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w jednvm z poprzednich numer6w czasopisma Autobusy-Technika, Eksploatacja, Systemv Transportowe rozpoczt;li
smv cykl artvkul6w przedstawiaj;qcych nowe konstrukcje autobusowe, wprowadzane na rvnek europejski, przvstoso
wane do zabudowv silnik6w Euro 6. W pierwszej czt;sci zaprezentowano modele pojazd6w przygotowane przez duie 
mit;dzvnarodowe koncernv o zasit;gu og6/noswiatowvm. w ko/ejnych odcinkach zostan;q przedstawione nowe konstruk
cje autobusowe opracowane przez pozostalych producent6w europejskich, jak r6wniei przez producent6w chiflskich, 
coraz powainiej przvgotowuj;qcych sit; do ekspansji na naszvm kontvnencie. 

W obecnych uwarunkowaniach go
spodarczych trudno przetrwa6 nie tyl
ko w Europie , ale i na catym swiecie, 
producentom autobusowym ogranicza
jqcym swojq aktywnos6 jedynie do lo
kalnych rynk6w. Biorqc pod uwagE? ak
tywnos6 globalnych konkurent6w oraz 
dynamiczne zmiany koniunktury na ryn
kach poszczeg61nych kraj6w, jedynie 
dywersyfikacja rynk6w zbytu pozwala 
elastycznie dostosowa6 siE? do ciqgle 

zmieniajqcej siE? sytuacji rynkowej . Pod 
koniec XX wieku , bolesnie o tym prze
konali siE? producenci wtoscy, czy grec
cy. Kt6z dzis pamiE?ta takich producen
t6w jak Autodromo , Barbi, Elbo czy Sfa
kianakis . Podobne losy podzielif polski 
Jelcz czy rumunski Rocar. Jednak ich 
miejsce zajE?tY nie tylko wyroby global
nych koncern6w, lecz r6wniez prywat
ne firmy prowadzqce aktywnq politykE? 
eksportowq. Najlepszym przyktadem 

Najnowsza generacja autobus6w turystycznych TX firmy Van Hoot 

rodzinnej firmy, kt6ra jako jedna 
z pierwszych zdywersyfikowata nie tyl
ko rynk i zbytu , lecz takze paletE? wy
rob6w byt belg ijsk i Van Hool, kt6ry do 
dzis z powodzeniem zachowuje swojq 
niezaleznos6. Przetom stulec i to eks
pansja firm hiszpanskich zar6wno przy 
boku duzych koncern6w takich , jak 
Scania (lrizar) , czy Volvo (Sunsundegui) 
jak r6wniez samodzielnie (Hispano, 
Noge). Kolejna dekada to zwiEiJkszenie 



aktywnosci firm tureckich , kt6re korzy
stajqc z zapis6w porozumien stowarzy
szeniowych o r6wnym traktowaniu pod
miot6w gospodarczych rozpoczE?tY eks
pansjE? na rynkach , starej" Unii , poczqt
kowo w segmencie autobus6w szkol
nych i midibus6w, a teraz w niemal 
wszystkich segmentach rynku autobu
sowego . Swojq CZE?SC rynku europej
skiego pr6buje z powodzeniem zdoby6 
takze Solaris z Bolechowa. 

BMC 
BMC to firma znana takze i w Polsce, 

chociazby z promowanego w Kielcach 
pod koniec ubiegtej dekady niskopodto
gowego autobusu miejskiego ProCity LF, 
z nadwoziem zaprojektowanym przez 
wtoskie biuro stylistyczne Pininfarina. Hybrydowa odmiana BMC ProCity LF 

