
Jeden z najbardziej futurystycznych pojazd6w - ci~zarowy MAN Concept S 

We wrzesniu po raz 64. hanowerskie 
targi staly si~ swiatowq Mekkq specjalist6w 
i milosnik6w wszelkiego rodzaju pojazd6w 
uzytkowych, wsr6d kt6rych pokaznq cz~sc 
stanowily autobusy. tqcznie na IAA poka
zano 354 premierowych produkt6w, co jest 
nowym rekordem tej imprezy. Haslem 
przewodnim tegorocznego IAA bylo ,Po
jazdy uzytkowe - jazda do przyszlosci ". 
Patrzqc na prezentowane rozwiqzania, 
mozna stwierdzic, ze haslo to nie bylo tyl
ko sloganem reklamowym. Mimo, ze wi~k

szosc premier stanowily pojazdy wyposa
zone w silniki spelniajqce norm~ czysto
sci spalin Euro-6, to nalezy podkreslic, iz 
bardzo wielu producent6w zaprezentowa
lo dojrzale konstrukcje pojazd6w z nap~
dem elektrycznym bqdz hybrydowym, kt6-
re wedlug wielu specjalist6w stajq si~ po
waznq alternatywq dla pojazd6w nap~dza

nych konwencjonalnymi silnikami. Nowe 
zr6dla nap~du polqczone ze zmniejszonq 
masq wlasnq pojazd6w i zoptymalizowanq 
pod wzgl~dem aerodynamiki liniq nadwo
zia, dajq mozliwosci dalszego zwi~kszenia 
efektywnosci transportu drogowego. 

Dzi~ki bogatemu programowi konfe
rencji i sympozj6w oraz atrakcyjnym pro
duktom, 1904 wystawc6w z 46 kraj6w 
swiata przyciqgn~o W CiqgU 9 dni aZ 260 tys. 
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zwiedzajqcych. Too 9% wi~cej niz dwa lata 
temu. Pokazuje to, ze mimo trudnej sytu
acji gospodarczej na naszym kontynencie, 
sektor transportu drogowego b~dqcy sil
nym stymulatorem calej gospodarki, nie
ustannie si~ rozwija. 

Jak juz wspomniano premiery w sek
torze autobusowym zostaly zdominowane 

Nowa Setra S 515 HD 

przez pojazdy wyposazone w silniki 
Euro-6. T~ grup~ pojazd6w mozna podzie
lic na kolejne dwie grupy, tj. zupelnie nowe 
konstrukcje oraz pojazdy juz produkowa
ne, dostosowane do zabudowy nowych 
jednostek nap~dowych . Nalezy przyznac, 
ze w pierwszej grupie nie bylo zbyt wielu 
nowosci. Zupelnie nowq konstrukcj~ 



zaprezentowala jedynie Setra, wprowadza
jqc na rynek cala rodzin~ autobus6w tury
stycznych serii 500 oraz MAN pokazujqcy 
autobus turystyczny Neoplan Jetliner, kt6-
ry najprawdopodobniej zastqpi w ofercie 
Trendlinera. 

Na nowy autobus Setry czekano juz 
od jakiegos czasu, uwzgl~dniajqc fakt, ze 
seria 400 zostala wprowadzona do produk
cji ponad 12 lat temu. Oficjalna premiera 
nowego pojazdu miala miejsce w lipcu br. , 
jednak targi w Hanowerze staly si~ miej
scem jego pierwszej prezentacji dla sze
rokiej publicznosci. Setra zaprezentowala 
od poczqtku calq rodzin~ pojazd6w obej
mujqcych autobus dwuosiowy o dlugosci 
12,3 m S 515 HD, autobusy trzynastome
trowe: dwuosiowy S 516 HD/2 i trzyosio
wy S 516 HD oraz trzyosiowy autobus 
o dlugosci 14 m S 517 HD. Pewnym za
skoczeniem jest, ze produkcja serii 500 za
cz~la si~ od rodziny ComfortCiass, a nie 
od TopCiass jak to mialo miejsce w przy
padku serii 40Q .• Jak zawsze, nowe nad
wozie z Neu-Uim wyr6Znia si~ stylistykq 
i elegancjq. Linia pelna dystynkcji z deli
katnymi dodatkami, nadajqcymi pojazdo
wi indywidualnego stylu. Najbardziej 
charakterystycznymi elementami pojaz
du SC\ nowe zintegrowane reflektory 
przednie, kierunkowskazy wkomponowa
ne w ozdobny grill , srebrna linia oddzie
lajqca poszycie scian bocznych od okien 
wznoszqca si~ i opadajqca tuz przed ostat
nim oknem oraz duze kratki wentylacyjne 
zapewniajqce odpowiedni doplyw powie
trza do komory silnika. Calos6 zoptymali
zowana pod kqtem zminimalizowania opo
r6w powietrza majqcych ogromny wplyw 
na zuzycia paliwa. Nowa Setra charakte
ryzuje si~ jednym z najnizszych wsp6lczyn
nik6w oporu powietrza wynoszqcym 0,33. 
Zmniejszenie opor6w o okolo 20%, spo
wodowalo zmniejszenie energochlonnosci 
o blisko 5%. Nalezy zwr6ci6 uwag~, ze 
ksztalt ozdobnej linii poprowadzonej wzdluz 
sciany bocznej nawiqzuje do ksztaltu jed
nego z historycznych modeli Setry S-8 
z poczqtku lat 50. Podobnie jak w przy
padku Mercedesa Citaro C2, takze Setra 
serii 500 spelnia wymagania nowej normy 
ECE-R66-01 , znacznie ostrzejszej od 
obecnie obowiqzujqcej, kt6ra okresla 
maksymalne strefy odksztalcen przestrze-

. ni pasazerskiej w przypadku dachowania 
autobusu. Norma ta zacznie obowiqzywa6 
od 2017 roku . 

