Polski rynek autobusowy w2011 roku
- znowu miejskie gara

Anna Urbariska

Jednq_ z nawosci ubieglega roku by/ elektryczny Safaris Urbina electric

Dzi~ki dotacjom unijnym - gt6wnie
z Wojew6dzkich Program6w Operacyjnych Rozwoju Regionalnego, polski rynek
autobusowy drugi rok z rz~du notowat
ozywienie. w ubiegtym roku sprzedano
tqcznie 1378 autobus6w, czyli o 28,5%
wi~cej niz rok wczesniej. To nieco wi~cej
niz poziom osiqgany w latach 2006-2007,
kiedy to realizowano europejskie projekty z poprzedniego okresu budzetowego .
Ale i tak w 2011 roku sprzedano o 363
jednostki mniej w por6wnaniu z rekordowym 2008 rokiem. W dalszym ciqgu motorem polskiego rynku Sq autobusy miejskie, stanowiqce blisko 70% rynku. Miejscy przewoznicy zakupili tqcznie 949 autobus6w. To najwi~ksza liczba pojazd6w,
jakie trafily do miejskich przewoznik6w
w ostatniej dekadzie. Nalezy jednak spodziewa6 s i ~ , ze wraz z ustaniem naptywu
pien i ~dzy unijnych, sprzedaZ autobus6w
miejskich do 2014 roku drastycznie spadnie. Bardzo niepokojqcym zjawiskiem jest
utrzymujqcy si~ trend niskiego poziomu
sprzedaZy autobus6w mi~dzym iastowych.
Sprzedano ich tqcznie 254. Jest to, co
prawda, wi~cej niz rok wczesniej (+12,4%) ,
ale potow~ mniej niz w pierwszej potowie
minionej dekady. Zwiqzane jest to przede
wszystkim z przeciqgajqcymi s i ~ procesami prywatyzacji i komunalizacji przed s i ~ 
biorstw PKS i w wi~kszosci przypadk6w
stabosciq inwestor6w, kt6rzy obj ~ li ich
udziaty, nieposiadajqcych wystarczajqcych
srodk6w na odnow~ zdekapitalizowenego
taboru. R6wnie niepokojqcym zjawiskiem
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jest brak jakichkolwiek zakup6w autobus6w szkolnych. Niestety tendencja ta trwa
juz od trzech lat. Biorqc pod u wag~. ze
szczyt zakup6w finansowanych przez
MENiS nast~powat w latach 2000 i 2003,
juz wkr6tce nastqpi koniecznos6 lawinowej wymiany autobus6w dowozqcych
dzieci do szk6t. Segment autobus6w turystycznych, zanotowat kolejny rok tendencj~ wzrostowq. Polscy touroperatorzy zakupili o 1/ 3 wi~cej autobus6w niz rok wczesniej . Tym samym wyr6wnano rekord
sprzedazy z 2008 roku , kt6ry wynosi 175.
Podobnie jak w 2008 i 201 0 roku popyt w segmencie autobus6w miejskich byt
kreowany przez dostaw6w dla stolicy.

tqcznie MZA Warszawa i Mobilis, kt6re
dziatajq na zlecenie warszawskiego ZTM
zakupity 201 jednostek. R6wnie duze kontrakty stanowity dostawy 56 autobus6w dla
Poznania, 47 dla Lublina i 45 dla todzi.
Tych p i ~ciu przewoznik6w kupito blisko
75% wszystk ich autobus6w miejskich.
Obok wspomnianych miast najwi~cej pojazd6w trafito do Biategostoku (35), Krakowa {31) , Katowic {25) , Gdanska {22),
tomzy (22) i Swierklanca (20).
W dalszym ciqgu minimalnym zainteresowaniem cieszq si~ autobusy miejskie
z nap~dem alternatywnym, kt6rych sprzedaz stan ow ita ,zawrotnq" wielkos6 2,1%
og6tu sprzedanych autobus6w miejskich .
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Wie/ko$6 sprzedaty autabus6w wpodziale na paszczeg61ne segmenty w latach 2001 -2011
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W minionym roku na autobusy napE;!dzane gazem ziemnym zdecydowalo siE;! MZK
Zamosc (6 autobus6w MAN Lion 's City)
i MZK Slupsk (5 autobus6w Scania OmniCity CNG) . Obok tych dw6ch miast takze
MZA Warszawa, w ramach duzego kontraktu na dostaWE;! 168 autobus6w, zdecydowaly si~ na zakup 4 autobus6w hybrydowych Solaris Urbina 18 Hybrid. Dla przypomnienia warto dodac, ze w latach 2006
i 2007 sprzedano odpowiednio 40 i 43 autobusy nap~dzane gazem ziemnym i etanolem. W dalszym ciqgu tak niskie zainteresowanie pojazdami proekologicznymi to
efekt braku dlugofalowej polityki w skali
kraju dajqcej gwarancje utrzymania korzystnych relacji cenowych pomi~dzy paliwami alternatywnymi, a olejem napE;!dOwym oraz brak zachEilt promujqcych pojazdy o niskim wskainiku energochlonnosci.
Nalezy spodziewac siE;!, ze w latach nastE;!pnych nie bE;!dzie lepiej . Na pewno 30 nowych autobus6w CNG pojawi siE;! w ciqgu
najblizszych dw6ch lat w Rzeszowie .
Sytuacja moze ulec zmianie, o ile nowe
projekty unijne preferowac bE;!dq autobusy z napE;!dami alternatywnymi.
W segmencie autobus6w miejskich
w dalszym ciqgu swojq dominujqcq
pozycjE;! rynkowq od kilku lat utrzymuje
Solaris. Na 949 sprzedanych autobus6w
az 491 (51 ,8% udzial w rynku) zostalo
wyprodukowanych w Bolechowie k. Poznania. WiE;!kszosc z nich, tak jak rok wczesniej. trafila do warszawskich przewoznik6w- MZA (148) i sp6lki Mobilis (33) . Obok
nich najwiE;!kszymi odbiorcami Solaris6w
w 2011 roku byly: MPK Poznan (59} ,
MPK t6dz (45) i UM Bialystok (35) . Nalezy podkreslic, ze mimo zgarniE;!cia puli najwiEilkszych przetarg6w w kraju , Solaris

k i marketing

W dalszym ciqgu popyt na rynku autabus6w miejskich jest kreawany przez przewaznik6w
abslugujqcych stolicf1. Na zdjf1ciu Safaris Urbina 18 w nawych barwach ZTM

dostarcza swoje wyroby do wielu mniejszych przedsiE;!biorstw. Grupa klient6w
w 2011 roku objE;!ia 35 przedsiE;!biorstw komunikacji miejskiej .
Drugie miejsce w segmencie autobus6w miejskich zajE;!la sp6lka EvoBus Polska.
W por6wnaniu z rokiem 201 0, kiedy to 70%
sprzedanych autobus6w miejskich stanowily modele Conecto LF, o tyle w roku ubieglym wiEil kszq popularnosciq cieszyly siE;!
autobusy Citaro i Citaro G. Trafily one m.in.
do ZTM Lublin (27), PKM Katowice (25},
MPK Krakow (17} i MZK Bielsko-Biala (7).
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Z kolei Conecto LF zostalo kupione
m.in . przez ZKM Gdansk (22) , MZK Bydgoszcz (16} , MZK Zielona G6ra (13) , MZK
Bielsko-Biala (1 0) i MZK Stargard Gdanski (6). Udzial w rynku EvoBusa wzr6sl
z poziomu 11 ,7% do ponad 15%.
W 2011 roku niemal wszyscy producenci zanotowali wzrost sprzedaiy. Oczywiscie w wartosciach bezwzgiE;!dnych nie
by! to taki skok jak w przypadku Solarisa,
czy EvoBus Polska, gdyz ksztaltowal SiE;!
na poziomie od 19 do 44 jednostek. Ponad czterokrotnie WiE;!cej autobus6w (38}
sprzedal Solbus z Solca Kujawskiego,
gl6wnie za sprawq wygranych przetarg6w
do MZA Warszawa (20} i UM Pulawy (10}.
Najpopularniejszym autobusem Solbusa
byla dziesiE;!ciometrowa wersja Solcity
12.03M, stanowiqca bezposredniq konkurencjE;! dla Solari sa Urbina 10 i Mercedesa
Citaro K.
0 44 autobusy WiE;!cej sprzedal Autosan. To ponad dwukrotn ie WiE;!Cej niz
w 2010 roku. Taki wynik, to efekt wprowadzenia nowej gamy pojazd6w Sancity,
obejmujqcych autobusy midi , solo, i przegubowe. W dalszym ciqgu najpopularniejszym wyrobem z Sanoka jest niskowejsciowy autobus klasy midi Sancity 09LE,
kt6ry zostal sprzedany w liczbie 40 egzemplarzy m.in. do PKS Bielsko-Biala (12)
i MPK Nowy Sqcz (8) . Jednak z roku
na rok wzrasta zainteresowanie takze
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Mercedes-Benz Citaro w barwach ZTM Lublin

autobusami klasy maxi. W ubieglym roku
pierwsze 20 Sancity 12LF trafilo na ulice
Lublina. Wzrost sprzedazy pozwolil umocni6 udzial w rynku autobus6w miejskich
z 5,8% do 9%.
Wzrost sprzedazy o 82% zanotowala
Scania Polska. Poziom sprzedazy autobus6w miejskich wzr6sl do 42 jednostek,
co pozwolilo osia,gna,6 blisko 4,5% udzial
w rynku . W 2011 roku Scania Pols ka
sprzedala 22 autobusy OmniCity do MPK
tomza i 3 do MZK Koszalin oraz 5 do MZK
Slupsk w wersj i CNG . Z kolei przegubowa wersja trafila do PKM Gliwice (10)
i MZK Koszalin (1}.
S/upska Kapena, czeski SOR i bia/oruski MAZ utrzymaly sprzedai na poziomie 201 0 roku . Pierwszy z producent6w
sprzeda/25 autobus6w, gl6wnie niskowejsciowych minibus6w Urby. Trafily one m.in.
do MPK Poznan, KLA Kalisz i JLA Jarocin.
Ponadto do Jarocina dostarczono takze
2 niskowejsciowe Crossway LE.
Popularny producent autobus6w z zza
naszej poludniowej granicy dostarczyl polskim klientom 23 autobusy. Ubiegloroczne
dostawy by/y zdominowane przez niskowejsciowe midi busy SOR B8,5 i SOR B9,5, kt6re zostaly zakupione przez operator6w
z poludniowej Polski, takich jak MZK KE?dzierzyn Kozle (8}, czy MKS D~bica {10).
Fabryka z Minska w ubieglym roku
w Polsce sprzedala 15 autobus6w. Najpopularniejsze z nich to dwunastometrowe
MAZ 203 oraz nowos6 - przegubowe
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205 , kt6re trafily przede wszystkim do prywatnych przewoznik6w na Sla,sku.
MAN to jedyny dostawca, kt6ry zanotowal spadek sprzedazy w tym segmencie.
Udzial rynkowy niemieckiej sp6/ki w naszym kraju wyni6s/ niespelna 8%. Nalezy
jednak zauwazy6, ze rok wczesniej MAN
za sprawa, duzego kontraktu dla MZA Warszawa sprzedal w Polsce az 85 autobus6w
Lion 's City i Lion 's City G. W 2011 roku
polscy przewoznicy kupili o 17 jednostek
mniej. Do najwiE?kszych odbiorc6w produkt6w z podpoznanskich Sad6w naleza, m.in.
PKM Swierklaniec (20), MZK Gorz6w Wlkp. (11 )
i PKS Lubin (10). AZ 77% sprzedanych pojazd6w stanowily autobusy dwunastometrowe. Warto przypomnie6, ze w szczytowym okresie sprzedazy, MAN sprzedawal
w Polsce bl isko 130 pojazd6w rocznie.
Otokar, kt6ry agresywnie wchodzi na
rynki Unii Europejskiej rozszerzyl swoja,
ofert~ w Polsce o dwunastometrowy, niskopodlogowy KENT 250 LF, wysoko oceniony podczas wsp61zawodnictwa o tytul , lnerna ional Bus OfThe Year". W 2011 roku ,