Firma zostata zatozona w 1964 roku 
w lzmirze. Obecnie produkuje okoto 
20 tys . pojazd6w uzytkowych rocznie 
przy zatrudnieniu ok. 3,3 tys. pracowni
k6w. 15% produkcji stanowiq autobusy. 
Chociaz ProCity LF nie zdobyt uznania 
w Polsce to z powodzeniem sprzedawa
ny jest w Turcji , Butgarii , lrlandii, Rumu
nii czy w Wielkiej Brytan ii. Jednym 
z ostatnich duzych kontrakt6w BMC jest 
dostawa 290 autobus6w ProCity LF dla 
tureckiego operatora lETT ze Stambu
tu. W ubiegtym roku BMC zaprezento
wata hybrydowq odmianE? tego autobu
su . W dalszym ciqgu autobus napE?dza
ny jest silnikiem spalinowym Cumminsa, 
jednak jednostkE? o pojemnosci 6,78 dm3, 
zastqpiono silnikiem 4,5-litrowym 
o mocy 136 kW (185 KM). Wsp6tpracu
je on z dwoma asynchronicznymi silni
kami elektrycznymi Siemensa ELFA-2 
o mocy 120 kW kazdy i zespotem bate
rii o pojemnosci 90 Ah. 

Otokar 
Kolejnym tureckim producentem , 

kt6ry idzie w slady Temsy jest Otokar. 
Otokar to firma znana w Polsce dziE?ki 
kontraktom na dostawy dwunastu nisko
wejsciowych midibus6w Vectio LE do 
Przemys la i jedenastu niskopodtogo
wych autobus6w Kent do Tarnowa. Od 
premiery tego pojazdu w 2009 roku , po
nad 200 egzemplarzy tego autobusu tra
fHo do miejskich przewoznik6w, w tym 
79 do Stambutu i okoto 30 do hiszpan
skiej firmy przewozowej ALSA. Warto 
doda6, ze 4 autobusy tego typu obstu
giwalo VIP-6w podczas WE?gierskiej pre
zydencj i. Obecnie autobusy te wykorzy
stywane Sq przez BKV w komunikacji miej-

produkcjE? blisko 350 jednostek. Kent byt 
szeroko opisywany na naszych tamach 
w 201 0 roku, kiedy to uczestniczyt w Bus 
Euro Tescie w Bukareszcie . Od tego 
momentu w autobusie wprowadzono 
kolejne modyfikacje , kt6rych celem 
byto zwiE?kszenie jego atrakcyjnosci. 
Efektem tych zmian byto przyznan ie 
specjalnej nagrody podczas targ6w 
BusWorld w Kortrijk. 

Otokar jest jednym z wiE?kszych pro
ducent6w minibus6w w Turcji . Rocznie 
bramy fabryki w Sakarya opuszcza po
nad 2 tys. pojazd6w. PodstawE? produk
cji stanowiq mate minibusy M2000, na
PE?dzane silnikem Dutz, kt6re na state 
wpisaty siE? w krajobraz tureckich miast. 

Obok minibus6w, Otokar produkuje tak
ze turystyczne midibusy Sultan , kt6re 
w Europie oferowane Sq pod markq 
Navigo. W ciqgu minionych kilku lat 
Otokar opracowat od podstaw catq ro
dzinE? autobus6w obejmujqcych kilka 
modeli . Najmniejszym z nich jest sze
sciometrowy CENTRO o dopuszczalnej 
masie catkowitej 5800 kg , przeznaczo
ny do przewozu 21 pasazer6w, w tym 
od 11 do 14 na miejscach siedzqcych , 
z niskq podtogq naprzeciw srodkowych 
drzwi. To bardzo ciekawa alternatywa 
dla obecnie oferowanych w Polsce 
autobus6w Autosan Wetl ina City czy 
Kapena Urby 65C. Kolejnq grupE? stano
wiq osmiometrowe midibusy turystyczne 

skiej Budapesztu. W tym roku planuje siE? Otokar Kent LF dla przedsi~biorstwa komunikacji miejskiej w Stambule 
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Temsa 
Temsa to miE;!dzynarodowy koncern 

posiadaja,cy obecnie swoje fabryki 
i przedstawicielstwa w Europie, Azji , Sta
nach Zjednoczonych i w Afryce. Jego 
aspiracje i osia,gniE;!cia podkreslajq takie 
kontrakty jak chocby dostawa 282 nisko
pod!ogowych autobus6w miejskich 
Avenue LF dla sto!ecznego przewoznika 
ATAC Rzym. 