We wn~trzu zastosowano wszystkie 
najnowsze rozwiqzania gwarantujqce pa
sazerom komfort podr6zy, takie jak nowo
czesne fotele z tr6jpunktowymi pasami 

Tylna cz~$6 pojazdu z charakterystycznymi wlotami powietrza gwarantujqcymi wlasciwe 
chlodzenie silnika Euro-6 

bezpieczenstwa, oswietlenie wn~trza typu 
LED, indywidualne panele dla pasazer6w 
z oswietleniem do czytania typu LED i no
woczesny system multimedialny. Zwi~k

szenie dlugosci pojazdu pozwolilo na po
szerzenie przedniego wejscia. Tym samym 
poprawiono komfort wsiadania dla pasa
zer6w i wygospodarowano znacznie lep
sze warunki pracy dla pilota. W zakresie 
bezpieczenstwa utrzymano dotychczaso
we standardy wyposazenia obejmujqce bi
ksenonowe reflek1ory z funkcjq doswietla
nia zakr~t6w, adaptacyjny tempomat, 
nowq generacj~ asystenta hamownia 
ABA2, system wst~pnego ostrzegania kie
rowcy ,Attention Assist" oraz nowy system 

monitoringu cisnienia w ogumieniu. Mimo, 
ze w serii 400 stanowisko kierowcy bylo 
rozwiqzane wzorowo, w modelu 500 wpro
wadzono kolejne udogodnienia, takie jak 
multifunkcyjna kierownica, nowe intuicyj
ne oprogramowanie komputera poklado
wego wsp6lpracujqcego z nowym koloro
wym wyswietlaczem o wysokiej rozdziel
czosci , nawigacja satelitarna zintegrowa
na z systemem multimedialnym CMS oraz 
lqcza Bluetooth i USB umozliwiajqce pod
lqczenie telefonu kom6rkowego do syste
mu multimedialnego czy innych zewn~trz
nych urzqdzen elektronicznych. 

Autobusy ComfortCiass 500 sq nap~za
ne silnikami nowej generacji ,BiueEfficiency 

Stanowisko kierowcy z multifunkcyjnq kierownicq i duzym ekranem obslugi pokladowego 
systemu multimedialnego 
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Neap/an Jetliner 

Power" Mercedes-Benz OM 470 i OM471 , 
spelniajqcymi norm~ czystosci Euro VI 
dzi~ki zastosowaniu kompilacji system6w 
katalitycznego dopalania spalin SCR, re
cyrkulacji spalin EGR i filtra czqstek sta
lych DPF. Szesciocylindrowy silnik OM470 
z zasilaniem common-rail o pojemnosci 
1 0,71itra oferuje maksymalnq moe 315 kW 
(428 KM) i maksymalny moment obroto
wy 2100 Nm przy 1100 obr/min. W Setrze 
S 517HD oferowany jest takze silnik 
OM 471 o maksymalnej mocy 350 kW 
(476 KM). Nowe jednostki nap~dowe zo
staly zoptymalizowane pod wzgl~dem zu
zycia paliwa i zminimalizowania czynno
sci obslugowych. Zuzycie Ad-Blue jest niz
sze o blisko 40% w por6wnaniu z silnika
mi stosowanymi.obecnie w serii 400. Prze
glqdy mi~dzyobslugowe wydluzono do 
120 tys. km. Pierwszy przeglqd filtra DPF 
nalezy przeprowadzic po 360 tys . km, 
a kolejne co 240 tys. km. Trwalosc jednost
ki nap~dowej szacowana jest na minimum 
1,2 min km. 

Nowe jednostki nap~dowe wsp61pra
cujq z w pelni zautomatyzowanq, osmio
stopniOWq skrzyniq bieg6w GO 250-8 Po
werShift. W por6wnaniu ze skrzyniq po
przedniej generacji, nowa skrzynia cha
rakteryzuje si~ szybszym i bardziej plyn
nym przelqczaniem bieg6w oraz zastoso
waniem nowego zintegrowanego retard e
ra o maksymalnym momencie hamujq
cym 3500 Nm. 

Aeordynamiczny ksztalt, optymalizacja 
przelozen i podniesienie sprawnosci ukla
du nap~dowego , ekonomiczne jednostki 
nap~dowe oraz zastosowanie funkcji 
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,start-stop" wg zapewnien producenta ma 
istotnie wplynqc na obnizenie zuzycia pa
liwa i emisji spalin w por6wnaniu z pojaz
dami poprzedniej generacji. Patrzqc na 
nowq generacj~ Setry, trudno oprzec si~ 
wrazeniu, ze rodzina ComfortCiass pozio
mem wyposazenia zblizyla si~ do rodziny 
TopCiass. 