turecki producent, reprezentowany przez
/6dzka, firmE? Gran, sprzedal 8 jednostek
tego modelu do MPK Tarnow. W dalszym
cia,gu wielkim nieobecnym w segmencie
autobus6w miejskich jest Volvo.
Najpopularniejszymi autobusami miejskimi , sprzedanymi w Polsce byly niskopodlogowe Solarisy Urbina we wszystkich
mozliwych wersjach. Stanowily one blisko
52% og61u sprzedanych pojazd6w w tym
segmencie. Tendencja ta utrzymuje si~ niezmiennie od 2003 roku. W 2011 roku najCZE?Sciej kupowanym autobusem Urbina
by/- jak rok wczesniej - autobus przegubowy. Do ra,k przewoznik6w trafilo 229 jednostek tego pojazdu. To rekordowa liczba
w trzynastoletniej histori i tego model u.
Na drugim miejscu uplasowala siE? wersja
dwunastometrowa, kt6rej sprzedan o
187 pojazd6w. Kolejnym popularnym autobusem by/ Mercedes-Benz Citaro G
(58 sprzedanych pojazd6w) . NastE?pne
w rankingu by/y MAN Lion 's City (54) i Conecto LF w wersji solo (47). W klasie autobus6w midi najpopularniejszym autobusem

ab.1. Wielkosc sprzedaiy autobus6w w Jatach 2001-2011

2001

2002

2003] 2004
2007 2008 2009 2010 2011
314
304 392
596
675
892 486
712 949
228
321 201
213
225
268 123
59
96
154
197 211 304
222
311
233
167 158
68
153 139
131 175
152
148
175 108
262
108 113
11
2
33
95
3
1026 1083 1056 1288 1291 1741 952 1072 1378
85,82 85,22 105,56 97,51 121,97 100,23 134,86 54,68 112,61 128,5

byl Autosan SanCity 09LE. Tak jak rok
wczesniej, takze w 2011 roku w segmencie autobus6w miejskich sprzedano tylko
i wylqcznie autobusy niskopodlogowe i niskowejsciowe.
Biorqc pod uwag~ , ze w Polsce eksploatowanych jest okolo 11 tys. autobus6w miejskich, sprzedaz na poziomie 949
jednostek, jest wielkosciq zapewniajqcq
prawidlowq wymian~ parku autobusowego. Wplyw na taki obr6t sprawy na pewno
ma uruchomienie program6w unijnych
pod koniec 2009 roku. Obecnie najwazniejszq sprawq jest zapewnienie takiego finansowania uslug transportu publicznego,
aby srodki pochodzqce z odpisu amortyzacyjnego umozliwialy racjonalne gospodarowanie taborem .
lnnym charakterystycznym elementem
polskiego rynku jest nier6wnomierne rozlozenie przestrzenne dostaw. Za sprawq
duzego kontraktu dla stolicy, okolo 23%
pojazd6w trafilo do miast wojew6dztwa
mazowieckiego (212 pojazdy, z czego 201
do Warszawy). R6wnie wysoki poziom zakup6w zanotowano w wojew6dztwie slqskim (145) i wielkopolskim (1 11 ).
W granicach od 50 do 100 pojazd6w
zakupily miasta z wojew6dztw: lubelskiego (64), malopolskiego (62) i 16dzkiego (57) .
Najmniej autobus6w miejskich trafilo do
wojew6dztw opolskiego (19), podkarpackiego (15) i kieleckiego (12).
Wsr6d najwi~kszych odbiorc6w autobus6w miejskich w 2011 roku znalazly si~ takie firmy jak MZA Warszawa (168), MPK Poznan (59) , ZTM Lublin(47) i MPK t6dz (45).
W segmencie autobus6w lokalnych ,
po dw6ch latach spadk6w, zanotowano
wreszcie wzrost sprzedazy o ponad 60%.
Chociaz polski rynek wchlonql w ubieglym
roku blisko 96 pojazd6w, to jest to duzo
mniej niz potrzeby taborowe przewoznik6w mi~dzymiastowych. Nalezy przypomnie6, ze w latach 2000-2008, sprzedaz
w tym segmencie utrzymywala si~ na poziomie 200-250 pojazd6w. Kolejnq zmianq
rynkowq bylo przesuni~cie zakup6w z autobus6w klasy midi na autobusy klasy mini.
0 ile w 201 0 roku autobusy klasy midi stanowily 72% og61u sprzedanych autobus6w
lokalnych, to rok p6Zniej udzial midibus6w
spadl do poziomu 30%. Z kolei udzial rynkowy lokalnych minibus6w wzr6sl z poziomu 13,6% do 50,3%.
Pozycj~ najpopularniejszego autobusu lokalnego przejql lrisbus Daily C50,
sprzedany w liczbie 50 egzemplarzy.
Wsr6d produc ent6w, pozycj~ lidera
odebrala Autosanowi , slupska Kapena,
ontrolujqc 53,1% rynku. Kolejne miejsca

Scania OmniCity zakupiona przez MPK tomza

SOR BN8,5 to odpowiedi czeskiego producenta na Autosana Sancity 09LE

~

Zobaczymy, czy Otokar Kent stanie sifi] powatnq alternatywq dla innych niskopodlogmvych
autobus6w klasy maxi
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Wdalszym ciqgu najpapularniejszym autabusem sprzedawanym w naszym kraju by/ przegubavvy Safaris Urbina 18

Przewaznicy. chcqc paprawic ekanamikf? kurs6w decydujq sit? na wprowadzenie caraz mniejszych autabus6w. Na zdjf?ciu lrisbus Daily C50

lrisbus Crossway w razmiarze midi
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w rankingu zajejl Autosan i SOR. Jak na
razie komunalizacja i prywatyzacja CZEiJSCi
przedsiEiJbiorstw PKS nie przynios!a wiEi)kszego ozywienia w zakresie odnowy taboru.
Autobusy klasy kombi Sq pomostem
pomiEiJdzy autobusami lakalnymi, a turystycznymi , dziEiJki czemu mogq bye z powodzeniem wykorzystywane zar6wno na
regularnych liniach miEiJdzymiastowych, jak
r6wn iez do przewozu zorganizowanych
grup turystycznych. tCjcznie sprzedano
w tym segmencie 158 autobus6w, w tym
blisko 84,1% klasy mini. To o 3,7% mniej
niz rak wczesniej . Nieco drgnEi){a w g6rEiJ
sprzedaz autobus6w kombi o dopuszczalnej masie ca!kowitej powyzej 8 ton. Tutaj
najpopularniejszym autobusem zosta! Irisbus Crossway 10. W ca!ym segmencie, tak
samo jak w ciqgu ostatnich dw6ch lat palmEiJ pierwszenstwa dzierzq minibusy z CMS
Auto na bazie Mercedesa Sprintera.
W segmencie autobus6w turystycznych zanotowano kolejny rok wzrost6w.
Poziom sprzedazy autobus6w turystycznych wzr6s! a 33 ,6%, co uwzgiEiJdniajejc
ubieg!oroczny wzrost o 21 %, w pelni rekompensuje gwaltowny spadek sprzedazy jaki mia! miejsce w 2009 roku. Na taki
wzrost sprzedazy bezsprzecznie mia!o
wplyw powstanie w ubieg!ym roku nowego przewoznika PalskiBus.com , kt6ry obs!uguje dalekobiezne polqczenia krajowe
i zagraniczne charakterystycznymi, czerwonymi wysokopok!adowymi autobusami
Van-Hool T-921 Aliano. tqcznie polscy
przewoznicy zakupili 175 pojazd6w, czyli
lyle samo, co w rekordowym 2007 roku .
Liderem tego segmentu, niezmiennie od
kilku lat jest sp61ka Evobus-Polska, kt6ra
sprzeda!a 67 autobus6w, kontrolujqc
38,3% rynku. Wszystko za sprawq duzej
popularnosci autobus6w Setra, kt6rej
sprzedaz w minionym roku wzros!a
o 27,3%. Mimo to, najpopularniejszym autobusem tego segmentu w dalszym ciqg u
pozosta! Mercedes Tourismo, kt6ry jest
najchEiJiniej kupowanym autobusem turystycznym w Polsce od 2009 roku. tqcznie
sprzedano ich 33 zar6wno w wersji dwuosiowej o d!ugosci 12 i 13 m, jak i trzyosiowej o d!ugosci 15 m. Kolejne miejsca w rankingu zajEiJiy: Van-Hool T-92 1
Altano (30), MAN Lion 's Coach (24} i Setra
Comfort Class (22}. NajwiEi)kSZC\ dynamikq
sprzedazy, na poziomie 600% osiqgnql
Van-Hool.
W rankingu producent6w i importer6w
MAN Star&Truck wyprzedzi! ScaniEiJ. Sp6!ka
z Nadarzyna zajEi){a drugie miejsce na rynku,
sprzedajqc 24 autobusy i w dalszym ciqgu
kontrolujqc 13,7% rynku. Na zmniejszenie

Najpopularniejszy autobus turystyczny w Polsce: Mercedes-Benz Tourismo

sprzedazy autobus6w Scania z 26 do 20
na pewno miala wplyw zmiana pol ityki
szwedzkiego koncernu w ramach , kt6rej
rozpocz~to budow~ wlasnego autobusu
turystycznego Touring HO z nadwoziem
budowanym przez chinskiego Higera i jednoczesnie ograniczono wsp6lprac~ z hiszpanskim lrizarem. W naszym kraju ScaniaPolska w dalszym ciqgu oferuje hiszpanskie nadwozia zabudowywane na podwoziach Scania, jednak niezaleznie od tego
lrizar pr6buje ulokowa6 na rynku swoje
wyroby z silnikami OAF i osiami ZF. Ostatecznie Scania zaj~a czwarte miejsce, jednak jej udzial rynkowy spadl z poziomu
19,8% do 11 ,4%.
Po okresie zastoju , jaki mial miejsce
w 2009 roku , swojq pozycj~ rynkowq w dalszym ciqgu odbudowuje sp6lka ze Straszkowa - VOL Bus & Coach Polska. W zeszlym roku sprzedala ona 16 autobus6w,
w tym 6 najnowszego modelu Futura, kt6ry zwyci~zyl we wsp6lzawodnictwie o tytul
, International Coach Of The Year". Sprzedaz ta pozwala w dalszym ciqgu kontrolowa6 9,2% rynku. Nalezy jednak przypomnie6, ze przez wiele lat sprzedai tej sp6lki
oscylowala w granicach 30 pojazd6w,
a udzial w rynku by! por6wnywalny ze
Scaniq. Najpopularniejszym trzyosiowym
autobusem turystycznym w 2011 r. zostal