WiE;!kszos6 autobus6w Temsy po
wstaje w Adanie w po!udniowo-wschod
niej Turcji - 200 km od granicy z Syria,. 
Zdolnos6 produkcyjna zak!adu to 3250 
autobus6w w tym 1250 klasy maxi 
i mega oraz 2 tys . klasy mini i midi. 
W 2010 roku, lqczne obroty firmy wynio-

Autobus klasy mini OTOKAR Centro sly 619 min dolar6w, a bramy fabryki opu
sci!o blisko 1 ,2 tys. autobus6w 0 dopusz
czalnej masie ca!kowitej powyzej 8 ton . 
AZ 75% produkcji autobus6w trafi!o na 
eksport, g!6wnie do Francji , Belgii i Nie
miec. Na rynek europejski trafia 85% pro
dukcji eksportowej. Kolejnym zak!adem 
Temsy jest otwarta w 2008 roku fabryka 
Ramadan City w Egipcie o zdolnosci pro
dukcyjnej 1 ,3 tys. pojazd6w. Z uwagi na 
obecnq sytuacjE;! polityczno-gospodarczq 
w tym rejonie swiata, kt6ra drastycznie 
zahamowa!a popyt na us!ugi turystycz
ne, na razie wstrzymano produkcjE;! w tym 
zak!adzie. Podobnie jak w przypadku 
Otokara takze i Temsa rozszerza swojq pa
letE;! produktowq w wielu kierunkach. 
Jednq z nowosci pokazanych w Kortrijk 
by!a trzyosiowa wersja czternastometro
wego autobusu turystycznego Safari 
HOC 14 z nadwoziem ze stali nierdzewnej. 

Lokalny Territo U z nowa, twarza, W zamierzeniach Temsy nowy autobus ma 

Navigo do przewozu 31 pasazer6w, 
z powodzeniem sprzedawane w Euro
pie Zachodniej. Rodzina Vectio - po
jazd6w o d!ugosci 9,2 m i dopuszczal
nej masie ca!kowitej 13500 kg obejmu
je zar6wno niskowejsciowe autobusy 
miejskie (Vectio LE) , jak i lokal ne 
(Vectio U) oraz kombi (Vectio S). Ca
!os6 zamykajq autobusy klasy maxi: 
miejski Kent LF oraz miE;!dzymiastowy 
Territo U, w kt6rym w ubieglym roku 
przestylizowano przedniq scianE;!. 

Aby zwiE;!kszy6 swojq operatywnos6 
w Europie turecki koncern w ubieg!ym 
roku za!ozy! pod Paryzem nowe euro
pejskie centrum do spraw sprzedazy. 
Jego menedzerem generalnym zosta! 
Ali Murat Atlas , kt6ry przez wiele lat bu
dowa! globalnq pozycjE;! Temsy w Euro-
pie i Stanach Zjednoczonych . Trzyosiowa odmiana Temsa Safari HDC14 przystosowana do zabudovvy silnik6w Euro 6 
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zastqpie w palecie produkcyjnej model 
Diamond i bye najbardziej prestizowym 
modelem w calej palecie produkt6w. 