Na stoisku MAN-a, zaprezentowano 
nowy autobus turystyczny Neoplan 
Jetliner. Przez wiele lat Jetliner byl 
w ofercie Neoplana popularnym autobu
sem turystycznym, przeznaczonym za
r6wno do obslugi regularnych polqczen 

a 

mi~dzymiastowych , jak i przejazd6w tury
stycznych na kr6tkich dystansach. Stano
wil model przejsciowy pomi~dzy Trans-li
nerem a Citylinerem. Pod koniec lat 90. 
XX w. Jetliner zostal wyparty z produkcji 
przez Eurolinera, a po przej~ciu Neoplana 
przez koncern MAN, jego funkcj~ w ofer
cie przejql model Trendliner. 

Nowy Jetliner nawiqzuje do swego 
protoplasty sprzed 40 lat. Autobus ofe
ruje wysoki komfort podr6zy jak w au
tobusach turystycznych i dui:q pojem
nosc podpodlogowych bagaznik6w. 
Z drugiej strony podloga poprowadzo
na na wysokosci 1070 mm oraz wyso
kosc autobusu nieprzekraczajqca 3,4 m 
z powodzeniem predysponuje autobus 
do obslugi regularnych linii komunika
cyjnych . Nadwozie Jetlinera zaprojekto
wano zgodnie z zasadami Sharp-Cut 
Design. Nawiqzuje ono swojq stylistykq 
do pozostalych modeli Neoplana. Cha
rakterystycznymi elementami nadwozia 
sq: duza panoramiczna szyba przednia 
zachodzqca na dach, wznoszqca si~ ku 
g6rze oprawa przednich reflektor6w, 
pochylony ku przodowi slupek ,B" i tr6j
kqtne lampy tylne. Kolorystyka wn~trza 
utrzymana jest w takim samym stylu jak 
w Citylinerze i Starlinerze. 

Autobus oferowany jest z nadwoziem 
o dlugosci 12,29 m i 13,05 m. Pierwszy mo
del przeznaczony jest do przewozu 53 pa
sai:er6w i 6,7 m3 bagai:u, natomiast drugi 
moze przewiezc o 4 pasazer6w i 1 ,3 m3 
bagai:u wi~cej. Kai:da z wersji oferowana 
jest zar6wno z ukladem drzwi 1-1-0, jak i 1-2-0. 

Nowa jednostka napfidowa adresowana do autobus6w miejskich i regionalnych Mercedes
Benz OM 936 



Auto bus napE;ldzany jest 1 0,5-litrowym sil
nikiem MAN 02066 o mocy 264 kW 
(360 KM) lub 294 kW (400 KM) wsp61pra
cujqcym z szesciobiegowq manualnq 
skrzyniq bieg6w ZF lub opcjonalnie ze 
skrzyniami automatycznymi ZF Ecolife lub 
MAN TipMatic. Zgodnie z dzisiejszymi 
standardami autobus wyposazono w sys
tem kontroli trakcji TCS, system stabiliza
cji toru jazdy ESP, asystenta hamowania, 
tempomat i system monitoringu cisnienia 
w ogumieniu . 

Drug a grupa pojazd6w juz produkowa
nych, w kt6rych zabudowano silniki Euro-6 
jest znacznie szersza. Obejmuje ona na
StE;lpUjqce autobusy: 
0 niskopodlogowy autobus miejski Mer

cedes Citaro C2, kt6ry zostal wyposa
zony w nowy silnik OM 936h lub OM 936 
o pojemnosci 7,7 dm3, o maksymalnej 
mocy 220 kW i o maksymalnym mo
mencie 1200 Nm. Wraz z nowq jed
nostkCj napE;ldOWCj przestylizowano tylnq 
CZE;lSC pojazdu, wprowadzajqc tylne 
swiatla w technologii LED; 

0 autobus lokalny Setra S 415 UL napE;l
dzany takze silnikiem OM 936; 

0 niskopodlogowy autobus przegubowy 
MAN Lion 's City GL CNG napE;ldzany 
silnikiem MAN E E2876 LUH03 CNG 
o pojemnosc i 12,81 dm3 i mocy 
228 kW (310 KM) ; 

0 autobus lokalny MAN Lion 's Regia z sil
nikiem MAN 02066; 

0 autobus turystyczny klasy premium 
Neoplan Centroliner z siln ikiem MAN 
02066; 

Autobus regionalny MAN Uon's Regia 

0 niskowejsciowy midibus miejski OTOKAR 
Vectio C napE;ldzany silnikiem MAN 
00836 LOH 73 o mocy 184 kW (250 KM) ; 

0 autobus klasy kombi Scania Omni
express z silnikem Scania DC9 o mocy 
206 kW (280 KM) ; 

0 wysokopokladowy autobus turystyczny 
Van-Hool TX16 Astron , wyposazony 
w silnik OAF MX340; 