Van-Hool Altano T-921 . Polski Bus.com zakupil 30 takich autobus6w.
Podobnie jak rok wczesniej liderem
polskiego rynku zostal Solaris kontrolujqcy ai 35,8% rynku . Utrzymanie tej pozycji
bylo mozliwe dzi~ki wygraniu wi~kszosci
przetarg6w na dostawy autobus6w miejskich. Na ponad 86 kontrakt6w, ai: 39 podpisal Solaris. Na drugie miejsce z trzeciego awansowala sp6lka EvoBus Polska,

kt6ra sprzedala lqcznie 219 autobus6w
Mercedes-Benz i Setra. Jej udzial rynkowy osiqgnql poziom blisko 16%. Oz i~ki
50% wzrostowi sprzedazy w rankingu ,
z piqtego na trzecie miejsce awansowal
Autosan. Jego udzial rynkowy wzr6sl z poziomu 8,9% do 10,7%. Podobny awans zanotowala takze Kapena, kt6ra sprzedajqc
102 pojazdy kontroluje 7,4% rynku. Piqtq
pozycj~ w rankingu zdobyla sp6lka CMS

Van-Hoof T921 Altano w Barwach Po/skiBus.com

I
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Tab. 2. Sprzedai autobus6w w 2011 roku wg producent6w
Lp. Producent;PnedstaMarka
Ogcilem
wtvm autobusy
wiciel/lmporter
miejskie szkolne
1. Solaris Bus & Coach
SOLARIS
493 I 491
2. EvoBus Polska
189 i 150
MERCEDES·BENZ
3. AUTOSAN S.A.
147
AUTOSAN
85
52
4. Kapena S.A.
KAPENA-IRISBUS
102
25
77
5. CMSAuto
CMS
98
98
6. MAN Star Trucks
MAN
96
72
7. Scania Polska
SCANIA
63
42
1
8. Solbus FA
SOLBUS FA
44
38
6
9. SOR Polska
SOR
37
14
23
10. EvoBus Polska
SETRA
30
2
11. Van-Hool
YAN-HOOL
30
12. VDL Bus & Coach Polska YDL
16
13. MAZ Auto Polska
MAZ
15
14. Gran
OTOKAR
8
15. Volvo Polska Autobusy VOLVO
8
16. Wowo Bialystok
ISUZU
2
2
cAMZ
1 I
17. · AMZ Kutno
1
Razem
1379
0
254
950 J
Zr6dlo: Dane producent6w na podstawie zestawiefl JMK analizy rynku
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I UZU
VOLVO
OTOK>\R

VDL
VAN· HOOL

24
20

Solaris Bus &Coach Bolechowo k. Poznania

28
30
16

8
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I
• 2010
• 2011

._

MAZ

39
10

I

~

AMZ

Auto produkujqca minibusy na bazie Mercedesa Sprintera i VW Crafter. Kolejne miejsca nalei:q do MAN-a i Scanii. Na pewno
duzym zaskoczeniem jest awans Solbusa,
kt6ry w ubieglym roku sprzedal 44 autobusy. Dla por6wnania rok wczesniej sp6lka z Solca sprzedala tylko 12 pojazd6w.
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Por6wnanie sprzedazy autobus6w w 2010 i 2011 roku w podziale na producent6w

SOR
2.7

SET RA
2.2%

VAN-HOOL
2.2%
POZOSTAJ:.E
3,6%

SOLEUS FA
3,2 %

SOLARlS
35,8%

SCAl'•ri A
4,6%

MAN
7.0%
CMS
7,1 %
KAPE
7,4 %

AUTO
10. %

Struktura rynku autobusowego w Polsce w 2011 roku wg producent6w

AUTOBUSV

13. %

W 2011 roku wielkosc sprzedazy firmy Solaris Bus & Coach SA po raz pierwszy przekroczyla 1,2 tys. pojazd6w. Firma kolejny rok z rz~du utrzymala pozycj~ lid era polskiego rynku autobusowego oraz umocnila swojq pozycj~ w branzy na kontynencie europejskim. Z fabryki
autobus6w i trolejbus6w wyjechalo do klient6w lqcznie 1205 pojazd6w. W por6wnaniu
z rokiem 2010 oznacza to wzrost sprzedazy 0 85 pojazd6w (7,5%). 43% sposr6d
1205 pojazd6w trafilo na polskie drogi.
Opr6cz 491 autobus6w miejskich i 2 m i ~
dzymiastowych w Bolechowie zbudowano takze 25 trolejbus6w, kt6re trafily m.in
na ulice Gdyni i Lublina. Tym samym po
raz pierwszy w historii Solarisa przekroczono liczbE? 500 pojazd6w dostarczonych w ciqgu roku polskim przewoznikom . Najwi~kszymi zrealizowanymi zam6wieniami byly dostawy do MZA Warszawa (148 pojazd6w). MPK Poznan (59).
MPK t6dz (45) i do Bialegostoku (35).
Podobnie jak w latach ubieglych, gl6wnym rynkiem eksportowym firmy Solaris
byly Niemcy. Do sqsiad6w zza zachodn iej
gran icy pojechalo az 248 Solaris6w. Dz i~
ki takiemu wynikowi, Solaris zdobyl az 10procentowy udzial w rynku autobus6w
miejskich w Niemczech. To najlepszy wynik sposr6d wszystkich nie-niemieckich
producent6w sprzedajqcych swoje autobusy w tym kraju. Kolejnymi rynkami eksportowymi pod wzgl~dem liczby sprzedanych pojazd6w byly: Francja, Szwecja,
Czechy i Wlochy. Na tym ostatnim z wymienionych rynk6w Solaris zwiE?kszyl sw6j
udzial do 12%.
W 2011 roku wzrosly takze przychody sp61ki , kt6re wyniosly ponad 1,5 mid zl
i w por6wnaniu z rokiem poprzednim byly
wyzsze o 17,3%.
Jak co roku , Solaris zaprezentowal
klientom kolejne nowosci. Niewqtpliwie
najbardziej innowacyjnym produktem zaprezentowanym w ubieglym roku by! Solaris Urbina electric, czyli autobus z nap~
dem elektrycznym. Premiera tego autobusu miala miejsce podczas targ6w Transexpo w Kielcach. Zagraniczni specjalisci
mogli zapoznac siE? z tq konstrukcjq na

targach Busworld w belgijskim Kortrijk.
Solaris Urbino electric to bardzo cichy i nieemitujqcy spalin autobus przystosowany
do przewozu ok. 60 pasazer6w. Jednym
z gt6wnych wyzwan przed jakim stan~l i
konstruktorzy elektrycznego autobusu
marki Solaris byta redukcja masy pojazdu. Zostato to wymuszone przede wszystki m przez wag~ zamontowanych baterii
stuzqcych do magazynowania energii.
W praktyce oznaczato to zastqpienie cz~
sci poszycia bocznego autobusu panelami z wt6kna w~g l owego , niezwykle lekkimi a jednoczesnie wytrzymatymi. Z wt6kna w~glowego wykonano takze tylnq pokryw~ komory, w kt6rej umieszczono uktad
nap~dowy i baterie magazynujqce ene rgi~
do nap~dzania pojazdu. Ponadto znaczne oszcz~dnosci w masie pojazdu znaleziono w cienszych niz standardowe szybach czy nowym material e. z kt6rego wykonano podtog~ autobusu. Zamiast sklejki wykorzystano drewno mahoniowe.
Nowy materia+ zastosowano takze do wykonania klap kanat6w powietrza - Foamed
ACM. L.Zejsze sq r6wniez siedzenia dla pasaier6w, kt6rych konstrukcj~ przygotowata
poznanska firma STER. Kilkanascie kilogram6w zaoszcz~dzono tez na aluminiowych felgach , kt6re zastqpity tradycyjne,

Elektryczny Safaris Urbina padczas targ6w Transexpa w Kielcach

wykonane ze stali. Ostatnimi elementami
majqcymi wptyw na redukcj~ masy o blisko 300 kg jest brak jakichkolwiek ptyn6w
eksploatacyjnych i zbiornik6w na tradycyjne paliwo. Ostatecznie po dotozeniu do tej
,odchudzonej konstrukcji autobusu" baterii o wadze 1400 kg, autobus jest tylko

Safaris Urbina 18 w futurystycznym nadwaziem Metrostyle

nieznacznie ci~zszy w por6wnaniu z autobusem tych samych rozmiar6w, ale o tradycyjnym nap~dzie spalinowym.
Sercem uktadu nap~dowego elektrycznego Solarisa jest czteropo lowy asynchroniczny silnik trakcyjny o mocy 120 kW
dostarczony przez firm~ Vossloh Kiepe.

ke ng
Energia do nap~dzania silnika trakcyjnego zgromadzona jest w dw6ch bateriach
o wadze 700 kg kazda. Dostawcq baterii
jest polska firma Wamtechnik z Warszawy.
Zastosowane baterie litowe majq napi~cie
znamionowe 600 V i gromadzq energi~
o wartosci 120 kWh . Magazyny energii
chlodzone Sq cieczq. Moment nap~dowy
z silnika elektrycznego przekazywany jest
poprzez klasycznq przekladni~ gl6wnq na
portalowy most nap~dowy DANA.
Wartos6 energii zgromadzonej w bateriach, zamontowanych w elektrycznym
Solarisie Urbina, pozwala na przejechanie do 100 km na jednym ladowaniu. Pojazd moze rozwija6 maksymalnq pr~d 
kos6 50 km /h. Energia zgromadzona
w bateriach stanowi zr6dlo , paliwa" nie
tylko dla ukladu nap~dowego: dostarcza
r6wniez energi~ dla wszystkich innych
uklad6w w autobusie, w tym wspomagania kierown iczego, ogrzewania i wentylacji czy sterowania elektrycznymi drzwiami. Wszystkie uklady w autobusie, kt6re
zwykle zasilane Sq z wykorzystaniem
kompresor6w nap~dzanych z silnika spalinowego musialy zosta6 zastqpione elektrycznymi rozwiqzan iami .
Baterie ladowane Sq poprzez zlqcze
typu plug-in firmy Walter zastosowane po
raz pierwszy w hybrydowym Urbina 18.
lch napelnienie z terminala ladowania
3x400 V 63A trwa do 4 godzin przy zalozeniu, ze baterie sq calkowicie rozladowane. Opr6cz ladowania baterii z sieci ,
Sq one ladowane takze podczas jazdy,
dzi~ki zastosowaniu ukladu rekuperacji
energii hamowania. Aby uzyska6 jak najlepszy bilans energetyczny, w autobusie
wprowadzono elementy obnizajqce zuzycie energii , jak np. oswietlenie wewn~trz
ne i zewn~trzne typu LED.
Prace projektowe i budow~ prototypu
sfinansowano w 30% z srodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Nowy autobus z Bolechowa uhonorowano Zlotym Medalem Targ6w Kielce w kategori i Pojazdy.
Obok elektrycznego Urbina, Solaris
podczas targ6w w Kortrijk zaprezentowal
takze nowq osiemnastometrowq we rsj ~
Urbina w nowym wzornictwie Metrostyle.
Wzornictwo to bylo rozwijane w ramach
projektu BRT dla Paryza, gdzie operatarem jest mi~dzynarodowy przewoznik
Transdev. Gl6wnq r6znicq jest prz6d pojazdu z mocno pochylonq szybq, kt6ra
swojq stylistykq nawiqzuje do tramwaju
Tramino. W por6wnaniu z klasycznym Urbina wydluzono nieco zwis przedni. lnnymi
elementami podkreslajqcymi indywidualizm
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bryly pojazdu Sq specjalnie uksztaltowane oslony dachowe, oslony k61 oraz nowy
ksztalt lusterek zewn~trznych. Aby zapewni6 szybszq wymian~ pasazer6w, wprowadzono takze szersze drzwi odskokowoprzesuwne. Charakterystycznym elementem wyposazenia autobusu dla Paryza jest
r6wniez pot~zna oslona optoelektronicznego systemu prowadzenia pojazdu, kt6ry pozwala w pelni zautomatyzowa6 ruch
pojazdu i tym samym wyelim inowa6 kierowc~ . Zmiany obj~y takze i wn~trze pojazdu w zakresie eliminacji wszystkich
zb~dnych podest6w, aby uzyska6 maksymalnie duzy obszar niskiej podlogi. Wprowadzono nowe oswietlenie w n~trza z charakterystycznym podswietlanym sufitem,
zapewniajqce bardziej r6wnomierny strumien swiatla oraz zabudowano nowoczesny system dynamicznej informacji pasazerskiej wyswietlajqcy w czasie rzeczywistym na ekranach TFT Ultra Wild wszelkie
dane o aktualnym polozeniu pojazdu
i mozliwosci przesiadek. Przestrzennosci
w n~trza dopelnia transparentna harmonia
przegubu przepuszczajqca swiatlo z zewnqtrz. Pojazdy Metrostyle oferowane Sq
zar6wno jako autobusy nap~dzane silnikiem Diesla, autobusy z nap~dem hybrydowym oraz jako trolejbusy. Za indywidualny design nabywca musi zaplaci6 o okolo 25% wyzszq cen~ w por6wnaniu z klasycznym Urbina czy Trollino. Mimo wyzszej
ceny, obok Paryza, na nowy design zdecydowalo si~ kolejne miasto. W ramach
realizacji kontraktu na dostaw~ 24 trolejbus6w dla Salzburga, 10 z nich zostanie
dostarczonych z nadwoziem Metrostyle.

