugoSci 12,99m, 

wozie z zapasem spelnia wymagania bezpie 
~ ~ l i s t w a  okdlone w regulaminie ECE R66. 
Cata przestrzen pasaierska otoczona jest 
sztywnq klatkq chroniqcq pasaier6w przed 
skutkami przewocenia sie autobusu lub zde 
lzen bocznych. Starliner II totakie laureat pre 
eowe j  nagrody.reddd", zawzorowydesign. 

Mubowq kolorystyke Mistrza Polski umie 
jetnie poiqczono z oryginalnq liniq nadwozia. 
Pnednia cze6C z charakterystycznq panora- 
micznq szybq i mocno pochylonym stupkiem 
.B" zostatazachowanaw kolorze bialym. Po- 
woduje to, i e  autobus jest doskonale widocz- 
ny dla innych uiytkownikow drogi. Przesu- 
waiac sie wzdlui nadwozia, ieao kolor zmie- 

Moly specjalnie przystos~wanodo przewozu nia.iie &nie w ciemny gria; ~ j e ~ o t y l n e j  
48 pasaierow. Autobus wyririniasig awangar- czesci umieszczono duie logo klubu na cala. 
dowq liniq nadwozia. ~harakteiy&yczn;mi 
elementami nowego nadwozia sq m.in. gor- 
na szyba czobwa pochylona pod duiym kq- 
tem i zachodqca na boki nadwozia, dodat- 
kowalinia panoramicznych szyb bocznych za- 
chodqcych na dach, pochylone stupki szyb 
bocznych, automatycznie ohwerana pokiywa 
wycieraczek, zintegrowane przednie reflek- 
tory oraz trapezowy ksztatl szyby tylnej i lamp 
tylnych. Ostre kqty trapezow obudowy 

wysokosc pojazdu, liczqcq 5 8  m. Na bocz: 
nych Bcianach wkomponowano takie logo 
koncernu MAN oraz bium podroiy Funclub, 
More obsluguje klub. 

We wnetrzu zastosowano fotele spdnia- 
jqce norme ECE-R80, z uktadem regulacji pod- 
parcia odcinka lgdiwiowego kregostupa. 
Wieksza o 280 mm podziatka pomiNzy sie- 
dzeniami zapewnia bardziej komfortowe wa- 
runki podro2y. Kaidy z foteli wyposaiono 

Neoplan Starliner C wozqcy pakarzy KKS Lech Poznah 

w konsolg umoiliMajqcq podlzlczenie stucha- 
wek do osmiokanabwego pokladowego sys- 
t e m ~  audio-wideo, wspdpracujqcego z mo- 
nitorami LCD i odtwarzaczem DVD. System 
nagtosnienia wyposaiono w system Dolby 
Surround. 

Zgodnie zobowiqzujqcymi trendami, znad 
foteli usunigto kanaly kryjqce w sobie indywi- 
dualne nawiewy i oswietlenie foteli pasaier- 
skich. Schowki napodrwny bagai, wzorem 
samolot6w, sq calkowiciezamykane, a ich po- 
klywy odchylane w d&o kqt 45". OSwietlenie 
wnebza realizowane jest przy pomocy czte- 
rech linii Swietlnych wyposaionych w larnpy 
typu LED. Ptaska podtoga bez podestow pod 
siedzeniami Mwiazajmowanie miejsca. Sta- 
nowisko kierowcy zaprojektowane wspolnie 
z Uniwersyletem Technicznym z Monachium 
zostato wyposaione w deskg rozdzielczq 
zcenkdnym wySwietlaczem stanu pracy urq- 
dzen i rnultifunkcyjnym kdem kierownicy, 
ir6dlo napedu Starliner'a stanowi szescio- 
cyltndrowy silnik EEVz zasilaniem typu Com- 
mon Rarl MAN D-2676 LOH 20 o pojemnosci 
12.42 dm3 I mocy 353 kW (480 KM). Moment 
obrotowy2400 Nm przenoszony jest na kda 
osi napedowej za poirednictwem dwunasto- 
biegowej automatycznej, mechanicznej 
skrzyni bieg6w MAN TipMatic wyposaionej 
wfunkcjg Easy Start zabezpieczajqcej pojazd 
przed stoczeniem sie podczas ruszania pod 
gore. Autobus wyposaiono w elektroniczny 
system uruchamiania hamulcow EBS2 firmy 
Bosch, wsp6tpmcujqcy z Bystentern hamo- 
wania, precyzyjnie dobiemjqcym sily hamo- 
wania na poszczeg6lnych kofach. Standar- 
dem jest takie elektroniczny system stabili- 
zacji jazdy ESF! 