Duze nadzieje Temsa wiqze z rodzinq 
dziewi~ciometrowych autobus6w MD 9. 
W Hanowerze w 201 0 roku pokazano po 
raz pierwszy wersj~ turystycznq tego mi
dibusu , przystosowanq do przewozu 
40 pasazer6w i bagazu o obj~tosci 5m3. 
W ciqgu roku od uruchomienia produk
cji do rqk przewoznik6w trafilo ponad 
150 pojazd6w, z kt6rych 92 dotarlo do 
Belgii , Francji, Niemiec i do Szwecji. 
W ubieglym roku rodzina midibus6w zo
stala rozszerzona o nast~pujqce odmia
ny pojazd6w: 
0 mi~dzymiastowy MD 9 DO do przewo

zu 47 pasa2:er6w (35 na miejscach sie
dzqcych i 12 stojqcych) z srodkowymi , 
podw6jnymi drzwiami, i z zabudowanq 
windq dla w6zka inwalidzkiego; 

0 miejski MD 9 LE z drzwiami w ukla
dzie 1-2-0, mogqcy przewieze jedno
razowo 63 pasazer6w w tym 25 na 
miejscach siedzqcych . 
Autobusy mogq bye nap~dzane silni

kami MAN 008361ub Cummins ISBEV 6,7, 
kt6re wsp6lpracujq z automatycznymi 
skrzy n iami b ieg6w ZF Ecolfe lub 
Voith DIWA.5. 

Calq palet~ nowosci przygotowanych 
przez Terns~ dopelniajq dwa autobusy 
zaprojektowane z myslq o rynku amery
kanskim Temsa TS 35 iTS 45 o dlugosci 
35 i 45 st6p (1 0,6 m i 13,7 m), z nadwo
ziem ze stali nierdzewnej, wyposazone 
w amerykanskie silniki Caterpillar lub 
Cummins, spelniajqce norm~ czystosci 
spalin EPA-1 0 (amerykanski odpowied
nik Euro 6). 

Solaris 
Urbina to podstawowy model ofero

wany przez Solarisa. Nic wi~c dziwnego, 
ze co roku producent z Bolechowa po
kazuje kolejne odmiany tego modelu . 
W chwili obecnej, kl ienci mogq zam6wie 
Urbina w r6znych wersjach dlugoscio
wych zar6wno z nap~dem Diesla, jak 
i CNG. Ofert~ dopelniajq 4 odmiany au
tobus6w hybrydowych (Allison , Eaton , 
Voith i Vossloh-Kiepe). W ubieglym roku 
oferta Urbina zostala poszerzona o po
jazdy z futurystycznym nadwoziem 
Metrostyle. Wzornictwo nowego nadwo
zia bylo rozwijane w ramach projektu 
BRT dla Paryza, gdzie operatorem jest 
mi~dzynarodowy przewoznik Transdev. 
Gl6wnq r6znicq jest prz6d pojazdu z moe
no pochylonq szybq, kt6ra swojq styl i-

Bazowa odmiana modelu MD 9 

W wersji mif?dzymiastowej midibusa zabudowano szerokie, dwuskrzydlowe drzwi przystoso
wane do windy 

stykq nawiqzuje do tramwaju Tramino. Niskowejsciowa odmiana MD 9 LE przeznaczona do obslugi ruchu miejskiego 



Safaris Urbina 18 z futurystycznym nadwaziem Metrostyfe 

oferowane SCI zar6wno jako auto busy na
p~dzane silnikiem Diesla, autobusy z na
p~dem hybrydowym oraz jako trolejbu
sy. Za indywidual ny design nabywca 
musi zaplaci6 okolo 25% wyzszq cen~ 
w por6wnaniu z klasycznym Urbina czy 
Trollino . Mimo wyzszej ceny, obok Pary
za, na nowy design zdecydowa!o si~ 
kolejne miasto. W ramach real izacji kon
traktu na dostaw~ 24 trolejbus6w dla 

Salzburg a, 10 z nich zostanie dostarczo
nych z nadwoziem Metrostyle. 

