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Tui przed Euro 6 
Nowe konstrukcje autobusow na 2012 rok 
miedzvnarodowych koncernow o zasiegu globalnvm 
Zbigniew Rusak 

Wst~p 
Juz wkr6tce nowa norma czystosci 

spalin Euro 6 stanie si~ faktem, Od 1 stycz
nia 2014 roku kazdy nowy autobus sprze
dawany w Unii Europejskiej b~dzie musiat 
bye wyposazony w silnik o nowych stan
dardach, Wi~kszosc producent6w silnik6w 
pokazata juz nowe jednostki nap~dowe, 
w kt6rych ostrzejsze limity emisji spalin 
spetniono poprzez kombinacj~ recyrkula
cji spalin (EGR) oraz katalitycznego ich do
palania (SCR), Bardziej rozbudowany 
osprz~t silnika, bardziej wydajny uktad 
chtodzenia i wi~ksze Humiki zintegrowane 
z katalizatorami zwi~kszyty mas~ i wyma
gajq powi~kszonej komory silnika, Nic wi~c 
dziwnego, ze wi~kszose producent6w au
tobus6w podj~ta decyzj~ o wprowadzeniu 
nowych modeli autobus6w tuz przed 
wprowadzeniem nowych norm emisji . 
Z wi~kszosciq z nich mozna byto zapo
znae si~ podczas ubiegtorocznych targ6w 
BusWorld w Kortrijk, gdzie swoje wyroby 
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zaprezentowato 70 producent6w z 34 kra
j6w swiata. Lecz wprowadzenie nowej nor
my czystosci spalin to nie jedyne wyzwa
nie dla konstruktor6w. W 2017 roku auto
busy b~dq musiaty spetniae nowe wyma
gania dotyczqce sztywnosci nadwozia okre
slone w normie ECE R-66.01. Juz wkr6tce, 
w przypadku autobus6w klasy II i Ill , doj
dzie obowiqzek stosowania system6w kon
troli trakcji jako standardowego wyposaze
nia. Nie mozna tez zapominae o dynamicz
nym rozwoju elektroniki , kt6ry skutkuje 
wprowadzaniem coraz to nowoczesniej
szych rozwiqzan technicznych poprawiajq
cych bezpieczenstwo i wspomagajqcych 
prac~ kierowcy. Biorqc pod uwag~. ze sred
ni czas zycia modelu to okoto 10 I at, wszyst
kie przedstawione uwarunkowania juz dzis 
muszq bye aplikowane w nowych konstruk
cjach. Przyjrzyjmy si~ zatem najnowszym 
autobusom, kt6re b~dq obecne na rynku 
przez co najmniej najblizszq dekad~. 

Iris bus 
Wtoski koncern jak na razie wprowadzil 

najmniej nowosci. W segmencie autobus6w 
miejskich lrisbus pokazat kolejnq odmian~ 
hybrydowego Citelisa. W dalszym ciqgu 
pierwotnym zr6dtem energii jest szescioli
trowy silnik lveco Tector o mocy 220 kW, 
kt6ry wsp6tpracuje z silnikiem elektrycznym 
o mocy ciqgtej 175 kW. Jednak zamiast 
komponent6w brytyjskiego producenta 
BAE Systems, wykorzystano drive-line in
nej firmy z Wysp, jakq jest Aleksander Den
nis Limited. Duzym sukcesem rynkowym 
lrisbusa, minionych lat byt, znany takze na 
naszym rynku, lokalny autobus Crossway, 
sprzedany w liczbie 10 tys. Chcqc jeszcze 
lepiej zdyskontowae popularnose tego 
modelu, rozszerzono wersj~ LE o model 
10,8 m. Obecnie Crossway LE oferowany 
jest w trzech wersjach dtugosciowych: 1 0,8, 
12 i 12,8 m z uktadem drzwi 1-2-0, 1-2-1, 



2-2-0 czy 2-2-1. Nowy autobus bE;Jdzie gl6w
nie oferowany przewoznikom obslugujq
cym linie miejskie i podmiejskie w miastach 
sredniej i malej wielkosci. Ma stanowie kon
kurencjE;J w stosunku do takich konstrukcji 
jak Mercedes-Benz Citaro K czy MAN 
Lion's City M. Jego atutem obok atrakcyj
nej ceny i zwrotnosci ma bye takze duza 
liczba miejsc siedzqcych, co predysponu
je ten autobus do eksploatacji takze na li
niach miE;Jdzymiastowych. W ukladzie prze
niesienia napE;Jdu moze bye stosowana 
zar6wno automatyczna, jak i manualna 
skrzynia bieg6w. 