0 piE;ltrowy auto bus turystyczny Van-Hool 
TX27 Astromega. 
LicznCj grupE;l premierowych pojazd6w 

stanowily bezemisyjne autobusy i mini
busy z napE;ldem elektrycznym. Nalezy 

Wraz z zabudowEJ nowego silnika redesignowi poddano tylnEJ cz~$6 nadwozia Mercedesa 
Citaro C2 

podkresl i6 wiodqCC\ roiE;l polskich produ
cent6w, kt6rzy pokazali dwie nowe kon
strukcje. Bezprzecznie jednym z najwiE;lk
szych wydarzen IAA byla swiatowa premie
ra dwunastometrowej odmiany Solarisa 
Urbina electric. Autobus ten zostal szcze
g61owo opisany w odrE;lbnym artykule [1 , 2) . 
W por6wnaniu z elektrycznym midibusem, 
rodem z Bolechowa, w nowym autobusie 
zabudowano mocniejszy silnik elektrycz
ny o mocy 160 kW (w midibusie 120 kW) 
i baterie litowo-jonowe o pojemnosci bli
sko dwukrotnie wiE;lkszej - 210 kWh za
miast 120 kWh. Praca napE;ldU kontrolo
wana jest przez elektroniczny system ste
rujqcy Vossloh-Kiepe . Mimo wiE;lkszej 
mocy silnika, jak i calkowitej masy pojaz
du, zasiE;lg pozostal taki sam jak w przy
padku midibusu i wynosi 150 km. W za
kresie funkcjonalnym Urbina 12 electric 
jest autobusem w pelni niskopodlogo
wym , z wszystkimi bezstopniowymi 
drzwiami. Patrzqc na wnE;ltrze, pasazer nie 
widzi wiE;lkszych r6Znic. Jest ono niemal 
identyczne jak w przypadku trolejbusu 
Trollino. Od standardowego Urbina r6zni 
siE;l jedynie mniejszq ,wiezCj", wydluzonym 
podestem w rejonie lewego tylnego kola 
oraz zabudowanym zwisem tylnym. Mimo 
wydluzonego podestu w tylnej CZE;lSCi po
jazdu, liczba miejsc siedzqcych dostE;lp
nych bezposrednio z niskiej podlogi jest 
niezmienna. OsiqgniE;ltO to, dziE;lki likwida
cji podestu w przedniej CZE;lSCi , kt6ry 
w konwencjonalnym pojezdzie kryl zbiornik 
paliwa. Aby maksymalnie obnizy6 srodek 
ciE;likosci , baterie trakcyjne umieszczono 
w ,komorze silnikowej" na zwisie tylnym. 

AUTOBU 



Niskowejsciowy midibus OTOKAR VECT/0 C 

Silnik Scania DC9 spelniajqcy normf? Euro-6 

Autobus regionalny Scania OmniExpress 3.20 

ia 

Pojemnosc elektrycznego autobusu jest 
o okoto 20% mniejsza niz w przypadku au
tobusu z nap~dem Diesla. Moze on zabrac 
jednorazowo na poktad 85 pasazer6w, 
w tym 32 na miejscach siedzqcych. Pre
mierowy autobus zostat juz zakontrakto
wany przez pierwszego przewoznika - fir
m~ Braunschweiger Verkehrs AG, kt6ra re
alizuje program o wartosci 2,9 min euro, 
finansowany przez niemieckiego Ministra 
Transportu zwiqzany z wprowadzeniem 
autobus6w z zerowq emisjq spalin. Eks
ploatacja autobusu ma si~ rozpoczqc 
w I kwartale przysztego roku. W por6wna
niu z premierowym egzemplarzem, auto
bus dostarczony do Brunszwiku zostanie 
wyposazony w system indukcyjnego do
tadowania baterii Bombardier - PRIMOVE, 
kt6ry ma w istotny spos6b wydtuzyc za
si~g pojazdu. Ponadto niemiecki projekt 
przewiduje takze dostaw~ elektrycznego 
autobusu w wersji przegubowej do konca 
Ill kwartatu 2013 roku. 

lnnq swiatowq premierq autobusu elek
trycznego wyprodukowanego w Polsce byt 
dziesi~ciometrowy midibus CS10E z Kut
na, bazujqcy na niskopodtogowym auto
busie CitySmile. Zewn~trznie elektryczny 
CitySmile nie r6zni si~ niczym od standar
dowego modelu nap~dzanego silnikiem 
Diesla. Wszystkie baterie i elementy elek
troenergetyczne umieszczono w zabudo
wie wiezowej oraz w duzych obudowach 
pod siedzeniami pasazerskimi. Efektem ta
kiego rozwiqzania jest nisko potozony sro
dek masy, jednak jego podstawowym mi
nusem jest brak jakiegokolwiek siedzenia 
dost~pnego bezposrednio z niskiej pod
togi. Trzydrzwiowy autobus z drzwiami 
w uktadzie 1-2-2 nap~dzany jest asynchro
nicznym silnikiem TAM 1 052C68 o mocy 
ciqgtej 120 kW, zasilanym z baterii o po
jemnosci 230 kWh . Niska moe silnika 
w potqczeniu z duzq pojemnosciq baterii 
zapewnia wg deklaracji producenta zasi~g 
na poziomie 240 km. Masa wtasna auto
busu wynosi 11500 kg i jest o okoto tonE;J 
wyzsza w por6wnaniu z autobusem dwu
nastometrowym. Mimo to pojemnosc 
CS1 OE wynosi az 83 pasazer6w, w tym 24 
ma do dyspozycji miejsca siedzqce. 