Niewqtpliwie najbardziej innowacyjnym 
produktem zaprezentowanym w ubieglym 
roku by! Solaris Urbina electric, czyli au
tabus z napE?dem elektrycznym. Premie
ra tego autobusu miala miejsce podczas 
targ6w Transexpo w Kielcach. Zagranicz
ni specjalisci mogli zapoznac si~ z tq kon
strukcjq na targach Busworld w belgijskim 

W por6wnaniu z klasycznym Urbina wy
dluzono nieco zwis przedni . lnnymi ele
mentami podkreslajqcymi indywidualizm 
bryly pojazdu SCI specjalnie uksztaltowa
ne oslony dachowe, oslony k6! oraz 
nowy ksztalt lusterek zewn~trznych. Aby 
zapewni6 szybszq wymian~ pasazer6w 
wprowadzono takze szersze drzwi od
skokowo-przesuwne. Charakterystycz
nym elementem wyposazenia autobusu 
dla Paryza jest r6wniez pot~zna oslona 
optoelektronicznego systemu prowadze
nia pojazdu , kt6ry pozwala w pelni zauto
matyzowa6 ruch pojazdu i tym samym 
wyeliminowac kierowc~. Zmiany obj~ly 
takze i wn~trze pojazdu w zakresie eli
minacji wszystkich zb~dnych podest6w, 
aby uzyskac maksymalnie duzy obszar 
niskiej pod!ogi. Wprowadzono takze 
nowe oswietlenie wn~trza z charaktery
stycznym podswietlanym sufitem, za
pewniajqce bardziej r6wnomierny stru
mien swiat!a oraz zabudowano nowo
czesny system dynamicznej informacj i 
pasazerskiej wyswietlajqcy w czasie rze
czywistym na ekranach TFT Ultra Wild 
wszelkie dane o aktualnym po!ozeniu 
pojazdu i mozliwosci przesiadek. Prze
strzennosc wn~trza dope!nia transparent
na harmonia przegubu przepuszczajqca 
swiatlo z zewnqtrz. Pojazdy Metrostyle Efektryczny Safaris Urbina padczas targ6w BusWarld w Kartrijk 



Kortrijk. Solaris Urbina electric to bardzo 
cichy i nieemituja,cy spalin autobus przy
stosowany do przewozu ok. 60 pasaze
r6w. Jednym z gl6wnych wyzwan, przed 
jakim stan~li konstruktorzy elektryczne
go autobusu marki Solaris byla redukcja 
masy pojazdu . Zostalo to wymuszone 
przede wszystkim przez wag~ zamonto
wanych baterii sluza,cych do magazyno
wania energii . W praktyce oznaczalo to 
zasta,pienie cz~sci poszycia bocznego 
autobusu panelami z wl6kna w~glowe
go, niezwykle lekkimi a jednoczesnie wy
trzymalymi . Z wl6kna w~glowego wyko
nano takze tylna, pokryw~ komory, w kt6-
rej umieszczono uklad nap!?dowy i bate
rie magazynuja,ce energ i~ do nap~dza
nia pojazdu. Ponadto znaczne oszcz~d
nosci w masie pojazdu znaleziono 
w cienszych niz standard owe szybach czy 
nowym materiale, z kt6rego wykonano 
podlog~ autobusu. Zamiast sklejki wyko
rzystano drewno mahoniowe. Nowy ma
terial zastosowano takze do wykonania 
klap kanal6w powietrza - Foamed ACM. 
LZejsze sa, r6wniez siedzenia dla pasa
zer6w, kt6rych konstrukcj~ przygotowa
la poznanska firma STER. Kilkanascie ki
logram6w zaoszcz~dzono tez na alumi
niowych felgach, kt6re zastqpily tradycyj
ne, wykonane ze stali. Ostatnimi elemen
tami maja,cymi wplyw na redukcj~ masy 
o blisko 300 kg jest brak jakichkolwiek 
plyn6w eksploatacyjnych i zbiornik6w na 
tradycyjne paliwo. Ostatecznie po dolo
zeniu do tej , odchudzonej konstrukcji 
autobusu " baterii o wadze 1400 kg , 
autobus jest tylko nieznacznie ci~zszy 
w por6wnaniu z autobusem tych samych 
rozmiar6w, ale o tradycyjnym nap~dzie 
spalinowym. 