Aby zoptymalizowae koszty produkcji , 
lrisbus podjql decyzjE;J o wycofaniu z pro
dukcji autobusu turystycznego Domino. 
Jego miejsce zajql opisywany szczeg61owo 
na naszych lamach Magelys HD i HDH [2). 
W ubieglym roku rodzinE;J tych autobus6w 
rozszerzono o model Magelys PRO. Zgod
nie ze strategiq sprzedazy Magelys Pro ma 
bye ekonomicznym autobusem turystycz
nym, oferujqcym wysoki komfort podr6Zy 
za przystE;Jpnq cenE;J. W ofercie lrisbusa 
bE;Jdzie stanowil posredni poziom pomiE;J
dzy luksusowymi autobusami Magelys HD 
i HDH, a liniowym Evadysem. Wymiary ze
wnE;Jtrzne Magelys Pro, jak i komponenty 
ukladu jezdnego Sq identyczne jak w mo
delu Magelys HD. Jedynie jego wyposa
zenie bardziej dostosowano do obslugi 
miE;Jdzynarodowych polqczen regular
nych. Mimo tej samej wysokosci i popro
wadzenia podlogi na tym samym pozio
mie, Magelys Pro ma mniejszq o okolo 
2 m3 pojemnose bagaznik6w. We wnE;)trzu 
luksusowe fotele Sublimeo z wbudowa
nym panelem serwisowym i lampami LED, 
zastqpiono fotelami Spacio, ulozonymi 
z mniejszq podzialkq, co pozwolilo na 
zwiE;Jkszenie pojemnosci o 5 pasazer6w. 
W standardowej wersji zrezygnowano 
z takich element6w, jak lod6wka o pojem
nosci 251itr6w w pasie podokiennym, skla
dane w dachu monitory LCD, tuner TV, 
toaleta, kamera pokazujqca pilota lub kie
rowcE;J. Oczywiscie wszystkie te elementy 
sq dalej dostE;Jpne jako wyposazenie do
datkowe oferowane za doplatq. Do napE;J
du autobusu na razie zastosowano silnik 
Euro 5 lveco Cursor o pojemnosci 
10,31 dm3 i mocy 280 kW (380 KM) lub 
330 kW (480 KM) , kt6ry wsp61pracuje z me
chanicznq skrzyniq bieg6w ZF 6S 1600. 
Zautomatyzowany dwunastobiegowy 
As-Tronic oferowany jest jako opcja, ale 
tylko z silnikiem o mocy 330 kW. W wersji 
PRO zamontowano takze mniejszy 
o 60 litr6w zbiornik paliwa. Jego pojem
nose wynosi 420 litr6w. 

WnE;Jtrze komory silnika hybrydowej odmiany lrisbusa Cite/is 

Nowa odmiana autobusu Crossway LE - midibus o dlugosci 10,8 m 

Magelys Pro ma bye orf!l.em do wa/ki o klienta z takimi autobusami jak Mercedes-Benz Tourismo 
czy MAN Uon 's Coach 
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MAN 
Niewqtpliwie MAN jest jednym z pro

ducent6w, kt6ry jako pierwszy zacznie ofe
rowa6 autobusy z silnikami Euro 6. B~dq 
one dost~pne juz od tego roku. W Kortrijk, 
koncern z Monachium pokazal nowy silnik 
lezqcy D20 o mocy 235 kW, spelniajqcy 
norm~ Euro 6, skonstruowany z myslq 
o autobusach Lion 's City. Zostal on zabu
dowany w dwunastometrowej wersji tego 
pojazdu. Mimo rozbudowanego osprz~tu 
silnika, nie wystqpila koniecznos6 ograni
czenia liczby miejsc siedzqcych. Caly czas 
MAN rozszerza swojq ofert~ autobus6w 
miejskich tak, aby przewoznik m6gl opty
malnie dobra6 tabor do swoich potrzeb. 
W roku ubieglym rodzina Lion 's City zosta
la rozszerzona o trzyosiowy autobus Lion 's 
City C o dlugosci 13,7 m. Podobnie jak 
o metr wi~kszy Lions City L, takze model C 
zostal wyposazony w skr~tnq trzeciq os 
z elektrohydraulicznym sterowaniem. Trwajq 
takze przygotowania do wprowadzenia do 
produkcji kolejnych wersji nadwoziowych 
niskowejsciowej odmiany Lion 's City LE. 

Absolutnq ubieglorocznq nowosciq 
by/a nowa generacja pi~trowego Skyline
ra. Autobus ten jest produkowany od 1967 r. 
i do chwili obecnej zostal sprzedany w licz
bie 4 tys. Uruchomienie produkcji nowego 
Skylinera zamkn~lo proces wymiany 
wszystkich modeli Neoplana, zapoczqtko
wany wraz z wprowadzeniem na rynek kul
towego Starlinera drugiej generacji w 2004 
roku . Sukces poprzednich modeli spowo
dowal, ze wszystkie sprawdzone elementy 
Starlinera i Citylinera przeniesiono do no
wego Skylinera. Zewn~trznie , tak jak po
zostale wspomniane modele, Skyliner 

MAN Uon 's City wyposazony w silnik Euro 6 

wyr6znia si~ bardzo futurystycznq liniq nad
wozia. Nalezy podkresli6, ze piqta juz ge
neracja tego topowego modelu ulegla naj
wi~kszym przeobrazeniom w 45-letniej hi
storii modelu. Nowy Skyliner jest chyba je
dynym autobusem pi~trowym z mocno 
pochylonq szybq czolowq g6rnego pokla
du. Opr6cz zabiegu stylistycznego, takie 
uksztaltowanie sciany przedniej pozwolilo 
wydatnie zmniejszy6 opory powietrza, co 
ma bezposredni wplyw na zuzycia paliwa, 
zwlaszcza przy wyzszych pr~dkosciach. 
Podczas test6w zuzycie paliwa tego pot~z
nego, wazqcego blisko 27 ton pojazdu 
wahalo si~ w granicach 30 1/100 km. Testy 
drogowe potwierdzily taki:e, ze obliczenio
we wartosci emisji C02, wynoszqce co naj
mniej 12 gram6w na pasazerokilometr, 
mogq bye w praktyce jeszcze nizsze, na
wet przy pelnym obciqi:eniu. 