Kolejnym autobusem elektrycznym 
prezentowanym w Hanowerze byt dwuna
stometrowy VISEON, wyposazony zar6w
no w aparaturE;J trakcyjnq Bombardier 
MITRAC, jak i system indukcyjnego tado
wania baterii Bombardier PRIMOVE. Au
tabus powstat w ramach projektu finanso
wanego przez resort transportu rzqdu fe
deralnego w Niemczech. Wyb6r VISEONA 
byt nieprzypadkowy, z uwagi na jego duze 

~AUTOB_u_sv ____________________ ~~----~ 



doswiadczenia w produkcji trolejbus6w. 
Genezq projektu bylo przygotowanie sys
temu umozliwiajqcego bezpiecznq eksplo
atacjE;l autobusu elektrycznego bez oba
wy utraty zasilania w czasie pracy pojaz
du na linii . Nowy system ma lqczy6 w so
bie proekologiczne zalety trolejbusu z ela
stycznosciq autobusu i mozliwosciq jego 
wykorzystania na niemal calym obszarze 
miasta. lstotq nowego systemu jest wbu
dowanie w pas drogowy w obszarze przy
stanku lub przed skrzyzowaniem ruchu 
ulicznego pEiJtli indukcyjnej wytwarzajqcej 
pole magnetyczne wysokiej czEiJstotliwosci. 
Pole to w specjalnym odbiorniku wytwa
rza prqd elektryczny, kt6ry laduje baterie 
lub bezposrednio napEiJdza silnik elektrycz
ny. RozpoczEiJcie procesu ladowania akty
wowane jest automatycznie, w momencie 
gdy czujniki zlokalizujq obecnos6 autobu
su ponad pEiJtlq indukcyjnq, dlatego tei sys
tem jest w pelni bezpieczny dla innych 
uczestnik6w ruchu drogowego. tadowa
nie moie odbywa6 siEiJ zar6wno podczas 
postoju pojazdu, jak i podczas jazdy. Sys
tem PRIMOVE zostal z powodzeniem prze
testowany w transporcie tramwajowym. 
Jednak w przypadku jego przeniesienia do 
komunikacji autobusowej najwiEiJkszym 
wyzwaniem byla optymalizacja ukladu za
wieszenia tak, aby zapewni6 stalq odle
glos6 pomiEiJdzy nawierzchniq drogi a po
wierzchniq odbiornika indukcyjnego 
w postaci rolki. Zmieniajqca siEiJ odleglos6 

PiE;ltrowy autobus turystyczny Van-Hoof TX927 Astromega 

pomiEiJdzy rolkq a pEiJtlq ma bezposredni 
wplyw na sprawnos6 procesu ladowania. 
Dlatego opracowano specjalny mecha
nizm prowadzenia rolki zapewniajqcy 
utrzymanie jej stalej odleglosci od po
wierzchni jezdni i zabezpieczajqcy jq 
przed uszkodzeniem o wszelkie nier6w
nosci drogi. Aby maksymalnie zwiEiJkszy6 
efektywnos6 ladowania podczas postoju 
na przystanku, rolka jest opuszczana tak, 
aby stykala siEiJ bezposrednio z jezdniq. 

Premierowy autobus z Bolechowa - Safaris Urbina 12 electric 

Testy nowego rozwiqzania bE;ldC\ prowa
dzone przez caly 2013 rok. 

Autobusy elektryczne pokazali takze 
producenci chinscy posiadajqcy duze do
swiadczenie w tym zakresie. Nalezy przy
pomnie6, ie w 2010 roku , tui przed EXPO 
w Szanghaju wprowadzono do normalnej 
eksploatacji blisko 150 autobus6w elek
trycznych o dlugosci 12m, obslugujqcych 
linie w poblizu teren6w targowych. Tym 
razem autobus z napEiJdem elektrycznym 



Midibus z napfidem elektrycznym AMZ Citysmile CS10E 

Niskopodlogowy autobus z napfidem elektrycznym VISE ON wyposazony w system indukcyj
nego doladowania baterii PRIMOVE firmy Bombardier 

Autobus elektryczny EBUSCO rodem z Chin 
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zaprezentowat Zhuhai Yintong New 
Power Co. , reprezentowany w Europie 
przez holenderskq firmE;J EBUSCO B.V. 
Pojazd pokazany w Hanowerze to dwuna
stometrowy, niskowejsciowy autobus miej
ski przystosowany do przewozu 90 pasa
zer6w, w tym 33 na miejscach siedzqcych. 
Zasilany jest silnikiem asynchronicznym 
YTP280ED o mocy szczytowej 150 kW 
i momencie obrotowym 700 Nm, wsp6t
pracujqcym z zestawem baterii litowych 
o pojemnosci 240 kW. Deklarowany zasiE;Jg 
takiego autobusu waha siE;J od 220 (z kli
matyzacjq) do 270 km (bez klimatyzacji). 
Pojazd moze siE;J porusza6 z maksymalnq 
prE;Jdkosciq 80 km/h. Masa pustego auto
busu wynosi 11400 kg, z czego 1800 kg 
wai:q same baterie. 

Znamiennym faktem jest powolne wy
cofywanie siE;J niemieckich przewoznik6w 
z napE;Jd6w gazowych, kt6re byty tak pre
ferowane pod koniec lat 90. XX wieku . 
Obecnie wiE;Jkszos6 niemieckich progra
m6w odnowy taboru bazuje na autobu
sach hybrydowych . Przyktadem moze 
bye projekt realizowany przez Region 
Hanower, kt6ry zaktada wymianE;J do 
2020 roku wszystkich 120 autobus6w na 
pojazdy z napE;Jdem hybrydowym. 
Pierwszych 11 autobus6w przegubo
wych zostato zakupionych przez hano
werskq USTR~ w Bolechowie. Na tar
gach mozna byto zobaczy6 dwa auto
busy zasilane spr~zonym gazem ziem
nym CNG i jeden zasilany gazem cie
ktym LNG. Pierwszy z autobus6w gazo
wych to niskopodtogowy autobus miej
ski o dtugosci 12 m CityLAZ 183N 1, zbu
dowany przez lwowskiego producenta 
LAZ. Jest on napE;Jdzany silnikiem EEV 
MAN E0836 LOH01 o mocy 208 kW. Ko
lejny pojazd zasi lany gazem ziemnym to 
promowany przez MAN Lion 's City GL 
o dtugosci 18,75 m zaadaptowany pod 
potrzeby system6w BRT. Ostatni z ga
zowych autobus6w to autobus polski -
Solbus Solcity 12 LNG , prezentowany 
przez niemieckie przedstawicielstwo Gaz
promu, promujqce nowy rodzaj paliwa. 