Evobus Polska - Wolica
Juz od kilku lat, EvoBus Polska utrzymuje swojq pozycj~ wsr6d czolowych dostawc6w autobus6w na rynek polski. Ma
na to wplyw atrakcyjna oferta zar6wno
w segmencie autobus6w miejskich, jak
i turystycznych . Jak na razie najpopularniejszymi autobusami miejskimi sprzedanymi w Polsce Sq Mercedesy Citaro. W ciqgu minionych dziesi~ciu lat, 350 tych pojazd6w w wersji 10, 12, 15 i 18 m trafilo na
polskie drogi. Najwi~kszym odbiorcq jest
MPK Wroclaw, kt6ry eksploatuje 100 takich
pojazd6w. W ostatnim roku lista firm , kt6re zakupily Citaro powi~kszyla si~ o ZTM
Lublin (27) , PKM Katowice (25} i MZK Bielsko-Biala (7). Nalezy jednak podkresli6, ze
w ostatnim okresie r6wnie ch~tnie kupowany jest model Conecto LF, kt6rego premiera miala miejsce w 2007 roku w Kielcach . Od 2008 roku polscy przewoznicy
zakupili 187 pojazd6w tego typu . Najwi ~
cej pojazd6w tego modelu eksploatowanych jest w Lublinie (32} i Bydgoszczy (30}.
W biezqcym ro ku Conecto LF pojawily si ~
takze na ulicach Gdanska (22) , Bydgoszczy (16) i Zielonej G6ry (13}.
Jak na razie Evo Bus Polska nie zdecydowal si~ na wprowadzenie na polski
rynek najnowszego C2. Z nieoficjalnych
informacji wynika , ze polska premiera
tego nowoczesnego autobusu planowana jest w Sosnowcu na tegorocznych targach Silesia Komunikacja. Z kolei w Kielcach zaprezentowano przegubowq wersj~ Citaro G przystosowanq do wymagan
warszawskiego ZTM. Opr6cz warszawskiego systemu informacji pasazerskiej

Polska premiera minibusu Sprinter City 65 pokazuje, ze Mercedes-Benz zamierza rozszerzy6
swojq oferlf? na nowe obszary

i miejsca niezb~dnego do zamontowania
automatu biletowego, w autobusie zabudowano nowq kabin~ kierowcy opracowanq zgod nie z wymaganiami ZTM .
W ubieglym roku EvoBus Polska rozpoczql
promocj~ trzydrzwiowej wersji midibusu
Citaro K. Autobus wyposazono w stojqcy
silnik EEV o pojemnosci 7,2 dm3 i mocy
221 kW. Podobnie jak w przypadku Citaro
w wersji dwunastometrowej, czy w przypadku Conecto LF, takze w Citaro K osiqgni~to norm~ czystosci spalin EEV bez
koniecznosci stosowania w ukladzie wydechowym jakiekolwiek filtra czqstek stalych. Dotychczas Evobus oferowal w naszym kraju Citaro K o dlugosci 10,5 m jedynie w wersji dwudrzwiowej w ukladzie
2-2-0. Pojazdy tego typu jezdzq obecnie
w MZK Bielsko-Biala, PKM Katowice, MZK
Starogard Gdanski oraz w TRANSGOR
Rybnik. tqcznie w ciqgu ostatnich 5 lat,
EvoBus dostarczyl polskim przewoznikom
21 pojazd6w modelu K. Mercedes Citaro K
w wersji trzydrzwiowej, pomimo swojej dlugosci, jest funkcjonalnie pojazdem klasy
maxi. Dzi~ki niskiej masie wlasnej i zastosowaniu wi~kszosci komponent6w
z autobus6w dwunastometrowych , autobus moze pomiesci6 od 85 do 87 os6b.
Pelna unifikacja komponent6w z autobusami klasy maxi powoduje, ze midibus Mercedesa jest bardziej odporny na chwilowe
przeciqi:enia. Gl6wnym atutem nowego midibusu jest duza zwrotnos6, co ma szczeg61ne znaczenie przy obsludze zabytkowych centr6w miast. Jego srednica zawracania wynosi ok. 17,2 m. Z kolei troje drzwi
znacznie przyspiesza wymian~ pasai:er6w.
Kolejnq nowosciq, dzi~ki kt6rej EvoBus
Polska chce wejs6 na nowe obszary rynku jest minibus Mercedes-Benz Sprinter
City 65. W por6wnaniu z konkurencyjnymi
konstrukcjami minibus Mercedesa oferuje
niskq podlog~ nie na zwisie tylnym, lecz
w przedniej cz~sci nadwozia naprzeciwko
szerokich dwuskrzydlowych drzwi przednich, w bezposrednim sqsiedztwie kierowcy. Minibus zostal tak skonstruowany,
aby w pelni spelni6 wymagania dyrektywy
UE 2001 /85. Obszar niskiej podlogi zostal
tak zaaranzowany, ze pozwala na swobodne manewrowanie w6zkiem inwalidzkim.
Osoba niepelnosprawna poruszajqca si~
na w6zku moze wjecha6 do pojazdu po
wbudowanej rampie o nosnosci 300 kg ,
a n ast~pnie obr6ci6 w6zek tylem do kieru nku jazdy. Nie ma tez problemu by
wyjecha6 w6zkiem przodem z pojazdu.
lnnym waznym elementem w autobusach tej klasy jest liczba siedzen dost~p
nych bezposred nio z niskiej podlogi.

Setra S 416 GT-HD

Auto bus pokazany na targach oferowal az
6 miejsc tego typu. Ponadto rozmieszczenie niskiej podlogi pomi~dzy osiami zapewnia znacznie lepsze rozlozenie nacisk6w na poszczeg61ne osie, niz w autobusach z niskq podlogq na zwisie tylnym.
Autobus o dlugosci 7,7 m moze przewiez6 jednorazowo 30 pasazer6w, w tym
18 na miejscach siedzqcych. Szybkq wymian~ pasai:er6w na przystankach zapewniajq 2 pary drzwi w ukladzie 0-2-1. Przednie dwuskrzydlowe drzwi sqsiadujq bezposrednio ze stanowiskiem kierowcy i Sq
pozbawione jakichkolwiek stopni. Sprinter
City 65 wyr6znia si~ wysokq jakosciq wykonczenia wn~trza oraz wysokq jakosciq
zastosowanych material6w.
Odpowiednie parametry trakcyjne pojazdowi o masie calkowitej 5 500 kg zapewnia czterocyli nd rowy silnik Dies la
OM 651 spelniajqcy normq Euro 5 lub EEV
i oferujqcy moe 120 kW (160 KM). Wsp61pracuje on z automatycznq skrzyniq bieg6w. Aby zwi ~ kszy6 skutecznos6 ukladu
hamulcowego i wydluzy6 zywotnos6 okladzin i tarcz, w ukladzie nap~dowym mozna opcjonalnie zabudowa6 elektromagnetyczny retarder firmy TELMA. Natomiast
standardowym wyposazeniem SC\ wszystkie elementy podnoszqce bezpieczenstwo czynne, takie jak ABS/ASR , Astystent
Hamowania czy system kontrol i trakcji
ESP Standardowym wyposazeniem jest
takze klimatyzacja miejsca kierowcy
o mocy 7 kW.
Projektujqc nadwozie, tak uksztaltowano przedniq cz~s6 pojazdu, ze bez problemu mozna zamontowa6 w nim elektroniczne

tablice kierunkowe o rozdzielczosci 126 x 16
pikseli. Aby zapewni6 odpowiedni komfort , tylna os posiada zawieszenie pneu matyczne. Odpowiednie warunki termiczne we wn~trzu zapewniajq grzejniki konwektorowe oraz agregat klimatyzacji przestrzeni pasazerskiej o mocy
8 lub 11 kW.
Niewielka dlugos6 pojazdu powoduje, ze ten minibus idealnie nadaje si~ do
obslugi regularnych linii w scislym centrum, gdzie moze jezdzi6 po najbardziej
WqSkich i kr~tych Uiiczkach. Jego srednica zawracania waha si~ na poziomie 15 m.
Sprinter 65 City to takze dobra propozycja do obslugi tras peryferyjnych o niskim
obciqzeniu.
Dzi~ki duzej popularnosci drugiej generacji Tourismo Evo Bus Polska caly czas
utrzymuje pozycj~ lidera w segmencie autobus6w turystycznych. Ma na to wplyw
szeroka gama mod eli i wyposai:enia, a takze atrakcyjna cena w stosunku do oferowanych rozwiqzan technicznych. W ubieglym roku do rqk polskich odbiorc6w trafily 33 autobusy, w tym 6 w wersji trzyosiowej. W ciqgu 5 lat touroperatorzy zakupili
lqcznie 150 autobus6w tego typu. Dla por6wnania poprzednia generacja zostala
sprzedana na przestrzeni 7 Iat w liczbie 141
jednostek. Obok Mercedes6w Tourismo,
r6wnie duzym zainteresowaniem cieszyla
si~ rodzina autobus6w turystycznych Setra
ComfortCiass, sprzedana w liczbie 23 pojazd6w, wsr6d kt6rych najpopularniejszym
byltrzynastometrowy model Setra 416 GT-HD.
Obok wersji ComfortCiass polscy klienci zakupili takZe 5 autobus6w rodziny TopCiass.

marketing
Bezsprzecznie najbardziej medialnym autobusem mijajqcego roku byla piEiltrowa
Setra S 431 DT, zwana ,Tuskobusem ".
Rekordowa sprzedaz autobus6w marki
Setra zbiegla si~ z jubileuszem 60-lecia
tej renomowanej niemieckiej firmy.
Jak na razie sprzedaz w klasie autobus6w lokalnych i kombi jest niewielka.
Wynika to gl6wnie z ograniczonych mozliwosci finansowych przewoznik6w obslugujqcych linie miEildzymiastowe. W 2011 r.
do rqk polskich przewoznik6w trafily 2 autobusy Setra Multi-Class S 412 UL.