Wsp61czynnik oporu aerodynamiczne
go Cx wynosi 0,41 i jest jednym z najniz
szych nie tylko wsr6d autobus6w pi~tro
wych, ale og61nie w calym segmencie au
tobus6w turystycznych. Najbardziej cha
rakterystycznym elementem lqczqcym 
wszystkie autobusy Neoplana jest prze
chylony do przodu slupek ,B", wyznacza
jqcy granic~ pomi~dzy dachem, a scianq 
czolowq. Z boku panoramiczna szyba czo
lowa lqczy si~ wizualnie z pasem okien
nym dolnego pokladu. W ten spos6b na
st~puje optyczna eliminacja podzialu na 
poklad g6rny i dolny. W Skylinerze wzor
cowo dobrano wymiary szyb bocznych 
i metalowych element6w poszycia tak, aby 
uzyska6 wrazenie lekkosci calej bryly po
jazdu mierzqcego 13,99 m dlugosci i 4 m 
wysokosci. 

cy 

Do modeli poprzednich generacji na
wiqzujq m.in pochylone slupki szyb bocz
nych, oraz szyby boczne zachodzqce na 
dach , zintegrowane przednie reflektory 
oraz trapezowy ksztalt szyby tylnej i lamp 
tylnych . Wzorem nowej stylistyki aut oso
bowych, bryla nadwozia wyr6znia si~ za
stosowaniem ostrych kraw~dzi dzielqcych 
duze powierzchnie na indywidualne plasz
czyzny. Ostre kqty trapez6w obudowy 
przednich reflektor6w, lamp tylnych, szy
by tylnej i pokrywy silnika nadajq agresyw
ny charakter calej sylwetce. Przednie re
flektory wyposazono w swiatla LED do jaz
dy dziennej oraz w zar6wki biksenonowe 
H11 , charakteryzujqce si~ lepszym rozkla
dem strumienia swiatla. Zewn~trzne lam
py skr~cajq si~ w zaleznosci od skr~tu k61, 
lepiej OSWietlajqC drog~ przy pokonywaniu 
zakr~t6w. Dwa zespoly czterech okrqglych 
lamp ksenonowych wznoszqcych si~ ku 
bocznej linii nadwozia sq charakterystycz
nym elementem stylistycznym dla wszyst
kich konstrukcji Neoplana. Kazdy zesp61 
lamp wyposazony jest w dysze czyszczq
ce, kt6re wysuwajq si~ ze zderzaka auto
matycznie pod wplywem cisnienia cieczy. 
Podobnie jak w poprzednim modelu, luster
ka boczne osadzono na azurowych ramio
nach wykonanych ze stop6w lekkich, kt6-
re w zaden spos6b nie zakl6cajq nowej li
nii nadwozia. 

Nadwozie spelnia juz nowe wymaga
nia bezpieczenstwa okreslone w regulami
nie ECE R66.01 . Cala przestrzen pasazer
ska otoczona jest sztywnq klatkq, chroniqcq 
pasazer6w przed skutkami przewr6cenia 
si~ autobusu lub zderzen bocznych. Ele
mentami tej klatki Sq slupek ,B" nad przed
niq osiq oraz tylny slupek ,C", tworzqce 
charakterystyczne palqki oraz specjalnie 
wzmocnione w~zly lqczenia slupk6w mi~
dzyokiennych i podluznic polozonych 
wzdluz dolnej kraw~dzi szyb bocznych. 
Aby maksymalnie wydluzy6 zywotnos6 
pojazdu, calos6 konstrukcji nadwozia jest 
zabezpieczona w procesie calopojazdowej 
kataforezy zanurzeniowej . 

Z dolnego pokladu na g6rny prowadzq 
dwie wygodne, szerokie klatki schodowe, 
doswietlone przez tr6jkqtne okna od stro
ny kierowcy i tuz za srodkowymi drzwiami. 
Szyby boczne g6rnego pokladu Sq dzielo
ne. lch g6rna cz~s6 , jak w autobusach 
z lat 60. zachodzi na dach, znacznie zwi~k

szajqc pole obserwacji z wn~trza pojaz
du. We wn~trzu zastosowano nowy typ sie
dzen z ukladem regulacji oparcia dostoso
wujqcym si~ do kr~goslupa. Kazdy z foteli 
wyposazono w konsol~ umozliwiajqcq pod
lqczenie sluchawek do osmiokanalowego 



Neap/an Skyliner zakanczyl proces wymiany wszystkich madeli Neap/ana 

pokladowego systemu audio-wideo, wsp61-
pracujqcego z monitorami LCD i odtwarza
czem DVD. System naglosnienia wyposa
zono w system Dolby Surround. 

Zgodnie z obowiqzujqcymi trendami we 
wn~trzu pojazdu, znad foteli usuni~to ka
naly kryjqce w sobie indywidualne nawie
wy i oswietlenie foteli pasazerskich. Schow
ki na podr~czny bagaz, wzorem samolo
t6w, sq calkowicie zamykane, a ich pokry
wy odchylane w d61 o kqt 45° pozwalajq 
na latwe umieszczenie w ich wn~trzu , na
wet sporych rozmiar6w nesesera. Oswie
tlenie wn~trza realizowane jest przy pomo
cy czterech linii swietlnych wyposazo
nych w lampy typu LED. Plaska podloga, 
bez podest6w pod siedzeniami, ulatwia zaj
mowanie miejsca. 

Jako opcj~ opr6cz trzech przeszklo
nych luk6w dachowych, klient ma mozli
wosc zam6wienia szklanego dachu, kt6ry 
jeszcze lepiej zapewnia doswietlenie wn~
trza, jak r6wniez zwi~ksza pole obserwacji 
z kazdego miejsca pasazerskiego. Oczy
wiscie wszystkie szyby zabezpieczone sq 
specjalnq powlokq UV, chroniqcq wn~trze 
przed nadmiernym nagrzewaniem. 