Targi w Hanowerze to miejsce prezen
tacji zupetnie nowych konstrukcji , odbie
gajqcych od tych, kt6re widzimy dzisiaj na 
ulicach. Konstrukcje te SC\ efektem poszu
kiwan rozwiqzan majqcych na celu dalsze 
zwiE;Jkszanie atrakcyjnosci i efektywnosci 
publicznego transportu zbiorowego. 

Niewqtpliwie najwiE;Jksze zaintereso
wanie budzit najdtuzszy auto bus na swie
cie (31 m) , kt6ry zostat zbudowany przy 
finansowym wsparciu niemieckiego Fede
ralnego Ministerstwa Edukacji i Badan 



zr6dlo energii stanowi osmiocylindrowy 
silnik Mercedes-Benz OM 629 o pojemno
sci 4,0 dm3 i mocy 235 kW, kt6ry napt?dza 
generator STW PowerMela zasilajqcy, tak 
jak w przypadku osi drugiej silnik elektrycz
ny Wittur. Praca obydwu uklad6w Power 
Pack jest sprzt?i:ona specjalnym system em 
komputerowym regulujqcym rozdzial 
mocy na poszczeg61ne osie. Energia ha
mowania gromadzona jest w kondensato
rach energii o maksymalnej mocy 420 kW. 
Ponadto autobus wyposai:ono w baterie 
litowo-jonowe o pojemnosci 120 kW, kt6-
re umoi:liwiajq przejazd autobusu w trybie 
jazdy elektrycznej na dystansie 8 km. 

Niskopodlogowy autobus miejski CityLAZ 183N1 nap~dzany spr~zonym gazem ziemnym 

AutoTram Extra Grand lqczy w sobie 
zalety transportu szynowego i drogowego. 
Zapewnia on dui:e zdolnosci przewozowe, 
por6wnywalne z tramwajami, wysoki kom
fort podr6i:y oraz mozliwosc jazdy tylko 
w trybie elektrycznym. Z drugiej strony jego 
koszty eksploatacji odpowiadajq kosztom 
trakcji autobusowej. Niewqtpliwie do zalet 
nalei:y zaliczyc takze znacznie wit?kszq ela
stycznosc jego zastosowania na obszarze 
miasta oraz nii:sze koszty budowy infra
struktury. Po zakonczeniu procedur z do
puszczeniem do ruchu, nowy pojazd pod 
koniec br. rozpocznie pr6bne testy na uli
cach Drezna. 

Naukowych (BMBF) w ramach programu 
badawczego »Innovative Regionale 
Wachstumskerne«. Program jest realizo
wany przez niemieckiego producenta au
tobusowego - firmt? Gi:ippel , lnstytut 
Fraunhofera, Uniwersytet Techniczny 
w Dreznie , producenta napt?d6w elek
trycznych Wittur Electric Drives , stowa
rzyszenie DEKRA i komunalnego prze
woznika z Drezna - firmt? DVB. 

Nowa konstrukcja to trzyczlonowy au
to bus przegubowy przystosowany do 
przewozu 256 pasai:er6w, w tym 96 na 
miejscach siedzqcych. Nadwozie autobu
su to kompilacja autobusu przegubowe
go Gi:ippla i przyczepki G04City. W por6w
naniu z innymi trzyczlonowymi autobusa
mi oferowanymi w Europie, Auto Tram Extra 
Grand r6zni sit? znacznie dlui:szym czlo
nem srodkowym, kt6ry zostal podobnie jak 
czlon przedni osadzony na dw6ch osiach. 
Pojazd o masie calkowitej 42,2 tony poru
sza sit? na 5 osiach, z kt6rych druga i ostat
nia sq osiami napt?dowymi. Konstrukcja 
nosna nadwozia zostala wykonana ze sta
li nierdzewnej, a cale poszycie i dach z two
rzyw sztucznych. Dla zapewnienia szybkiej 
wymiany pasai:er6w, autobus wyposai:o
no w 5 dwuskrzydlowych drzwi. Opr6cz osi 
napt?dowej, wszystkie osie Sq sterowane, 
przy czym osie 3, 4 i 5 Sq kierowane przy 
pomocy uklad6w elektrohydraulicznych 
EHLA Aby zminimalizowac zjawisko za
chodzenia pojazdu na zakrt?tach, skrt?t k6l 
jest kontrolowany przez dedykowany pro
gram komputerowy, zapewniajqcy ruch 
wszystkich k6! po tym samym sladzie. 
Dzit?ki temu promien skrt?tu tak dui:ego po
jazdu jest por6wnywalny z autobusami 

przegubowymi . Zewnt?trzna obrysowa 
srednica zawracania dla tego pojazdu 
wynosi 24,7 m. 