Sercem ukladu nap~dowego elek
trycznego Solarisa jest czteropolowy 
asynchroniczny silnik trakcyjny o mocy 
120 kW dostarczony przez firm~ Vossloh 
Kiepe. Energia do nap~dzania silnika 
trakcyjnego zgromadzona jest w dw6ch 
bateriach o wadze 700 kg kazda. Do
stawca, baterii jest polska firma Wamtech
nik z Warszawy. Zastosowane baterie 
litowe maja, napi~cie znamionowe 600 V 
i gromadza, energi~ o wartosci 120 kWh. 
Magazyny energii chlodzone sa, cieczq. 
Moment nap~dowy z silnika elektryczne
go przekazywany jest poprzez klasyczna, 
przekladni~ gl6wna, na portalowy most 
nap~dowy DANA. 

Wartosc energii zgromadzonej w ba
teriach , zamontowanych w elektrycznym 
Solarisie Urbina, pozwala na przejecha
nie do 100 km na jednym ladowaniu. 

Pojazd moze rozwijac maksymalna, pr~d
kosc 50 km/h. Energia zgromadzona 
w bateriach stanowi zr6dlo , paliwa" nie 
tylko dla ukladu nap~dowego - dostar
cza r6wniez energi~ dla wszystkich in
nych uklad6w w autobusie, w tym wspo
magania kierowniczego , ogrzewania 
i wentylacji czy sterowania elektryczny
mi drzwiami. Wszystkie uklady w auto
busie, kt6re zwykle zasilane sa, z wyko
rzystaniem kompresor6w nap~dzanych 
z silnika spalinowego musialy zostac za
sta,pione elektrycznymi rozwia,zaniami. 

Baterie ladowane sa, poprzez zlqcze 
typu plug-in firmy Walter. lch napelnie
nie z terminala ladowania 3 x400 V, 63 A 
trwa do czterech godzin przy zalozeniu, 
ze baterie Sq calkowicie rozladowane. 
Opr6cz ladowania baterii z sieci sa, one 
ladowane takze podczas jazdy, dzi~ki 
zastosowaniu ukladu rekuperacji energii 
hamowania. Aby uzyskac jak najlepszy 
bilans energetyczny, w autobusie wpro
wadzono elementy obnizaja,ce zuzycie 
energii , jak np. oswietlenie wewn~trzne 
i zewn~trzne typu LED. 

2.5. van Hool 
Niewa,tpliwie najwi~kszym wydarze

niem ubieglorocznych targ6w w Kortrijk 
bylo pojawienie si~ nowej generacji au
tobus6w turystycznych serii TX, kt6ra za
sta,pi wytwarzana, od ponad czternastu 
lat rodzin~ autobus6w T9. Znamiennym 
faktem jest to , ze w jednym czasie wy
mianie ulega cala gama 19 modeli. 

Pod wzgl~dem design to raczej ewo
lucja niz rewolucja. W autobusach TX 
umiej~tnie wprowadzono nowe reflektory 
ksenonowe zintegrowane ze swiatlami 

dziennymi typu LED oraz tylne swiatla, 
wykonane takze w technologii LED, 
znacznie wi~ksze niz w serii T9. Charak
terystycznym elementem nowego nad
wozia jest srebrna, chromowana listwa 
poprowadzona wzdluz dolnej linii okien, 
uksztaltowana tak, ze swoim stylem na
wiqzuje do nowego log a rodziny TX. Nad
wozie TX tak przekonstruowano , aby 
zwi~kszyc jego sztywnosc, celem spel
nienia normy ECE R66.01 . Oczywiscie 
komora silnika zostala powi~kszona tak, 
aby byla mozliwa zabudowa silnik6w 
Euro 6. Zmodyfikowano takze wloty po
wietrza do komory silnika. Zmianie ule
gla stylistyka wn~trza , gdzie wprowadzo
no nowe rozwia,zania poprawiaja,ce kom
fort podr6zy. Niemal w kazdej wersji nad
woziowej oferowany jest szklany dach. 
Duzy nacisk polozono na zwi~kszenie 
efektywnosci wentylacji i trzystrefowej kli
matyzacji. lstotnym przeobrazeniom ule
gla deska rozdzielcza, z jej centralnym 
wyswietlaczem LCD. Zgodnie z panuja,
cymi trendami, joystick zmiany bieg6w 
przeniesiono z panelu obok fotela kie
rowcy na desk~ rozdzielcza,. 