Przy dlugosci pojazdu wynoszqcej 
13,99 m, autobus przystosowano do prze
wozu 83 pasazer6w. Dzi~ki temu odleglosc 
pomi~dzy fotelami wynosi az 900 mm , 
co gwarantuje wysoki komfort podr6zy. 
Dodatkowo doskonale warunki termiczne 
zapewniajq dwustrefowy agregat klimatyza
cji o mocy 56 kW, oraz dwa niezalezne kli
matyzatory dolnego pokladu o mocy 9 kW 
kazdy. W polqczeniu z nowq konstrukcjq 

kanal6w wentylacyjnych uklad klimatyza
cji zapewnia wymian~ 14 700m3 powietrza 
na godzin~. 

Stanowisko kierowcy, zaprojektowane 
wsp61nie z Uniwersytetem Technicznym 
z Monachium, zostalo wyposazone w de
sk~ rozdzielczq z centralnym wyswietla
czem stanu pracy urzqdzen. Na kole kie
rownicy umieszczono zestaw przycisk6w 
umozliwiajqcych sterowanie urzqdzeniami 
pojazdu bez koniecznosci odrywania rqk 
od kierownicy. 

Przestrzen bagazowq o pojemnosci 
11 m3, zlokalizowano w tylnej cz~sci dol
nego pokladu. Dost~p do niej umozliwiajq 
dwie pokrywy zamykane centralnym zam
kiem, unoszone pneumatycznie z miejsca 
kierowcy lub dodatkowe drzwi zlokalizowa
ne na zwisie tylnym. Nalezy podkreslic, ze 
wielkosc bagaznik6w w nowym Skylinerze 
jest o 3 m3 wi~ksza niz w przypadku innych 
autobus6w pi~trowych . 

Jak na razie zr6dlo nap~du Skylinera 
stanowiq szesciocylindrowe silniki EEV 
z zasilaniem typu Common Rail MAN 
D-2876 LOH 20/21 o pojemnosci 12,8 dm3 
i mocy 371 kW (505 KM) . Moment obroto
wy 2300 Nm przenoszony jest na kola osi 
nap~dowej za posrednictwem dwunasto
biegowej automatycznej, mechanicznej 
skrzyni bieg6w MAN TipMatic wyposazo
nej w funkcj~ Easy Start zabezpieczajqcej 
pojazd przed stoczeniem si~ podczas ru
szania pod g6r~ . Podczas hamowania do
datkowy moment hamujqcy wytwarzany 
jest za pomocq zwalniacza hydrauliczne
go ZF lntarder. Autobus wyposazono 

Tylna sciana z charakterystycznymi trapeza
wymi lampami i tylnq szybq 

w elektroniczny system uruchamiania ha
mulc6w EBS2 firmy Bosch, wsp61pracujq
cy z asystentem hamowania, precyzyjnie 
dobierajqcym sily hamowania na poszcze
g61nych kolach . Standardem jest takze 
elektroniczny system stabilizacji jazdy ESP, 
kt6ry zapewnia utrzymanie prawidlowego 
kierunku jazdy w przypadku wykonywania 
naglych manewr6w zwiqzanych z omija
niem przeszkody znajdujqcej si~ na drodze. 
Dodatkowymi elementami wspomagajqcy
mi prac~ kierowcy, kt6re minimalizujq skutki 
jego bl~d6w sq system kontroli pr~dkosci 
maksymalnej MSC (Maximum Speed Con
tro0 , system kontroli odleglosci ACC (Ada
ptive Cruise Contro0 oraz system ostrze
gania o zmianie kierunku jazdy LGS (Line 
Guard System). System MSC zabezpiecza 
przed przekroczeniem pr~dkosci maksy
malnej i jest szczeg61nie przydatny pod
czas dlugich zjazd6w. Systemy ACC i LGS 
Sq stosowane przewaznie przy przejazdach 
po autostradach. Pierwszy z nich, dzi~ki 
wsp61pracy z retarderem i ukladem zasila
nia silnika, automatycznie utrzymuje bez
piecznq odleglosc od poprzedzajqcego 
pojazdu. System radarowy jest uaktywnia
ny po przekroczeniu pr~dkosci 25 km/h. 
Z kolei system LGS, dzi~ki cyfrowej kame
rze umieszczonej za przedniq szybq ostrze
ga kierowc~ sygnalem akustycznym 
w przypadku zmiany pasa ruchu bez wlq
czenia kierunkowskazu. lnnym systemem 
majqcym wplyw na popraw~ bezpieczen
stwa czynnego jest aktywne zawieszenie 
CDS, zmieniajqce charakterystyk~ tlumie
nia w zaleznosci od techniki jazdy. 
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Neoplan Skyliner zostat zoptymalizowa
ny pod wzgl~dem obnizenia koszt6w eks
ploatacji. W por6wnaniu z autobusem po
przedniej generacji, wydtuzono cz~stotli 

wose przeglqd6w do 80 tys. km i wprowa
dzono nowq instalacj~ elektrycznq TEPS, 
b~dqCq standard em dla wszystkich autobu
s6w NeeMAN a umozliwiajqcq przeprowa
dzanie diagnozy on-board wszystkich pod
stawowych podzespot6w pojazdu. Central
ny komputer wyposazono w przytqcza 
umozliwiajqce podtqczenie urzqdzenia dia
gnostycznego MAN-Cats, odczytujqcego 
wszelkie informacje o nieprawidlowym dzia
taniu podzespot6w zapisane jego w pami~ci . 

W zamierzeniu zarzqdu firmy NeeMAN, 
nowy Skyliner ma bye pojazdem z najwyz
szej p6tki. Dzi~ki swojej unikalnej stylistyce 
oraz zastosowaniu najnowoczesniejszych 
rozwiqzan stanie si~ flagowym produktem 
koncernu. 