AUTOSAN SA - Sanok
Jak widae zmiany strukturalne w firmie,
posiadajqcej najstarsze tradycje na rynku
polskim dajq pierwsze efekty. W 2011 roku
sanocka fabryka zajE?fa trzecie miejsce na
polskim rynku autobusowym. I chociaz
wielkose produkcji nie powala na kolana,
gdyz bramy fabryki opuscilo jedynie 153
pojazdy, to najwazniejsze jest to, ze przerwano niekorzystnq tendencj~ spadku
produkcji. Wi~kszose z wyprodukowanych
pojazd6w trafila do polskich klient6w. Na
eksport przeznaczono jedynie 5 miejskich
Autosan6w SanCity 09LE i 1 turystyczny
AOBOBT Gemini. Tak, jak od wielu !at 2 autobusy trafily do Szwecji, a kolejne 4 sprzedano na poludnie Europy- do Wloch, kt6re staly siEil nowym rynkiem eksportowym
fabryki z Sanoka.
Mijajqcy rok jest takze rokiem , gdzie
dominujqcym segmentem dla Autosana
stal siEil segment autobus6w miejskich.
Bezsprzecznie wplyw nato mialo zwyci~
stwo w przetargu dla ZTM Lublin w ramach , kt6rego dostarczono 20 autobus6w Sancity 12 LF. Jednak dostawy autobus6w miejskich zostaly zdominowane
przez popularny midibus Sancity 09 LE.

Na jego zakup zdecydowaly siEil m.in. PKS
Bielsko-Biala (12) , MPK Nowy Sqcz (8),
MPKKrasnik (4) , MPKNowyTarg (5) , MKS
Krosno (4) i MZK Zagan (3).
W ubieglym roku Autosan zaprezentowal swoim klientom kolejny niskopodlogowy auto bus rodziny San city- San city 1OLF.
Koncepcja nadwozia calej rodziny SanCity bazuje na szkielecie wykonanym ze
stali nierdzewnej 1.4003 oraz poszyciu zewnEiltrznym z paneli aluminiowych i tworzyw sztucznych . Takie polqczenie material6w pozwolilo uzyskae niewielkq masEil
wlasnq, co daje przelozenie na duzq pojemnose i niskie zuzycie paliwa. Charakterystycznym elementem jest rezygnacja
z pasa poszycia prowadzonego wzdluz
calego nadwozia. Podobnie jak w Euroliderze calose poszycia podzielono na moduly o rozmiarze odpowiadajqcym podzialce szyb bocznych . Ma to ulatwie proces
naprawy w przypadku drobnych przytare.
Stanowisko kierowcy, oddzielone od
przestrzeni pasazerskiej estetycznq p61otwartq kabinq , zostalo wyposazone
w komfortowy fotel kierowcy !SRI i deskEil
rozdzielczq FAP VDO. San city 1OLF, podobnie jak konkurenci Mercedes-Benz
Citaro K, lrisbus Cite lis 10,5 czy Solbus Solcity 12.03 wyr6znia siEil bardzo duzq pojemnosciq, jak na autobusy tej klasy. Maze
on przewieze jednorazowo a2: 95 pasazer6w, w tym od 17 do 24 na miejscach siedzqcych, z kt6rych 6 dost~pnych jest bezposrednio z niskiej podlogi. Wszystkie siedzenia, za wyjqtkiem mocowanych bezposrednio do nadkoli czy podest6w, zostaly
zamontowane na podstawach ,canti-lever".
Jednostkq nap~dowq jest silnik EEV lveco
Tector NEF o pojemnosci 5,9 dm3 i mocy
194 kW (264 KM) , wsp61pracujqcy z automatycznq skrzyniq bieg6w Allison T280R.

San city 10 LF to najmlodsze dziecko niskopodlogo-wych autobus6w miejskich z Sanoka

AUTOBUSY

Obecnie trwajq prace nad rozszerzeniem
oferty o skrzynie bieg6w znane z autobus6w maxi ZF Ecolife 6AP1200 i Voith
DIWA.5. Wraz z nowq ofertq, Autosan zamierza wr6cie do swoich korzeni i przejqe
przewoznik6w obslugujqcych miasta male
i srednie.
Obok nowej rodziny autobus6w miejskich, Autosan zdecydowal si~ takze na
wymianEil podstawowego modelu w segmencie autobus6w mi~dzymiastowych , na
kt6rym w 2011 roku sprzedal 65 autobus6w, gl6wnie popularnych i tanich A0909L
oraz minibus6w ABV Wet! ina. Podczas targ6w Transexpo zaprezentowano najnowszq wersj~ kultowego Trampa, kt6ry do
dzis stanowi podstaw~ transportu regionalneg a w Polsce. Najbardziej charakterystycznym elementem Trampa FL jest nowa
sciana przednia, nawiqzujqca stylistykq do
autobus6w serii A10. 0 200 mm wydluzono autobus , zwi~kszajqc gl6wnie zwis
przedni. Tym samym wzrosla pojemnose
autobusu z 56 do 62 pasazer6w. W podstawowej wersji mi~dzymiastowej , auto bus
maze zabrae 39 pasazer6w na miejscach
siedzqcych i 23 na stojqcych. Wzrosla takze pojemnose bagaznik6w, kt6ra obecnie
w zaleznosci od wersji waha si~ od 3,2 do
4,5 m3. Dla por6wnania w poprzedniej wersji Trampa bagazniki miescily okolo 2,5 m3
bagazu. Oczywiscie w Trampie FL zastqpiono hamulce b~bnowe , hamulcami tarczowymi na wszystkich osiach , kt6re Sq
uruchamiane za pomocq systemu EBS.
Podstawowq jednostkq nap~dowq jest ten
sam silnik, co w Sancity 10 LF, czyli szesciocylindrowy silnik lveco NEF N60ENT
o mocy maksymalnej 194 kW (264 KM).
Opcjonalnie autobus maze bye nap~dzany
takze silnikiem Cumminsa. Jednostka nap~dowa wsp61pracuje z szesciobiegowq
manualnq skrzyniq bieg6w ZF 6S-1 01 080.
W ukladzie jezdnym zastosowano sztywnq
os przedniq firmy LAF oraz tylny most nap~dowy FON Radomsko. Opcjonal nie
z przodu maze bye zamontowane niezalezne zawieszenie ZF RL55EC.
W podstawowej wersji , Tramp FL adresowany jest dla przewoznik6w obslugujqcych kr6tkie polqczenia mi~dzymiasto
we, zwlaszcza pomi~dzy miastami malej
i sredniej wielkosci . lstnieje takze wersja
turystyczna przeznaczona do przewozu
32 pasazer6w, wyposazona w uchylne
fotele z wysokim oparciem i przesuwem
bocznym, zestaw audiowizualny z odtwarzaczem DVD i monitorami LCD, lod6wk~ , automat do napoj6w oraz tunele wentylacyjne z in dywidualnymi nawiewami
ponad kazdym fotelem pasazersk im .

MAN - Star Trucks - Wolica

Tramp FL z scianq przedniq znanq z autobus6w serii

Chociaz w ubieglym roku MAN Star
Truck nie zwyci~zyl w tak spektakularnych
przetargach jak np. na dostaw~ 70 autobus6w dla Warszawy, to i tak ulokowal na
rynku polskim 72 autobusy miejskie Lion 's
City i 24 turystyczne Lion 's Coach. To niece mniej niz rok wczesniej, kiedy to sprzedano lCjcznie 107 pojazd6w.
W segmencie niskopodlogowych autobus6w miejskich najwi~kszymi odbiorcami
autobus6w MAN by! PKM Swierklaniec (20),
MZK Gorz6w Wlkp. (11 ) i PKS Lubin {10).
Nie mozna tez nie wspomniec o dostawie
6 autobus6w Lion 's City CNG , zakupionych przez UM w Zamosciu.
W segmencie autobus6w turystycznych MAN Star Trucks sprzedallqcznie
24 auto busy Lion's Coach i Lion 's Coach L,
utrzymujCjc sw6j udzial rynkowy na poziomie 13 ,8%. To najwi~ksza liczba

W ukladzie nap~dowym tej wersji zostal
zamontowany dodatkowo retarder elektromagnetyczny, wspomagajCjcy prac~ ukladu hamulcowego. W opcjonalnym wyposazeniu znajduje si~ takze klimatyzator
przestrzeni pasazerskiej, automatyczny
system detekcji i gaszenia pozaru w komorze silnika, system czujnik6w cofania
i uklad centralnego smarowania. Nowy
Tramp zostal zaprojektowany tak, aby
mozna bylo zaoferowac przewoznikowi
autobus najlepiej dostosowany do jego
potrzeb, przy utrzymaniu jak najbardziej
atrakcyjnej ceny.

Kapena SA - stupsk
Takze Kapena wykorzystala koniunktuna rynku autobusowym do przelamania
impasu. Bramy fabryki opuscilo 157 autobus6w, podczas gdy rok wczesniej niemal
tylko polowa tej liczby. W odr6znieniu od
Autosana, okolo 60% produkcji trafilo na
eksport. Najpopularniejszym autobusem
wytwarzanym w Kapenie byl lokalny midibus Proway IC, sprzedany w sieci lrisbusa
w liczbie 57 pojazd6w. Obok Prowaya,
w fabryce wybudowano takze 24 jednostki
lokalnych minibus6w Thesi Intercity 65C.
Z kolei na rynku polskim obok minibus6w
Daily C50 (50) , naj cz~sciej sprzedawanym autobusem by! niskowejsciowy Urby,
r6wniez na podwoziu tego samego samochodu dostawczego. Autobusy te trafily
m.in. do Kalisza {2) , Poznania {2) i Nowego
Targu (3). W segmencie autobus6w kombi
bardzo dobrze sprzedawal si~ lrisbus
Crossway 10,6, kt6ry trafil gl6wnie do przeds i ~b i orstw PKS w liczbie 24 jednostek.
r~
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sprzedanych pojazd6w od 8 lat, kiedy
to wprowadzono najnowszq generacjE?
tego modelu .
Nalezy podkresli6, ze obecnie MAN
jest najwiE?kszym producentem autobus6w w Polsce. tqcznie bramy polskich
fabryk w Starachowicach i Sadach opuscilo lqcznie 1566 autobus6w, 650 podwozi i 191 szkielet6w. Najpopularniejszym
pojazdem byla dwunastometrowa wersja
autobusu Lion 's City A21 , stanowiqcego
blisko 1/ 3 produkcji. W podobnej liczbie
sprzedano przegubowq wersjE? tego pojazdu A23. 50% produkcji trafilo do Niemiec. Na rynku niemieckim duzq popularnosciq obok modeli A21 i A23 cieszyla
siE? takze podmiejska wersja Lion 's City U,
sprzedana w liczbie 293 pojazd6w.
W biezqcym roku ponad dwukrotnie
zwiE?kszyla siE? produkcja autobus6w miejskich A37 z silnikiem stojqcym. Poziom
produkcji wyni6sl blisko 180 jednostek,
podczas gdy w poprzednich latach oscylowal w granicach 80. Duze partie autobus6w z lwem na masce trafily takze do
Szwecji (12 , 1% produkcji) , Norwegii
(10,6%) i Francji (7,1%). W krajach skandynawskich duzym powodzeniem cieszyl
siE? piE?tnastometrowy Lion 's City L.

do Polski, na zjazdy i konferencje organizowane w ramach polskiej prezydencji
w Unii Europejskiej. Efektem kampanii jest
sprzedaz 5 autobus6w tego typu.
Premiera Scanii Touring miala miejsce
podczas targ6w BusWorld w Kortrijk
w 2009 roku. 2 lata p6zniej zaprezentowano wersjE? trzyosiowq. Wsp6lpraca pomiE?dzy Scaniq a Higerem datuje siE? od 2005 r.,
kiedy to Higer przygotowal seriE? luksusowych autobus6w turystycznych serii A,
wykorzystujqcych podwozie szwedzkiego
koncernu. Auto busy poza Chinami z powodzeniem byly sprzedawane w Australi i
i Nowej Zelandii , a takze w innych krajach
Azji Poludniowo-Wschodniej. To przekonalo ScaniE?, aby podjq6 pr6bE? wsp61nego
opracowania autobusu przeznaczonego
na rynek europejski.