Dui:y nacisk poloi:ono na opracowa
nie systemu napt?du dla tego 40-tonowe
go kolosa. Autobus jest napt?dzany przez 
dwa niezalei:ne hybrydowe uklady Power 
Pack. Pierwszy z nich zabudowano ponad 
lewym tylnym kolem przedniego czlonu. 
Sklada Sit? on z silnika spalinowego lveco 
N60 o pojemnosci 5,9 dm3 i mocy 220 kW, 
wsp6lpracujqcego z generatorem PSM, 
kt6ry zasila silnik asynchroniczny Wittur 
o mocy ciqglej 160 kW. Drugi Power Pack, 
opracowany przez lnstytut Fraunhofera 
zostal zabudowany w tylnym czlonie tak, 
jak to ma miejsce w klasycznym autobu
sie przegubowym, przy czym pierwotne 

Nowq koncepcjt? system6w BRT 
przedstawil taki:e MAN. Jest on a efektem 
prowadzonych prac w ramach projektu 
UITP - EBSF (European Bus System Of 
The Future). Na specjalnie przygotowa
nym stanowisku imitujqcym przystanek 
autobusowy, wyposai:ony w dynamiczny 
system informacji pasai:erskiej ustawiono 
autobus przegubowy MAN Lion 's City GL 
CNG o dlugosci 18,75 m, przystosowany 

Na stoisku Gazpromu, promujqcego ciekty gaz ziemny mozna bylo zobaczy6 Solbusa So/city 12 LNG 



do przewozu 141 pasazer6w, w tym po
nad 40 na miejscach siedzqcych. Auto
bus zostat zoptymalizowany pod kqtem 
duzych potok6w pasazerskich. Wymiana 
pasazer6w odbywa siE;l przez 5 dwuskrzy
dtowych drzwi. Dwie pary drzwi umiesz
czono pomiE;ldzy osiami przedniego czto
nu. Aby usprawnic przeptyw os6b we 
wnE;ltrzu, naprzeciwko drzwi 2, 3 i 4 wy
gospodarowano duze powierzchnie dla 
stojqcych pasazer6w. Pojazd wyposazo
no w najnowsze rozwiqzania w zakresie 
informacji pasazerskiej i system6w bile
towych. Przy kazdych drzwiach zamon
towano po 2 nowoczesne czytniki kart 
bezstykowych opracowane przez znanq 
w Polsce niemieckq firmE;l ELGEBA. Sys
tem informacji pasazerskiej zostat opra
cowany przez firmE;l LAWO Luminator i ba
zuje na dw6ch wyswietlaczach LCD 
o przekqtnej 29". Catosc informacji o ak
tualnym potozeniu pojazdu podawana 
jest na podktadzie z mapy cyfrowej, jak 
to ma miejsce w systemach lokalizacj i sa
telitarnej . Przed kazdym przystankiem wy
swietlana jest informacja 0 mozliwych 
przesiadkach, ciekawych obiektach itp . 
lch wizualizacja zostata tak pomyslana, 
aby pasazer jak najszybciej otrzymat wy
maganq informacjE;l. Wyswietlacze ze
wnE;ltrzne, jakie zabudowano w pojezdzie 
r6wniez bazujq na kolorowych ekranach 
LCD, umozliwiajqcych wprowadzenie bar
dziej rozbudowanej informacji. 

Prezentowany koncept stanowi pod
sumowanie doswiadczen zwiqzanych 
z wprowadzaniem system6w BRT 
w Dubaju i Abu-Dabi oraz w wybranych 
miastach Chin. W poczqtku 2013 roku 170 
autobus6w MAN Lion 's City GL rozpocz
nie obstugE;l nowych system6w BRT 
w Haifie i Telawiwie. Lecz nowe pojazdy i 
nowe napE;!dy to nie wszystko. R6wnie 
waznq gatE;!Ziq prezentowanq na targach 
byty systemy informatyczne wspomaga
jqce organizacjE;! i zarzqdzanie taborem, 
kt6re przy niewielkich naktadach kapita
towych pozwalajq w kr6tkim czasie popra
wic efektywnosc calych system6w trans
portowych. 

Ten kr6tki przeglqd najnowszych kon
strukcji pokazanych w Hanowerze, pozwa
la wyciqgnqc nastE;!pUjqce wnioski o aktu
alnej sytuacji nie tylko na europejskim ryn
ku autobusowym, lecz takze w catym sek
torze pojazd6w uzytkowych: 
1. Juz dzis producenci silnik6w Sq w sta

nie spetnic bardzo ostre wymagania 
normy czystosci spalin Euro-6. 0 wa
dze problemu niech swiadczy fakt, ze 
emisja tlenk6w azotu w por6wnaniu 
z normq Euro-5 musiata bye zmniejszo
na az o 80%. Produkcja nowych jedno
stek o bardzo rozbudowanym systemie 
zasilania i wydechu zostala uruchomio
na, a jednostki te Sq elementem normal
nej oferty handlowej . Co wazniejsze 
nowe konstrukcje silnik6w charakteryzujq 

Obecnie najwii:jkszy autobus miejski na swiecie - /iczqcy blisko 32 m Auto Tram Extra Grand 
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siE;l tym samym , a czasem nizszym 
w por6wnaniu z silnikami Euro-5 zuzy
ciem paliwa. W konsekwencji emisja 
C02, odpowiedzialnego za efekt cie
plarniany pozostata na niezmienionym 
poziomie. Chociaz nowa norma wejdzie 
obligatoryjnie w zycie 1 styczn ia 
2014 roku, to mozna powiedziec, ze juz 
dzis pojazdy jq spetniajqce Sq w petni 
dostE;!pne dla przewoznik6w. 