Mercedes-Benz 
Lider rynku autobusowego w ubieglym 

roku wprowadzit do produkcji kolejnq ge
neracj~ swojego autobusu miejskiego 
Citaro. C2 wkr6tce catkowicie zastqpi swo
jego poprzednika, kt6ry od 1997 roku zo
stat sprzedany w liczbie ponad 30 tys. 
Od samego poczqtku C2 jest oferowany 
jako autobus dwunastometrowy z dwu
i trzydrzwiowym nadwoziem, zar6wno z sil
nikiem lezqcym, jak i stojqcym oraz w wer
sji przegubowej . Stylistyczne r6Znice po
mi~dzy C2, a Citaro pierwszej generacji Sq 
raczej ewolucyjne. Nie mozna si~ temu dzi
wie, skoro Citaro zdobyt tak duzq popular
nose na rynku. 

W dalszym ciqgu nadwozie nowego 
Citaro wyr6znia si~ duzq, jednolitq szybq 
czotowq zintegrowanq poprzez stupki ,A" 

z tr6jkqtnymi szybami bocznymi utatwiajq
cymi kierowcy obserwacj~ drogi podczas 
podjazdu na przystanek oraz wysokimi szy
bami bocznymi si~gajqcymi az po lini~ da
chu. W nowym C2 o 120 mm obnizono 
dolnq lini~ okien , kt6ra niemal styka si~ 
z g6rnq linii nadkoli, cow jeszcze wi~kszym 
stopniu nadaje lekkosci catej bryle pojaz
du. Nowymi elementami stylistycznymi nad
wozia Sq zintegrowane reflektory przednie 
w ksztatcie kojarzqcym si~ z Uokiem silnika 
Wankla, stupki A zachodzqce na dach i har
monijnie przechodzqce w oston~ masku
jqcq agregat klimatyzacji oraz przeUocze
nia ponad nadkolami, przetamujqce prostq 
lini ~ okien bocznych. W tylnej cz~sci dolna 
linia okien powoli wznosi si~ az do g6rnej 
kraw~dzi swiatettylnych.lnnym nowym ele
mentem jest duza szyba tylna, poprowadzo
na do linii dachu, kt6ra maskuje takze tylnq 
tablic~ kierunkowq oraz dodatkowe swiaUa 
hamowania i kierunkowskazy. Jej dolna kra
w~dz posiada podobne przetamania jak 
dolna linia okien bocznych. 

Mimo ewolucyjnych zmian, juz na pierw
szy rzut oka widae, ze mamy do czynienia 
z nowym pojazdem. Prawdziwa rewolucja 
kryje si~ jednak w samej konstrukcji nad
wozia. Nowe elementy tqczqce podtuznice 
kratownicy tzw. ,grippy" wykonane zostaly 
jako jednolite odkuwki spawane laserowo. 
Pozwolito to na zmniejszenie liczby spaw6w 
i przesuni~cie spoin poza gt6wne w~zty 
obciqzenia. Przy zmniejszeniu masy catej 
konstrukcji , uzyskano znacznie wyzszq 
sztywnose nadwozia. Nadwozie juz dzis 
z zapasem spetnia ostrzejsze wymagania 
bezpieczenstwa okreslone w nowym regu
laminie ECE R66.01 , kt6ry wejdzie w zycie 
od 2017 roku. lnnym rewolucyjnym rozwiq· 
zaniem jest wprowadzenie specjalnego 
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wzmocnienia ptyty podtogowej na zwisie 
przednim (Front Collision Guard) , kt6ra 
chroni kierowc~ , przed skutkami zderzen 
czolowych. Obnizenia masy wtasnej pojaz
du , kt6ry w przysztosci zrekompens.uje 
wzrost masy samej jednostki nap~dowej 
osiqgni~to poprzez wprowadzenie nowych 
materiat6w. W por6wnaniu z poprzedniq 
wersjq Citaro, w C2 zmniejszono grubose 
szyb z 4 do 3,15 mm oraz zwi~kszono licz
b~ element6w wytwarzanych z tworzyw 
sztucznych. Obecnie poza elementami scia
ny przedniej i tylnej, takze nadkola wyko
nano z plastiku wzmacnianego wt6knem 
szklanym. Podobnie jak w Citaro poprzed
niej generacji , takze w C2 zastosowano 
poszycia boczne z aluminium. Dodatkowe 
kilogramy uj~to takze dzi~ki zastosowaniu 
nowego systemu por~czy wykonanych 
z aluminium. Obok obnizenia masy o oke
to 600 kg, wszystkie wspomniane wyzej roz
wiqzania wplyn~ly takze na zwi~kszenie 
trwatosci samego nadwozia. Zmiany kon
strukcyjne majq na celu takze maksymalne 
odciqzenie osi tylnej. Ma temu stuzye zwi~k
szenie zwisu przedniego o 100 mm i roz
stawu osi o 55 mm. Tym samym dtugose 
C2, w por6wnaniu z Citaro wzrosta z 11950 
do 12105 mm. lnnym zabiegiem zmieniajq
cym naciski na poszczeg61ne osie jest tak
ze przeniesienie komory akumulator6w 
sprzed osi tylnej bezposrednio pod stano
wisko kierowcy. 

Do C2 wprowadzono najnowoczesniej
sze rozwiqzania techniczne, takie jak nowe 
stanowisko kierowcy z multifunkcyjnq kie
rownicq, modutowq kabin~ kierowcy, nowq 
architektur~ uktadu elektrycznego opartq na 
magistrali CAN 2.01 minimalizujqcq dlugose 
okablowania i liczb~ potqczen oraz uktad 
kontroli trakcji ESP, co jest nowosciq w tej 
klasie pojazd6w. Przy projektowaniu, obok 
poprawy warunk6w bezpieczenstwa i kom
fortu podr6zy, szczeg61ny nacisk potozono 
na podatnose obstugowq zapewniajqcq 
tatwy dost~p do obstugiwanych podzespo
t6w i wydtuzony interwat mi~dzyobstugowy. 
Nowymi elementami zmniejszajqcymi skutki 
drobnych przytare Sq m.in. nowe naktadki 
wykonane ze specjalnego tworzywa chro
niqce dolnq kraw~dz przednich drzwi i dol
ne narozniki nadwozia przed uszkodzeniem 
w przypadku uderzenia o wysokie kraw~
dzie ramp przystankowych. Centralnq tabli
c~ elektrycznq w architekturze PCB wkom
ponowano w tylnq scian~ kabiny kierowcy. 