Stylistyka nowego autobusu , a zwlaszcza jego sciana przednia , nawiqzuje
przede wszystkim do samochod6w ciE?zarowych serii R. Trapezowe reflektory ze zintegrowanymi swiatlami dziennymi typu
LED, masywny dach z diodowymi swiat!ami gabarytowymi oraz specjalnie uksztaltowana sciana podszybia to gl6wne elementy indywidualizujqce wyglqd nowego
autokaru. R6wnie ciekawie zaaranzowano
scianE? tylnq z charakterystycznymi owalnymi lampami, oryginalnie uksztaltowanq
szyba i zintegrowanym spojlerem z wbudowa~q kamerq cofania. Zr6dlem napE?du
jest 13-litrowy silnik Euro-5 Scania DC13
o mocy 294 kW (400 KM) , wsp6lpracujqcy z osmio- lub dwunastobiegowq zautomatyzowanq skrzyniq bieg6w Opticruise.
Nowy autobus w wersji dwunastometrowej

Scania Polska - Stara Wies
W ubieglym roku Scania Polska utrzymala swojq pozycjE? rynkowq z Iat poprzednich. Wplyw na to miala wiE?ksza o 26%
sprzedaz, gl6wnie w sektorze autobus6w
miejskich. tqcznie do polskich przewoznik6w trafily 63 autobusy. W sektorze autobus6w miejskich , szwedzki koncern
sprzedal 42 autobusy. Miejskie OmniCity
trafily do MPK tomza (22) , MZK Koszalin (3)
i PKS Grodzisk Mazowiecki , a w wersji
przegubowej do PKM Gliwice (1 0) i MZK
Koszalin (1).
W segmencie autobus6w kombi Scania Polska sprzedala kolejny auto bus modelu i4. Na rynku autobus6w turystycznych sp6lka ze Starej Wsi zmniejszyla
sw6j udzial w rynku z 19,8% do 11 ,4%.
Polscy tourope rato rzy za ku pili tylk o
20 pojazd6w, w tym : lrizar NewCentury (9)
i lrizar PB (6). Na pewno wplyw na to miala pr6ba samodzielnego wejscia na polski rynek hiszpanskiego producen a z modelem i6. Mimo to, Scania Polska w dalszym ciqg u oferowac bE?dzie au obusy
z nadwoziem lrizara zabudowywane na
podwoziu Scanii.
W ubieglym roku Scania-Polska rozpoCZE?la promocjE? autobusu turystycznego
Touring HD. Autobus by! oficjalnym srodkiem transportu polityk6w przyjezdzajqcych
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Przegubowa Scania OmniCity Artie w barwach PKM Gliwice

1

Scania i4

Scania Touring z charakterystycznym logo polskiej prezydencji

przystosowany jest do przewozu 49 pasazer6w na fotelach wyposazonych w tr6jpunktowe pasy bezpieczenstwa. W standardzie oferowany jest m.in . system kontroli trakcji ESP, tempomat, podw6jne szyby, klimatyzacja przestrzeni pasazerskiej
o mocy 38 kW i toaleta.
Calq konstrukcjE? zoptymalizowano
pod kqtem serwisowym, minimalizujqc liczbE? CZE?SCi zamiennych i unifikujqc je z samochodami CiE?zarowymi , co pozwala na
obnizenie koszt6w uslug obslugowo-naprawczych. Atutem nowego produktu ma
bye atrakcyjna cena, uzyskana dziE?ki ograniczeniu liczby opcjonalnego wyposazenia. Nowy autobus jest pozycjonowany na
g6rnej p6lce segmentu kombi , adresowanego gl6wnie do przewoznik6w obslugujqcych dalekie polqczenia miE?dzynarodowe i krajowe. Ma bye bezposredniq konkurencjq dla takich autobus6w jak Mercedes-Benz Tourismo, MAN Lion 's Coach,
Neoplan Tourliner czy Volvo 9500.
Bramy fabryk i w Slupsku opuscilo
jedynie 500 pojazd6w, czyli 136 mniej niz
w roku poprzednim. Trafily one gl6wnie na
rynek szwedzki (34 ,8%} i holenderski
(32,8%}. Blisko jednq trzeciq produkcji stanowily autobusy napE?dzane paliwami alternatywnymi (34,8%). Obok 151 autobus6w Omnilink z silnikiem zasilanym etanolem , w Slupsku zbudowano takze
23 autobusy OmniCity napE?dzane sprE?:i:Onym gazem ziemnym.
Najpopularniejszym autobusem produkowanym w Polsce byl niskowejsciowy
Omn ilink we wszystkich mozliwych
odmianach , kt6ry stanowil ponad 82%
produkcj i. W mijajqcym roku wyprodukowano takze 39 autobus6w piE?trowych

Scania OmniCity DO przeznaczonych na
rynek brytyjski. Obok kompletnych autobus6w w Slupsku wyprodukowano takze
268 zestaw6w CKD, kt6re trafily na tak
odlegle rynki jak Australia, Tajwan , Chiny
czy lzrael. Nadal najwiE?kszym odbiorcq zestaw6w CKD jest Wielka Bry1an ia, kt6ra
gl6wnie kupuje podwozia do zabudowy
autobus6w piE?trowych.

Solbus - Solec Kujawski
W 2010 roku wydawalo siE?, ze losy fabryki w Solcu Kujawskim Sq przesqdzone
i z au1obusowej mapy Polski zniknie kolejny producent. Jednak dziE?ki olbrzymiej
determinacji i ostrej walki w niemal wszystkich przetargach na dostawy autobus6w
miejskich , Solbu s za notowal ponad

trzykrotny wzrost produkcji. W 2011 roku
bramy fabryki opuscily 44 auto busy, gl6wnie autobusy miejskie z rodziny Solcity.
NajwiE?kSzq CZE?SC produkcji stanowil dzieSiE?ciometrowy model autobusu Solcity
SM12.03, gl6wnie za sprawq dostawy 20
jednostek dla MZA Warszawa. Autobusy
tego samego typu zakupily takZe Plliawy (4).
Te ostatnie miasto zdecydowalo siE? takze
kupie 6 autobus6w w wersji dwunastometrowej . Z kolei wersja niskowejsciowa Solcity SC1 0 trafila MZK Krotoszyn i MZK
OstroiE?ka. Calosci produkcji dopelniajq
4 auto busy lokalne SN11 L i 2 Solway SL 10.
W tegorocznym portfelu zam6wien znajduje siE? 12 autobus6w dla Bialej Podlaskiej, kolejne 10 dla Pulaw oraz 7 autobus6w dla Zawiercia.
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SOR Polska - warszawa
Sp6tka SOR Polska po kilku latach
wzrostu , zanotowata niewielki spadek
sprzedazy. Jest to gt6wnie spowodowane stabosciq finansowq przedsiE?biorstw
PKS. Aby zniwelowa6 skutki braku popytu w segmencie autobus6w lokalnych ,
gdzie oferowano autobusy serii C i CN ,
SOR Polska zaczE?ta walczy6 o rynek
w segmencie autobus6w miejskich, przewaznie wsr6d przewoznik6w obstugujCjcych miasta matej i sredniej wielkosci.
Jednak patrzqc na przeprowadzane testy
pojazd6w i starty w przetargach w coraz
wiE?kszych miastach, nalezy stwierdzi6, ze
wizja rozwoju sp6tki nie konczy siE? na dotychczasowej grupie odbiorc6w. Tym bardziej, ze na rodzimym rynku SOR ostro
walczy z duzymi globalnymi producentami takimi , jak lrisbus czy Mercdes-Benz.
W 2011 r. SOR Polska dostarczyta tqcznie
34 auto busy. To o 12 mniej niz w 201 0 r.
W segmencie autobus6w miejskich najCZE?Sciej kupowanymi autobusami byty
autobusy serii BN o dtugosci 8,5; 9,5
i 10,5 m. Do MKS DE?bica, MZK KE?dzierzyn Kozle i PK Racib6rz dostarczono
22 pojazdy tego typu. Pozostate autobusy to przewaznie autobusy lokalne serii
LC o dtugosci 10,5 i 12 m, kt6re sprzedano w liczbie 9 jednostek. Wsr6d autobus6w lokalnych pojawHa siE? takze partia
5 autobus6w niskowejsciowych CN12.
Aby zaprezentowa6 potencjat rozwojowy firmy, SOR Polska podczas ubiegtorocznych targ6w Transexpo pokazata
w Polsce niskowejsciowy autobus SOR
EBN 10,5, kt6ry z powodzeniem testowany jest na ulicach czeskich , stowackich
i niemieckich miast. Takze w Po lee auto bus

Van-Hoof T921 Altano lqczy w sobie duzq pojemnos6 przestrzeni pasaterskiej z duzq pojemnosciq bagaznik6w podpodfogowych

ten prezentowano m.in. w Lublinie
i Ostrowcu SwiE?lokrzyskim . W autobusie
powiE?kszono rozstaw osi z 5600 na
6320 mm. Tym samym zwis tylny zmniejszono z 2800 mm na 1700 mm. Wszystkie elementy uktadu napE?dowego umieszczono w wydzielonej szafie na zwisie tylnym, podobnie jak to miato miejsce w autobusach DAB Service bus , Neoplan
N4114 DES , Mercedes-Benz Cito czy
Scania Hybrid. Zr6dtem napE?du jest asynchroniczny silnik elektryczny prqdu zmiennego o mocy ciCjgtej 125 kW zasilany z baterii litowo-jonowych o pojemnosci 300 Ah.
Autobus wyposazono w system rekuperacji energii hamowania. Autobus elektryczny jest blisko o 2 tony ciE?:Zszy niz standardowy BN 10,5. Mimo to moze on zabra6
na poktad az 85 pasazer6w, w tym 19 na
miejscach siedzqcych. Testy wykazaty, ze
autobus pokonuje dystans okoto 150 km
przy catkowicie natadowanych bateriach

Elektryczny SOR EBN 10,5 z charakterystycznq szafq wydzielonq na zwisie tylnym

AUTDBUSV

i przy srednich odlegtosciach miE?dzyprzystankowych na poziomie od 300 do 500 m.
W normalnej eksploatacji znajduje siE? juz
5 autobus6w tego typu . Przewozq one
mieszkanc6w Ostrawy i turyst6w w stowackich Tatrach.