4.3. Scania 
Scania Polska nieustannie rywalizujqxze 

spMq Evobus o piymat w segmencie auto- 
busow tuwtycznych pokazata dwa luksuso- 
weautobusy PB. Obydwapojazdy to dwuosio- 
we wersje o dtugoki 12,2 m przeznaczone 
do plzewozu 51 pasaierow; pprzy czym jeden 
z n~ch posiadal nadwozie o wysokosci 3,7 m, 
a d ~ g i  o wysok&ci 3.87 m. Glowna roinica 4 
pomigdzy nimi to pojemnoSC przestrzeni ba- r I. 
gaiowej. Sprzedai modelu PB rozpoczeto 
w Polsce w 2004 r. Wedlug pietwszych zalo- 
ien PB mi& byCtylko uzupelnieniem oferty, 
w Mrej ghjwnym produktem byl NewCentury. 
PB oferowany by( jako autobus bardziej luk- 
susowy i tym samym bardziej prestiiowy. Jed- 
nak w latach 2007-2008 sprzedai tych auto- 
busow byta niemal taka sama jak w przypad- 
ku NewCentury. Podobnie jest i w tym roku. 
W ciqgu szeSciu lat, polscy przewoinicy za- 
kupili ponad 50 tych pojazd6ww, w tym 33 
w wersji dwuosiowej. W bieQcym roku model 
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5. lmprezy towanyszace 
W przeddzien targow lzba Gospodarcza 

Komunikacji Miejskiej zorganizowah semina- 
rium techniczne pt. .Autobus przyszloSci". 
Jednym z przewodnich referatow bylo m- 
pienie pt. .Koncepcja oraz rozwoj nowej 
generacji systemow autobusu miejskiego", 
wygtoszony przez Umberto Guida z UITP, 
dyrektora projektu .Europejski System Auto- 
busu PrzyszloSci". W ramach referatu poka- 
zano metodologiq sprawdzania potrzeb pasa- 
ierivw i przewoinikow oraz okreslenia wyma- 
g~ stawianych w przysztosci autobusom 
miejskim. W projekcie kierowanym przez 
UITP i finansowanym przez Unig Euro- 
pejskq w wysokoSci 26 mln euro w rarnach 
7 Pmgramu Ramowego bierze udzial47 part- 
nerow z 11 krajow. Sq wShd nich producenci 
autobusow (lrisbus. MAN, Scania, Voivo), or- 
ganizatorzy transportu zbiorowego (Madryt, 
Goteborg, Nantes, Mediolan i Rzym), zrzesze 
nia przewoinikow transportu publicznego 
(UITR VDV), przewoinicy (RATB Bukareszt, 
RATP Paryi, Veolia czy BKV Budapeszt), pro- 
ducenci komponentow (Hubner, Init, Actia, 
Hogia), szkoly wyisze (Newcastl i Rzym), 
osrodki naukowo-badawcze i firmy doradcze. 
Projekt obejmiem.in. test 50autobus6w CNG 
na ulicach Rzymu, wyposaionych w elemen- 
ty systemu komunikacji pomiflzy kierowcq 
a pasaierem i funkcjg zdalnej diagnostyki pc- 
jazdow. Tabe w Rzymie testowana bylzie or- 
ganizacja pracy zajezdni. W 30 autobusach 
w Madrycie testowane bgdq nowy system in- 
formacji pasaierskiej w czasie rzeczywistym 
oraz lokalizacja pojazdu oparta na Wi-Fi. 
W B N ~ o ~ ,  lrisbus przetestuje moiliio6C zdal- 
nego serwisowania pojazdow. W G6teborgu 
testowany bqdzie autobus Volvo ze stano- 
wiskiem kierowcy zabudowanym posrodku 
oraz autobusv z roina araniacia wnetrza. 

Vobo tak5e przetestuje autobus hybrydowy, 
z systemem zmqdzania energiq uwzgl@nia- 
jqcym dane topograficme tasy przy wykorzy- 
staniu IoM'icj i  satel i iej. W Rouen, lrisbus 
sprawdzi nowe urqdzenia wypelniajqca lukg 
pomiylzy krawgdzlq podlogi w Swietle drmi, 
a piaszczyznq platiormy przystankowej oraz 
sensory ulatwiajqce precyzyjny podjazd pod 
przystaneki zatrzymanie pojazdu w Scisle o h  
Slonym miejsw. W Bremerhaven Evobus przy- 
gotuje 13 autobush, gdie testowana Wz ie  
informacja pokladowa dla pasaierow. W tym 
miekiezostanie przygotowanytab nowypre 
jeM przystanku z interaklywnym systemem in- 
formaqi pasaierskiej w czasie rzmywistym. 
MAN zbudujedla BKVBudapeszt autobus p m  
gubowy z pieciodrmiowym nadwoziem. C4y 
pmjekt ma zostaC zakonczony w 2012 r. 