Nowe zintegrowane reflektory przed
nie zostaty wyposazone w swiaHa do jaz
dy dziennej w technologii LED. Jako 
opcj~ . klient moze zam6wie takze zar6w
ki bi -ksenonowe, zapewniajqce lepszq 



Nowe stanowisko kierowcy 

charakterystyk~ strumienia swietlnego oraz 
swiatla przeciwmgielne z funkcjq doswietla
nia zakr~t6w. Aby obnizy6 pob6r energii elek
trycznej, technologi~ LED wykorzystano tak
ze przy oswietleniu kabiny kierowcy, oswie
tleniu otwartych drzwi oraz opcjonalnie przy 
oswietleniu wn~trza przestrzeni pasa:Zerskiej. 

Komfort podr6zy poprawiono m.in. po
przez optymalizacj~ ksztattu kanal6w wen
tylacyjnych i zastosowaniu nowej perforo
wanej podsufitki , kt6ra zapewnia lepszq 
wymian~ powietrza oraz jednorodnq tem
peratur~ w calej kubaturze przestrzeni pa
sazerskiej. Klapy dachowe otwierane SCI 
elektrycznie ze stanowiska kierowcy i au
tomatycznie zamykajq si~ nie tylko przy wy
lqczeniu silnika, lecz takze po uruchomie
niu wycieraczek. 

lstotnym zmianom ulegla kabina kie
rowcy, w kt6rej zamontowano nowq desk~ 
rozdzielczq z centralnym, kolorowym wy
swietlaczem. Uklad przycisk6w i przelqCZ
nik6w tak przeprojektowano, aby te naj
cz~sciej uzywane byly w bezposrednim 
zasi~gu kierowcy. Deska rozdzielcza 
umozliwia (pod wzgl~dem mechanicznym 
i elektrycznym) zabudow~ na jej g6rnej 
plaszczyznie komputera pokladowego lub 
monitora monitoringu wn~trza o masie 
maksymalnej 2,5 kg. Pozwala to na takie 
umiejscowienie tych komponent6w, ze ich 
obserwacja nie wymusza na kierowcy od
rywania wzroku od drogi. lntegralnym ele
mentem nowej deski rozdzielczej jest tak
ze multifunkcyjna kierownica, na kt6rej 
umieszczono przyciski umozliwiajqce ob
slug~ menu wyswietlacza bez odrywania 
rqk od kola kierownicy. Takze pozycja 
kierowcy za kierownicq zostala zmieniona. 

Podest, na kt6rym umieszczono fotel kie
rowcy zostal podniesiony o 60 mm, dzi~ki 
czemu poziom jego wzroku znajduje si~ 
niemal idealnie na wysokosci wzroku wsia
dajqcych pasazer6w. Zapewnia to takze 
lepszq widocznos6 ruchu ulicznego. Zwi~k

szenie zwisu przedniego o 100 mm umoz
liwilo takze poszerzenie zakresu regulacji 
polozenia fotela kierowcy. Jak najlepsze 
dostosowanie do r6znych wymagan klien
t6w, zapewnia modulowa konstrukcja ka
biny kierowcy, w kt6rej podstawa drzwi ze 
specjalnie wyprofilowanym schowkiem jest 
elementem niezmiennym. W zaleznosci od 
potrzeb wymianie ulega tylko g6rna oslo
na drzwi , kt6ra moze mie6 wyprofilowany 
otw6r do przyjmowania monet i wydawania 
reszty lub specjalne lqcze do zabudowy 
bileterki i sortownika monet. Elementem 

wymiennym jest takze szyba oddziela
jqca kabin~ kierowcy od przestrzeni pa
sazerskiej oferowana w trzech r6Znych 
wymiarach . 

Na poczqtku C2 b~dzie oferowany 
z trzema rodzinami silnik6w Diesla, spel
niajqcymi norm~ czystosci spalin Euro 51ub 
EEV: szesciolitrowymi OM906 hLA, sied
miolitrowymi OM 926LA i dwunastolitrowy
mi OM 457 hLA oraz OM 457 LA. Zakres 
mocy i momentu obrotowego waha si~ od 
210 kW (286 KM) i 1120 Nm do 260 kW 
(354 KM) i 1600 Nm. Wszystkie jednostki 
charakteryzujq si~ wysokim momentem 
obrotowym juz od niskich pr~dkosci obro
towych, co jest szczeg61nie istotne w ru
chu miejskim. W przypadku silnik6w o po
jemnosci 7,21itra oraz 11 ,971itra klient moze 
zam6wi6 pojazd spelniajqcy norm~ EEV 
bez koniecznosci stosowania filtra czqstek 
stalych w ukladzie wydechowym. Oznacza 
to zar6wno nizsze koszty zakupu, jak i eks
ploatacji , a takze nizszq mas~ wlasnq. Sil
niki Euro 6 b~dC! dost~pne w C2 juz pod 
koniec 2012 roku. 

lnnq tegorocznq nowosciq Mercedesa 
jest auto bus turystyczny Travego Edition 1, 
wyposazony w silnik spelniajqcy norm~ 
emisji Euro 6. Sercem ukladu nap~dowe

go jest pionowy, szesciocylindrowy, 
24-zaworowy silnik rz~dowy OM 471 HD 
BlueEfficiency o pojemnosci 12,8 dm3, 
kt6ry rozwija moe 350 kW (476 KM) lub 
375 KM (51 0 KM) przy 1800 obr/min. Pelny 
maksymalny moment obrotowy 2300 Nm 
mozna osiqgnq6 juz przy 1100 obr. Nowa 
jednostka nap~dowa zostala wyposazona 
w system wtrysku X-Pulse bazujqcy na szy
nie Common Rail , z cisnieniem wtrysku 
2100 bar6w. Uklad elektroniczny pozwala 
kontrolowa6 ka:Zdy wtryskiwacz oddzielnie. 