van-Hool - Lier (Belgia)
Do tej pory interesy belgijskiego producenta reprezentowata firma Busclub
z Gtowienek. W 201 0 roku sprzedata on a
3 autobusy: 2 piE?trowe TD927 Astromega i 1 wysokopoktadowy T919 Altano.
W ubiegtym roku Van-Hool zrewolucjon izowat segment autobus6w turystycznych
w Polsce za sprawq brytyjskiej fi rmy Souter
Holdings Poland, kt6ra uruchomHa sie6 potqczen dalekobieznych Polski Bus.com
tqczqcych WarszawE? z 16 miastami w Polsce oraz 4 stolicami sqsiednich panstw,
tj . z Berlinem , Pragq, Bratystawq i Wiedniem . Na poczqtku obstugE? potqczen zapewniato 18 wysokopoktadowych autobus6w T921 Aliano o dtugosci 14960 mm,
przystosowanych do przewozu 70 pasazer6w, w tym 3 os6b niepetnosprawnych,
dla kt6rych wygospodarowano miejsce
tuz obok kabiny kierowcy. Konstrukcja
Aliano wyr6znia siE? poprowadzeniem poktadu pasazerskiego tak jak w autobusie
piE?trowym bezposrednio od sciany przedniej. Kabina kierowcy zostata zlokalizowana pod poktadem pasazerskim, a wejscie
do niej jest mozliwe zar6wno od strony
drzwi pasazerskich , jak i niezaleznymi
drzwiami umiejscowionymi po lewej stronie autobusu . Pozycja fotela kierowcy
jest niemal tak niska jak w samochodzie
osobowym. W bezposrednim sqsiedztwie
stanowiska kierowcy zlokalizowa no
2 fotele obstugi autobusu, kt6re nie muszq
bye sktadane podczas postoju, aby umozliwi6 pasazerom opuszczenie pojazdu.

Zaleta, takiego rozplanowania przestrzeni
pasai:erskiej jest Wit?ksza o 8 miejsc pojemnos6 autobusu w por6wnaniu z typowymi autobusami wysokopokladowym i
i znacznie wi~ksza pojemnos6 bagai:nik6w nii: w przypadku autobus6w dwupokladowych . W Altano podpodlogowe bagai:niki maja, pojemnos6 ai: 16,2 m3. Auto busy nap~dzane sa, silnikiem Euro-5
OAF MX o mocy 340 kW (462 KM), kt6ry
zostal zintegrowany ze skrzynia, bieg6w
Daimler G0-230.
Poniewai: w cia,gu pierwszych trzech
miesi~cy Polski Bus.com przewi6zl175 tys.
pasai:er6w, w pazdzierniku ubieglego roku
sp6lka podpisala kolejny kontrakt na dostaw~ 30 kolejnych T921 Altano i 20 dwupokladowych TXD27 Astromega . Ten
ostatni auto bus o dlugosci 14,1 m oraz wysokosci 4 m to najwit?kszy z oferowanych
autobus6w Van-Hool. Moi:e zabra6 na dwa
poklady 93 pasai:er6w. Napt?dzany jest
taki:e silnikiem Euro-5 OAF MX, jednak
o wyi:szej mocy 375 kW (510 KM). Razem
na podstawie obydwu kontrakt6w VanHool dostarczyl do Polski 30 autobus6w
Altano i przeja,l kontrolt? nad 17,1% rynku
autobus6w turystycznych.

VOL Bus &Coach Polska Straszk6w
Rok 2011 w dwunastoletniej historii firmy to kolejny rok odbudowy silnej pozycji
rynkowej, jaka, posiadala sp6lka ze Straszkowa w latach 2005-2008, po drastycznym
spadku sprzedai:y w 2009 roku . W ubieglym roku do polskich klient6w trafilo
16 autobus6w, w tym 6 najnowszego modelu Futura, uhonorowanego tytulem , International Coach OfThe Year". VOL Futura zostala zaprezentowana po raz pierwszy podczas targ6w IAA w Hanowerze
w 201 0 roku . Prace nad nowym autobusem trwaly ponad 3 lata w ramach projektu NCG (New Coach Generation). Aktualnie VOL oferuje 2 modele Futury: dwuosiowy o dlugosci 12,9 m oraz trzyosiowy
dlugosci 13,9 m. Wysokos6 obydwu nad'lozi to 3,6 m. Docelowo dwuosiowa wersja Futura HD, rna bye oferowana takze
z nadwoziem o dlugosci 12,2 m, natomiast
trzyosiowa z nadwoziem o dlugosci 13,1
i 14,8 m. Nowe modele adresowane sa,
rzede wszystkim do touroperator6w
i przewoznik6w obsluguja,cych regularne
linie m i ~dzynarodowe .
owe autobusy klasy biznes oferuja,
ajnowoczesniejsze rozwia,zania, jednak
"'Z zb~nego , nadmiaru". Aby zmniejszy6
· ie paliwa, przy konstruowaniu noweskupiono sit? na maksymalnym

obnii:eniu masy wlasnej oraz opracowaniu optymalnego pod wzglt?dem aerodynamiki ksztaltu nadwozia. Gl6wnym wyzwaniem dla ini:ynier6w byla budowa dwuosiowego, trzynastometrowgo autobusu,
kt6rego dopuszczalna masa calkowita nie
mogla przekroczy6 18000 kg. Zadanie to
zostalo w pefni spelnione, gdyi: masa pustego autobusu o pojemnosci 57 pasai:er6w wynosi 12900 kg, co jest jedna, z najnii:szych wielkosci w tym segmencie. Dzit?ki zoptymalizowanej pozycji drzwi srodkowych oraz klimatyzacji, nacisk na tylna, os
udalo sit? obnii:y6 o 150 kg .
Nowy autobus nawie,zuje stylistycznie
do modelu VOL BOVA Magiq. Zmieniono
jednak prz6d i tyl pojazdu, wkomponowuje,c w powierzchnie scian nowe zintegrowane swiatla typu LED w ksztalcie grotu
strzaly. Przednie reflektory harmonijnie
pole,czono dui:e, srebrne, maskownice,
z wkomponowanym nowym logo koncernu. Tylna sciana zachowala ksztalt w ksztalcie splaszczonej litery S, kt6ry optymalnie
ukierunkowuje strugt? oplywaje,cego powietrza i obnii:a cisnienie przeplywu powstaje,ce za pojazdem, zabezpieczaje,c tylne, sciant? przed nadmiernym zabrudzeniem i zapewniaje,c zachowanie niskiego wskai:nika
oporu aerodynamicznego.
Nowa Futura podobnie jak jej poprzedniczka, charakteryzuje sit? nowoczesnym
drivelinerem, cow pole,czeniu z niske, mase,
wlasnq i oplywowq przedniq scianq gwarantuje niskie zui:ycie paliwa. Zr6dlem nap~du w Futurze sa, pot~i:ne silniki OAF serii MX o mocy 361 lub 410 KM , spelniaje,ce
normt? czystosci spalin Euro 5. W modelu
dwuosiowym stosowane sa, taki:e silniki
serii PR . Opcjonalnym wyposai:eniem

w wersji trzyosiowej jest taki:e silnik
OAF MX o mocy 460 KM i maksymalnym
momencie obrotowym 2300 Nm. Wyb6r
optymalnego przetoi:enia biegu gwarantuje zautomatyzowana skrzynia bieg6w
ZF AS-Tronic. Dui:y nacisk poloi:ono na
zwit?kszenie poziomu bezpieczenstwa.
W Futurze HD obok popularnych system6w ABS/ASR i EBS czy hamulc6w tarczowych na wszystkich kolach, standardowo wprowadzono taki:e Asystenta Hamowania i system kontroli trakcji ESC, kt6ry
pomaga kierowcy utrzyma6 kontrolt? nad
pojazdem przy gwaltownej zmianie kierunku ruchu , czy pokonywaniu zakrt?t6w
w trudnych warunkach zimowych, a taki:e
skutecznie chroni przed dachowaniem.
R6wnie wai:nym tematem jak bezpieczenstwo, by! taki:e komfort podr6i:y dla
pasai:era. Niezalei:ne zawieszenie rozszerzono o system elektronicznego poziomowania ECAS, kt6ry zmniejsza wrai:liwos6
pojazdu na przechyly przy szybkim pokonywaniu zakrt?t6w oraz powoduje, i:e tlumienie wszelkich nier6wnosci drogi jest
jeszcze bardziej skuteczne. Plaska podloga, pozbawiona jakichkolwiek podest6w na
calej dlugosci pojazdu, pozwala na swobodne zaj~c i e miejsca. W Futurze wprowadzono nowe, rodzint? foteli pasai:erskich ,
zoptymalizowanych pod ke,tem masy. Dzit?ki plaskiej podlodze uklad siedzen moi:na
ksztaltowa6 niemal dowolnie, w tym taki:e
stosowa6 zabudowt? typu 2+1. Zastosowanie odpowiednich wykladzin i izolacji powoduje, i:e Futura jest jednym z najcichszych autobus6w w swojej klasie.
Mimo wprowadzenia na rynek nowego modelu, w dalszym cie,gu najpopularniejszym autobusem oferowanym przez

Trzyosiowa odmiana flagowej Futury - Futura FHD2 139-410

Najnowsza konstrukcja z Minska - przegubowy MAl 205 trafil jut na polskie drogi

sp&kEil pozostaje VOL BOVA Futura, sprzedawana gl6wnie w wersji dwuosiowej
o dlugosci 12,8 m. Do rqk polskich przewoznik6w trafilo lqcznie 9 pojazd6w tego
modelu . Od poczqtku sprzedazy w 2000 r.
polscy touroperatorzy zakupi li ponad 150
jednostek tych pojazd6w.

MAZ Auto Poland - Piaseczno
W mijajqcym roku polski przedstawiciel bialoruskiego producenta sprzedal
15 autobus6w. Gl6wnym motorem popytu by!, tak jak rok wczesniej dwunastometrowy autobus MAZ 203. 8 autobus6w
tego typu zostalo zakupionych m.in.
przez Uslugi Przewozowe Henryk Polak
z Chorzowa i sp6lkEil Meteor z Sosnowca. Ubieglorocznq nowosciq by! autobus
przegubowy MAZ 205, zunifikowany z pozostalymi autobusami tej rodziny 203
i 206. Zostal on kupiony w liczbie 6 jednostek przez prywatne firmy przewozowe z Zor. MAZ 205 wyr6znia siEil dlugosciq wynOSZqCq 18,75 m oraz zabudOWq
silnika asymetrycznie z prawej strony pomiEildzy osiami pierwszq a drugq. Umiejscowienie silnika w przedniej CZEilSCi pojazdu , poprawia rozklad nacisk6w na
osie, upraszcza konstrukcjEil przeg ubu
i gwarantuje lepsze parame ry trakcyjne
w trudnych warunkach e sploatacyjnych,
jednak z drugiej s rony zmniejsza alory
uzytkowe wnEil trza oraz pogarsza ko ort
podr6znych przedniego cz!onu z uwagi
na halas. Autobus napli!dzany jes szesciocylindrowym silnikiem Euro-5 Mercedes-Benz OM 906 LA o mocy 210 kW
(286 KM) lub silnikiem EEV Mercedes-Benz
OM 926 LAo mocy 240 kW (326 KM), kt6ry przekazuje moment napEildowy na os

UTO

srodkowq za posrednictwem automatycznej skrzyni bieg6w ZF 6HP 604C lub
Voith DIWA 0854.5. Auto bus o masie wlasnej 161 00 kg moze przewiezc jednorazowo 175 pasazer6w, w tym 39 na miejscach siedzqcych .
Obok autobus6w serii 200 prywatni
przewoznicy decydowali siEil takze na zakup
dwuosiowych autobus6w MAZ 103, produkowanych na licencji Neoplana N-4016.