Nowa rodzina autobus6w oferowana 
jest w ramach szesciu linii: 
o Alicorn o wysokosci nadwozia 3,47 m 

(TX11 , TX15, TX 16) ; 
o Acron o wysokosci 3,6 m (TX15, TX16, 

TX17 i TX18) ; 
o Astron i Astronef o wysokosci 3,73 m 

(TX15; TX16 i TX18) ; 
o Altano wysokopokladowy o wysoko

sci 3,73 m (TX17, TX18, TX19, TDX20, 
TDX21) ; 

o Astromega pi~trowy o wysokosci 4 m 
(TDX25 i TDX27) . 

Najmniejszy z autobus6w serii TX - Van Hoof Alicorn TX11 



Altano TX17 z pokladem pasazerskim poprowadzonym od sciany czolowej autobusu 

Obecnie nowe autobusy moga, bye na
PEildzane silnikami DAF MX, MAN 2066 LOH 
i MAN D2676 LOH o mocy od 300 kW 
(408 KM) do 340 kW (440 KM). Jedynie 
najmniejszy z calej rodziny Alicorn TX11 
napEildzany jest silnikiem DAF PR 265 
o mocy 265 kW (360 KM). Wszystkie jed
nostki moga, wsp61pracowa6 ze skrzyniq 

bieg6w Daimler G0-21 0 lub opcjonalnie 
ze skrzyniq ZF AS-Tronic. Jeszcze przed 
rozpoczEilciem produkcji w fabryce zam6-
wiono 139 pojazd6w nowej generacji, kt6-
rych dostawy rozpocz~ siEil w lutym br. 

Van Hool rozszerzyl takze swojq ofer
tEil w segmencie autobus6w miejskich. 
Obok znanych autobus6w serii A3xx , 

Trolejbus, bazujqcy na Exquicity przeznaczony dla Parmy 

wykorzystuja,c doswiadczenia zdobyte 
przy budowie 24-metrowych autobus6w 
AGG300, rozpocza,l produkcjEil modulo
wych autobus6w przegubowych pod 
nazwq Exquicity, kt6re zostaly zapro
jektowane z mys lq o systemach BRT. 
Exquicity oferowany jest zar6wno jako au
tabus przegubowy o dlugosci 18,6 m, jak 
r6wniez jako dwuprzegubowy o dlugo
sci 23,82 m. Pojazd przystosowano do 
zabudowy klasycznego silnika Diesla, jak 
r6wniez napEildu hybrydowego, napEildu 
elektrycznego, a takze napEildu z wyko
rzystaniem ogniw paliwowych. W prak
tyce jest to szybki tramwaj, ale w przeci
wienstwie do tradycyjnego cechuje go 
wyjqtkowa elastycznos6 i niskie koszty 
budowy i eksploatacji . Do tej pory zam6-
wienie na 9 trolejbus6w bazujqcych na 
Exquicity zlozylo przedsiEilbiorstwo TEP 
z wloskiej Parmy. Takze 27 podw6jnych 
przegubowc6w z nap~dem spalinowo
elektrycznym zam6wilo Metz (Francja) 
oraz 3 autobusy barcelonskie TMB. Pod
czas targ6w Van Hool i Scania oglosily 
podpisanie porozumienia w mysl, kt6re
go obie firmy b~dq pracowa6 razem , 
wspierajqc rynki , na kt6rych Van Hool jak 
dotqd nie oferuje autobus6w wysoko
i dwupokladowych. 