Travego Edition 1 to pierwszy seryjnie produkowany autobus turystyczny wyposaiony w silnik Euro 6 



Producenci i poddostawcv orodu~ .. 

Zaletq X-Pulse jest nie tylko osiqgni~cie wy
sokiego cisnienia wtrysku paliwa, lecz takze 
jego precyzyjny rozdzial. Aby spelni6 rygo
rystyczne wymagania nalozone przez ncr
my emisji spalin Euro 6, Mercedes-Benz -
podobnie jak wczesniej opisywany MAN -
polqczyl technologi~ SCR z ukladem recyr
kulacji spalin (EGR) oraz filtrem czqstek sta
lych. Odpowiednia charakterystyka silnika 
zapewnia osiqgni~cie bardzo dobrych pa
rametr6w eksploatacyjnych. W por6wnaniu 
z silnikami Euro 5, udalo si~ obnizy6 zuzy
cie paliwa o okolo 8% i zuzycie AdBiue ai 
o 40%. Jednak zastosowanie filtra czqstek 
stalych, wymagajego przeglqdu po przejecha
niu 360 tys. km, a nast~pnie co 240 tys. km. 

Zabudowa bardziej rozbudowanej jed- Scania Citywide LF 
nostki nap~dowej wymusila wprowadzenie 
zmian konstrukcyjnych w pojezdzie tak, 
aby nie ogranicza6 liczby przewozonych 
pasazer6w i pojemnosci przestrzeni baga
zowej. Podobnie jak w C2, obnizono mas~ 
wlasnq nadwozia poprzez zastosowanie 
lzejszych okien i agregatu klimatyzacji . 
Odciqzenie osi tylnej osiqgni~to w wyniku 
przeniesienia zbiornika paliwa przed przed
niq os. Aby uzyska6 wyzszq wydajnos6 
ukladu chlodzenia przeniesiono chlodnic~ 
z lewej na prawq stron~ pojazdu, wydzie
lono przestrzen ukladu chlodzqcego od 
przedzialu silnika i wprowadzono dodatko
we wloty powietrza w tylnej cz~sci pojaz
du. W sumie wydajnos6 ukladu chlodze
nia wzrosla o 30%. Okresy mi~dzy przeglq
dami nowych silnik6w zostaly zwi~kszone 
z 90 tys. do 120 tys. km. Nowq jednostk~ 
nap~dowq polqczono z pelni zautomatyzo
wanq skrzyniq bieg6w GO 250-8 Power-
Shift. Takze w Travego Edition 1 zamonto- Scania Citywide LE 
wano nowe stanowisko kierowcy, z nowym 
wyswietlacze'm i ukladem przycisk6w. 

Scania 
Podobnie jak w przypadku Mercedesa, 

takze Scania postanowila wprowadzi6 do 
produkcji nowe autobusy miejskie. W bie
iqcym roku rodzina Omni zostanie zastq
piona rodzinq Citywide, kt6ra b~dzie obej
mowa6 zar6wno autobusy niskopodlogo
we, jak i niskowejsciowe. Takze w przypad
ku szwedzkiego koncernu zdecydowano 
si~ na ewolucyjne zmiany w stylistyce nad
wozia. Praktycznie najbardziej widocznq 
zmianq jest wprowadzenie nowej sciany 
przedniej z charakterystycznym lakierowa
nym na czarno pasem podokiennym, wi
zualnie kojarzqcym si~ z wzornictwem tu
rystycznego Touringa. Takze przednie lam
PY i trzycz~sciowy zderzak nawiqzujq styli
stykq do tego autobusu. Zgodnie z aktu-
alnie obowiqzujqcymi trendami przednie Trzyosiowa wersja Scania Touring HD 

cy 



reflektory zintegrowano z diodowymi swia
tlami do jazdy dziennej. Takze swiatla po
zycyjne i obrysowe wykonano w technolo
gii LED. Nowosciq jest takze rezygnacja 
z wydzielonego swietlika czolowej tablicy 
informacyjnej. W Citywide szyba tablicy in
formacyjnej jest harmonijnie polqczona 
z jednoCZE;!SCiowq szybq przedniq. Poza za
stosowaniem nowego zderzaka i powiE;!k
szonego wlotu powietrza chlodnicy, tyl au
tobusu nie ulegl powazniejszym zmianom. 
Zawiera typowq dla koncernu tylnq szybE;! 
w ksztalcie odwr6conego trapezu , diode
we lampy i duzq pokrywE;! silnika. 

Podobnie jak w OmniCity - calose po
szycia i caly szkielet nadwozia Sq wykona
ne z aluminium. Panele zaprojektowano 
tak, aby umozliwie ich latwq naprawE;! lub 
wymianE;! w przypadku uszkodzenia. Alu
minium dobrze nadaje siE;! do recyklingu 
i moze bye wielokrotnie wykorzystywane, 
nie tracqc przy tym na swej jakosci. Po
szczeg61ne sekcje nadwozia zaprojektowa
no jako moduly pozwalajqce na budowE;! 
r6znych typ6w pojazd6w o zr6znicowanej 
dlugosci i r6znym ukladzie drzwi. Polskich 
przewoznik6w moze jednak zmartwie, ze 
Omniwide LF wersji przegubowej (podob
nie jak OmniCity) nie bE;!dzie oferowany 
z ukladem drzwi 2-2-2-2. 