Gran- t6dz
Gran od kilku lat pr6buje wprowadzic
wyroby tureckiej firmy Otokar na rynek
polski. W 2010 roku sprzedal do MZK
Przemysl 12 niskowejsciowych midibus6w Vectio LE, a w ubieglym roku dostarczyl 8 autobus6w Otokar 290LF Kent do
MPK Tarnow.
Otokar 290LF Kent to autobus dwunastometrowy z nadwoziem wykonanym
ze stali nierdzewnej z wszystkimi bezstopniowymi drzwiami. Auto bus charakteryzuje siEil milq dla oka stylistykq. Z boku mozna zobaczyc wiele zapozyczen z Setry S
415 NF. Prz6d autobusu wyr6Znia siEil trapezowymi reflektorami i duzq szybq czolowq, powiEilkszonq optycznie czarnym
pasem podokien nym . Pas podokienny
harmonijnie polqczono ze slupkiem ,P:.'.
by zmniejszyc koszty napraw powypado ''Y , we wszystkich autobusach Otoar, zamias jednolitej blachy pociqgnili!ej
2: catego nadwozia zastosowas relowane z modulami szyb
y h. S j~cy silnik zabudowano
1 wydziel nej wie2:y asymetrycznie na
zwisie tylnym. imo zasiosowania ukladu wiezowego, w tylnej CZEilSCi nadwozia
zastosowano jednolitq szybEil tylnq, kt6ra

maskuje takze tylnq tablicEil numerowq.
Ponad niq zamontowano dodatkowy spojler, kt6ry zabezpiecza tylnq scianEil przed
zabrudzeniem. W powierzchniEil spojlera
wbudowano swiatla gabarytowe i kamerEil cofania.
We wnEiltrzu wygospodarowano stanowisko do mocowania w6zk6w inwalidzkich zgodnych ze standardem EU 2001 /85.
Zostalo one wyposazone m.in. w specjalny podlokietnik, zabezpieczajqcy w6zek
przed wywr6cen iem siEil przy naglym pokonaniu zakrEiltu. Standardowym wyposazeniem autobus6w miejskich i lokalnych
staly siEil elektroniczne tablice kierunkowe
wewnEiltrzne. Otokar oryginalnie uksztaltowal ten element, wkomponowujqc tabliCEil kierunkowq z nazwq nastEilpnego przystanku w przestrzen sufitu ponad kierowcq. Zastosowana obudowa tablicy ma
ksztalt oka.
Bardzo ciekawie zaprojektowano stanowisko kierowcy. Dwubarwna kolorystyka wykonczenia tworzy przyjemny klimat.
Wszystkie przyciski Sq w zasiEilQU rEilki prowadzqcego pojazd . Monitor LCD systemu monitoringu zostal zgrabnie zamontowany w p6lce podszybia, stanowiqc
integralnq CZEilSC stanowiska. Jego obserwacja jest mozliwa bez odrywania wzroku od drogi. Zgodnie z obwiqzujqcymi
standardami , kierowca ma mozliwosc
regulowania temperatury w kabinie , niezaleznie od temperatury w przestrzeni
pasazerskiej.
Otokar Kent napEildzany jest silnikiem
Diesla Deutz TCD 2013 o pojemnosci
7,15 dm3 i mocy 210 kW (286 KM) , z kt6rego moment napEildowy przekazywany
jest na os tylnq ZF AV 132/80 poprzez automatycznq skrzyniEil bieg6w Voith 0854.5
lub ZF 6HP594C.
Otokar jest jednym z wiEilkszych producent6w minibus6w w Turcji. Rocznie
bramy fabryki w Sakarya opuszcza ponad
2 tys. pojazd6w. PodstawEil produkcji sta·
nowiq male minibusy M2000 z pneumatycznym i drzwiami , napEildzane silnikem
Dutz, kt6re na stale wpisaly siEil w krajobraz tureckich miast. Obok minibus6w,
Otokar produkuje takze turystyczne midibusy Sultan, kt6re w Europie oferowane Sq pod markq Navigo . W ciqgu minionych kilku lat Otokar opracowal od
pod staw calq rodzinEil autobus6w obejmujqcych kilka model i. Najmniejszym
z nich jest szesciometrowy CENTRO
o dopuszczalnej masie calkowitej 5800 kg,
przeznaczony do przewozu 21 pasazer6w, w tym od 11 do 14 na miejscach siedzqcych, z niskq podlogq naprzeciwko

srodkowych drzwi. Kolejnq grupE? stanowiq osmiometrowe midibusy turystyczne
Navigo o pojemnosci 31 pasazerow,
z powodzeniem sprzedawane w Europie
Zachodniej . Rodzina Vectio - pojazdow
o dlugosci 9,2 m i dopuszczalnej masie
calkowitej 13500 kg obejmuje zarowno
niskowejsciowe autobusy miejskie
(Vectio LE), jak i lokalne (Vectio U) oraz
kombi (Vectio S). Calosc zamykajq autobusy klasy maxi: miejski Kent 250 LF oraz
miE?dzymiastowy Territo U.

Volvo Polska Autobusv Wroclaw
Volvo Polska Autobusy sprzedalo
w 2010 roku , tak jak rok wczesniej tylko
8 autobusow. Tym samym udzial rynkowy szwedzkiego koncernu spadl do poziomu 0,6%. Sprzedaz ograniczyla siE? jedynie do autobusow turystycznych serii
9500 i 9700, w tym jednego trzyosiowego . Od 2008 roku Volvo nie sprzedalo
w Polsce zadnego autobusu miejskiego,
chociaz fabryka we Wroclawiu pracuje na
pelnych obrotach. Bramy fabryki opuscilo 922 autobusy. Produkcja jak zawsze
byla zdominowana przez autobusy lokalne serii 8700/ 8900 zarowno w wersji
niskowejsciowej LE , jak i z wysokim
przebiegiem podlogi. tqcznie autobusy te

Ubieg/orocznq nowosciq koncernu Volvo jest turystyczny model 9500

stanowily 43 ,5% produkcji wroclawskiej
fabryki. W polowie 2010 roku uruchomiono we Wroclawiu seryjnq produkcjE? autobusow Volvo 7700 z rownoleglym naPE?dem hybrydowym I-SAM. W ciqgu poltara roku zbudowano ich ponad 200 jednostek, ktore trafily do Niemiec, Luksemburga, Norwegii, Danii, Austrii i Szwajcarii a takze do Chin i Meksyku . Znamiennym jest fakt, ze na 279 wyprodukowanych

autobusow miejskich , az 76,3% posiadalo napE?d hybrydowy lub bylo zasilane
sprE?ionym gazem ziemnym.
Obok autobusow miejskich i lokalnych , we Wroclawiu zbudowano takze
241 autobusow turystycznych , z ktorych 4 7,3% stanowily auto busy trzyosiowe. NajwiE?kszymi odbiorcami wroclawskich autobusow byly Norwegia,
Szwecja i Niemcy.

3ramf fabryki we Wroclawiu opuscilo juz ponad 200 hybrydowych Volvo
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AMZ Kutno
Niewqtpliwie jednq z absolutnych
nowosci ubiegtego roku byt dwunastometrowy autobus niskopodtogowy AMZ
CitySmile CS12LF. Byt on prezentowany zar6wno na targach w Kielcach , jak
i na targach BusWorld w belgijskim Kortrijk . Autobus ten to zupetne zaskoczenie, biorqc pod uwag~ , ze do tej pory,
producent z Kutna specjalizowat si~
w tylko i wytqcznie w minibusach . Nowym wyrobem AMZ chce wejs6 w segment najpopularniejszych autobus6w
w Polsce. Segment o tyle trudny, ze charakteryzujqcy si~ bardzo silnq konku rencjq. Swoje miejsce upatruje gt6wnie
w miastach matych i wsr6d prywatnych
przewoznik6w, dziatajqcych na zlecenie
zarzqd6w transportu miejskiego. Pierwszy autobus tego typu tram do MZK
Kutno . CitySmile wyr6znia si~ bardzo
awangardowq liniq nadwozia, kojarzqcq
si~ z autobusami lotniskowymi . Osiqgni~to to za sprawq pochylonych stupk6w w sqsiedztwie przednich i tylnych
drzwi oraz duzych tafli szyb bocznych poprowadzonych az do k r aw~dzi dachu .

Aby optycznie uwypukli6 pochylone
stupki , pas podokienny pomi~dzy nimi
pomalowano czarnym lakierem tak, ze
na pierwszy rzut oka wydaje si~ , iz dolna linia okien zostata obnizona ponizej
nadkoli . Takze z przodu zastosowano
pot~:Znq jednolitq szyb~ czotowq z moeno uwypuklonq kraw ~dziq dolnq. lnnym
charakterystycznym elementem nowego autobusu jest silnie przeHoczony
czotowy pas podokienny, z indywidualnymi , gt~boko osadzonymi punktowymi refle ktorami . We w n~trzu zastosowano panele scian w biatym kolorze , kontrastujqce z ciemnq barwq szyb. Specyfikacja techniczna Citysmile CS12LF
jest niemal identyczna jak w przypadku
innych krajowych produkt6w tego segmentu , takich jak Autosan Sancity 12LF,
czy Solbus Solcity 12. Do budowy konstru k cji nosnej wykorzystano stal
nierdzewnq 1.4003 , a poszycie ze wn~trzne wykonano z paneli DIBOND.
Takie potqczenie materiat6w pozwoiHo
uzyska6 niewielkq mas~ wtasnq, co daje
przetozenie na du:Zq pojemnos6 rz~du
105 pasazer6w. Auto bus oferuje

I·

AMZ Citysmile CS12LF o awangardowej linii nadwozia

AUTOB 5V

marketing

31 miejsc siedzqcych, z kt6rych od 10
do 12 dost~pnych jest bezposrednio
z niskiej podtogi. Wszystkie siedzenia,
za wyjqtkiem mocowanych bezposrednio do nadkoli czy podest6w, zostaty zamontowane na podstawach , canti-lever", co bardzo usprawnia sprzqtanie
pojazdu . Stanowisko kierowcy, oddzielone od przestrzeni pasazerskiej p6totwartq kabinq, zostato takze wyposazone w desk~ rozdzielczq FAP VDO .
Jednostkq nap~dowq jest silnik EEV
Cummins ISBeV o pojemnosci 6,7 dm3
i mocy 22 1 kW (300 KM) , wsp6tpracujqcy z automatycznq skrzyniq bieg6w Voith DIWA.5. Opcjonalnie przewiduje si~ takze zastosowanie silnik6w OAF ser ii PR oraz przektad ni
ZF Ecolife 6AP1200 . W uktadzie jezdnym zastosowano komponenty ZF,
takie jak niezalezne zawieszen ie
RL75EC oraz tylny most portalowy
AV 132/80. R6wnolegle z wersjq dwunastometrowq AMZ zapowiedziat produkcj~ midbusu CS1 OLF o dtugosci
9,95 m i pojemnosci 85 pasazer6w
z uktadem drzwi 1-2-0 lub 1-2-1 .