W ramach innego referatu F%ycja Kulesza 
zaprezentowah aktualnq stategig Komisji Eu- 
ropejskiej dotycqcq mobilnoSci w miastach. 
D z i h i a  majqce na celu popraw? konkuren- 
cyjnoSd transpoftu zbiorowego obejmujqfinan- 
sowanie prac badawnych, wspieranie rozbu- 
dowy systemow ITS, tworzenie piaszczyzny 
wymiany doswiadczeh pomiedzy miastami 
i optymalizacjq mobilndci w miastach. 

Prof. Jerzy Merkisz z Poliiechniki Poznan- 
skiej przedstawii wyniki badan dotyczqcych 
oddzialywaniaautobus5w Solaris Urbino z roi- 
nym rodzajem napgdu na Smdowisko natu- 
ralne w rzeczywistych warunkach ruchu. 
Z kolei prof. Zdzislaw Chbpek z Poliiechniki 
Warszawskiej zaprezentowalakhalnezaawan- 
sowanie prac nad jednostkami napeowymi 
zasilanymi rifinymi rodzajarni paliw oraz k ie  
mnki ich dalszego rozwoju. W drugim panelu 
dr Marek GajdowiczzVOlTHTurbo omowil kie 
runki ewolucji dzisiejszych ukladow napgdc- 
wych w autobusach komunikacji miejskiej. 
W swoim referacie poloiyt szczegolny nacisk 

I 
Jelcz 043 nalezqcy do MPK Pornah 

na spwenia, jakie zachodq pomiylzy pro- 
ducentami a przewoinikami i wplywzewnqtrz- 
nego otmeniaw postaci uwarunkowan praw- 
nych, moiliwoici finansowych, koszt6w j c i a  
pojazdu itp. Prezes Rady Nadzorczej Solaris 
Bus &Coach - Krzysztof Olszewski i Enrique 
Luque Aleman z Vossloh Kiepe przedstawili 
kierunki zmian w ukladach napgdowych i ich 
w & w  na caiq konstrukcjg autobusu. Na kon- 
cu prezes MZA Warszawa Mieczyskw Magier- 4 

ski zaprezentowal wp4yw prowadzenia prze 
targow zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami 
na romoj konstrukcji autobusowych. j 

Podczas pietwszego dnia targow Solaris 
Bus & Coach zaprezentowal pilotaiowy pro- 
gram edukacyjny o n m i e  .W drogg z jamni- 
kiem", przeznaczony dla dzieci w wieku od 5 
do 8 lat, More codziennie poruszajqsiq wzdlui 
drog publicznych by dotrzeC do szkoly lub 
przedszkola. CalosC programu realizowana 
jest przez profesjonalnych pedagogow w for- 
mie zabawy w specjalnie przygotowanym mia- 
steczku drogowym, wykonanym z migkkich 
materia%w, w sklad ktorego wchodzq m.in.: 
samochody, auta uprzywilejowane, znaki dro- 
gowe oraz inne elementy infrastruktury w ska- 
li mikro. Zabawy sq tak przygotowane, aby 
ksztaltowaJy wyobrainig dzieci i uczyly je, jak 
naleiy zachowywaC sig na drodze, w autobu- 
sach komunikacji miejskiej i autokarach. 

Podsumowanie 
Mimo kryzysu, poziom targow Transexpo 

stale sig podnosi. Kierownichvo Targow Kiel- 
ce czyni wszystko, aby warunki zarowno dla 
wystawc6w, jak i dla miedzajqcych byiy jak 
najlepsze. 0 renomie t a r g h  niech Swiadczy 
fakt, ze kaldego mku Kielce sq miejscem, co 
najmniej trzech polskich premier. Obok auto- 
busow nowych, opisanych powyiej, w Kiel- 
cach moina byb zapoznaC sig z ofertq firm 
sprzedajilcych adobusy uzywane. WSvM nlch 
znalaziy s ~ g  m.ln. Futura-Bus. Dafa, CBC VDL, 
Belgian Bus Sales. 

Oprocz autobusow eksploatowanych 
obecnie, w Kielcach mozna byb zobaczyk hi- 
storycznego Jelcza 043, naleiqcego do MPK 
Poznah, More promowalo linie turystyczne po 
Poznaniu i wtasne Muzeum Komunikacji. 

Symptomaiycznym faktem jest niemal &- 
kowity brak konstrukcji tureckich. Jedynie 
sp&aWowo z Birdegostoku pokazda najnow- 
sze minibusy firmy Anadoulu lsuzu: Turqoise 
i NOVO Ultra. Wowicie znikn@y konstruk- 
cje Gelaryuza i BMC, ktore w poprzednich la- 
tach prezentowane byb przez spMkq Auto- 
CUBY. Na lihie obecnosci nie ma tabe firmy 
Otokar, ktora w bieacym roku dostarczylaau- I tobusy do ~rzem~sla.~~odobnie jest z produ- 
centami z Hiszpanii, MClrzy dwa lata temu r e  
prezentowani byli przez Sunsundegui i Noge. 