Obecnie rodzina Omniwide obejmowae 
bE;!dzie dwie wersje autobusu niskopodlogowe
go o dlugosci 12 i 18 m oraz autobusy nisko
wejsciowe o dlugosci 12, 14,7 oraz 18 m. 

Takze wnE;!trze autobus6w poddano 
pewnym modyfikacjom. NajwiE;!ksze zmiany 
objE;!fy stanowisko kierowcy. Prowadzqcy 
ma do dyspozycji WiE;!kSzq niz dotychczas 

Hybrydowa odmiana modelu 7900 

przestrzen, wygodny fotel i ko/o kierowni
cy o duzym zakresie regulacji. Fotel kierow
cy zostal cofniE;!ty do tylu i zamocowany 
nizej, co ulatwia przyjE;!cie wygodnej pozy
cji wysokim kierowcom. Kolo kierownicy 
jest blokowane pneumatycznie. Moze bye 
pochylane w zakresie do 20 stopni i regu
lowane w pionie w zakresie 85 mm. Dodat
kowo, aby latwiej zajqe miejsce w fotelu , 
mozna je odchylie do pozycji calkowicie 
poziomej . W ramach wyposazenia dodat
kowego Scania oferuje regulowanq deskE;! 
rozdzielczq o takiej samej funkcjonalnosci 
jak Continental FAP czy Actia. Przegroda 
za fotelem kierowcy jest nieprzezroczysta 
i siE;!ga az do sufitu. Uklad ogrzewania za
pewnia skuteczne odmrazanie przedniej 
szyby. W opcji jest dostE;!pna podgrzewa
na przednia szyba oraz szyby atermiczne, 
ograniczajqce przenikanie promieni slo
necznych do wnE;!trza. 

Omniwide, podobnie jak poprzednik 
moze bye napE;!dzany silnikami zasilanymi 
olejem napE;!dowym, biodieslem, gazem, 
biogazem lub etanolem, z kt6rych kazdy 
spe/nia normE;! emisji spalin EEV. Tym sa
mym Scania oferuje najwiE;!kszy na rynku 
wyb6r silnik6w na paliwa alternatywne. 
Podstawq Sq piE;!ciocylindrowe, dziewiE;!cio
litrowe silniki o mocy od 169 do 235 kW, 
wsp6/pracujqce z piE;!cio-lub szesciobiego
wymi automatycznymi skrzyniami bieg6w 
ZF Ecomat lub Ecolife. W wersji LE mozli
wa jest takze zabudowa osmiobiegowej 
zautomatyzowanej skrzyni bieg6w Scania 
Opticruise, kt6ra dziE;!ki czysto mechanicz
nemu przenoszeniu mocy zapewnia wyjqt
kowo niskie zuzycie paliwa. 

W dwa lata po premierze dwuosiowej 
wersji autobusu turystycznego Touring HD, 
Scania pokazala takze jego wersjE;! trzyosiowq, 
przystosowanq do przewozu 57 pasaier6w. 
Zr6dlem napE;!dU jest 13-litrowy silnik EEV 
Scania DC13 o mocy 323 kW (440 KM) , wsp61- · 
pracujqcy z 12-biegowq zautomatyzowanq 
skrzyniq bieg6w Opticruise. Tak jak w przy
padku wersji dwuosiowej, w standardzie ofe
rowany jest m.in. system kontroli trakcji ESP, 
tempomat, podw6jne szyby, klimatyzacja prze
strzeni pasaierskiej o mocy 38 kW i toaleta. 

Volvo 
W Kortrijk Volvo zaprezentowalo nowy 

model autobusu miejskiego 7900, kt6ry za
stqpi model 7700. Prezentowany na targach 
model to autobus w wersji hybrydowej. Jest 
on o 550 kg lzejszy od modelu poprzedniej 
generacji. Seria 7900 jest bardzo mocno zu
nifikowana z autobusami miE;!dzymiastowymi 
8900, opisywanymi szeroko na lamach cza
sopisma Autobusy - Technika, Eksploatacja, 
Systemy Transportowe. Blisko 70% CZE;!SCi jest 
takich samych. Obydwie rodziny juz wkr6tce 
bE;!dq budowane w fabryce we Wroc/awiu. 
Charakterystycznym elementem nowego au
tobusu Sq elementy konstrukcji nosnej, karo
serii i dachu wykonane z aluminium i tworzyw 
sztucznych . Zmniejszenie masy pozwoli 
zwiE;!kszye liczbE;! przewozonych pasaier6w. 
W przypadku przegubowca bE;!dzie to ai 14 
os6b WiE;!cej . Nizsza masa oznacza takze 
mniejsze spalanie paliwa o ok. 3%. W auto
busie hybrydowym pierwotnym zr6dlem ener
gii jest silnik D5F215 o pojemnosci 4,76 dm3 
i mocy 215 kW, kt6ry wsp6/pracuje silnikiem 
elektrycznym o mocy ciqglej 120 kW. W kla
sycznych autobusach stosowane Sq jednostki 
diesla 098 Euro 5o mocy 260, 310 i 360 KM. 
Po zastosowaniu filtra czqstek stalych spe/
niajq one takie normE;! EEV. Volvo oferuje tak
ze autobusy napE;!dzane sprE;!ionym gazem 
ziemnym lub biogazem wyposaione w silniki 
G9B o mocy 300 KM. 
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