2. Emisja C02 stata SiE;l wyzwaniem dla 
wszystkich producent6w, przy czym 
dziatania w zakresie obnizenia energo
chtonnosci pojazd6w realizowane Sq na 
wielu ptaszczyznach, rozpoczynajqC od 
aerodynamiki, poprzez obnizenie masy 
wtasnej pojazdu, optymalizacjE;! proce
su spalania jednostek napE;!dowych 
i zwiE;lkszenie efektywnosci uktad6w na
PE;ldowych, obnizenie opor6w toczenia 
ogumienia, konczqc na energochlonno
sci urzqdzen pomocniczych. 

3. Petna deregulacja dalekobieznych po
tqczen autobusowych spowodowata, ze 
przewoznicy poszukujq na rynku auto
bus6w turystycznych oferujqcych mak
simum komfortu , przy mozliwie jak 
najnizszych kosztach eksploatacji , tak 
aby zaoferowac pasai:erom alternatywnq 
ustugE;l w stosunku do samochodu osobo
wego pod wzgiE;ldem ceny i komfortu. 

4. Staly rozw6j technologii pokazuje, ze 
politycy panstw Unii powinni bardziej 
elastycznie podchodzic do wymagan 



ergonomi~ stanowiska kierowcy. Obok 
uksztaltowania miejsca jego pracy, 
prace rozwojowe obejmujq takze wy
mian~ informacji pomi~dzy kompute
rami poktadowymi pojazdu, a prowa
dzqcym oraz zaimplementowanie co
raz bardziej wyrafinowanych system6w 
wspomagajqcych prac~ kierowcy. Tyl
ka wypocz~ty kierowca gwarantuje za
chowanie maksymalnego bezpieczen
stwa w coraz bardziej intensywnym 
ruchu drogowym. 

9. Rozw6j system6w telekomunikacyj
nych powoduje takze rozw6j syste
m6w telematycznych zapewniajq
cych tqcznosc pomi~dzy pojazdem, 
a dyspozytorem i klientem w czasie 
rzeczywistym. Pozwala to na opty
malne wykorzystanie pojazdu w ca-

Pi£1ciad1Z'Niawy MAN Uan's City GL nap£1dzany gazem ziemnym, na zaimprawizawanej stacji BRT tym tancuchu logistycznym, co ma 
wptyw na rentownosc i wydajnosc 
ustug transportowych . 

stawianych pojazdom pod wzgl~dem 
wymiar6w i masy oraz zmieniac prze
pisy w taki spos6b, aby nie hamowaty 
wprowadzania rozwiqzan gwarantujq
cych wi~kszq efektywnosc transportu 
drogowego. 

5. 0 ile jeszcze kilka I at temu, nap~d elek
tryczny wydawat si~ mrzonkq, o tyle 
dzis staje si~ realnq alternatywq dla po
jazd6w nap~dzanych paliwami ropo
pochodnymi. Wazne jest, aby tego 
typu rozwiqzan nie traktowac jednost
kowo i ograniczac tylko i wytqcznie do 
jednego wybranego segmentu pojaz
d6w. Jedynie szerokie wprowadzenie 
nap~du elektrycznego w miastach: 
w autobusach komunikacji miejskiej, 
c i~zar6wkach dystrybucyjnych czy po
jazdach komunalnych pozwoli na osiq
gni~cie skali , gwarantujqcej obnizenie 
cen nap~d6w elektrycznych. Wazne 
jest takze podejscie polityczne do tego 
tematu, preferujqce wprowadzenie na
p~d6w elektrycznych poprzez tworze
nie czystych stref na terenie miast, do
st~pnych jedynie dla pojazd6w beze
misyjnych lub o bardzo niskim stop
niu emisji. 

6. Wprowadzenie nap~d6w elektrycz
nych z uwagi na wysoki c i~zar bate
rii powoduje , ze przemyst motoryza
cyjny poszukuje nowych materiat6w 
konstrukcyjnych pozwalajqcych na 
obnizenie masy pojazdu, przy jedno
czesnym utrzymaniu jego wytrzyma
tosci i trwatosci. Juz obecnie trwajq 
pr6by wykorzystania syntetycznych 
materiat6w kompozytowych w kon
strukcji nosnej pojazdu. 

7. Podobne uwarunkowania odnoszq si~ 
takze do pojazd6w z nap~dem hybry
dowym. Jednak w tym przypadku prze
kroczono juz pr6g skali , gdyz niemal 
kazdy producent ma w swojej ofercie 
tego typu pojazdy - od matych ci~za
r6wek przeznaczonych do lokalnej dys
trybucji po duze 40-tonowe zestawy. 
Nalezy pami~tac , ze kilkuprocentowe 
zmniejszenie zuzycia paliwa, przy 
rocznych przebiegach na poziomie 
150 tys. km dajq kilkunastoprocentowe 
redukcje emisji C02. 

8. Coraz wi~kszy nacisk w przygotowa
niu nowych konstrukcji , ktadzie si~ na 
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Aranzacja wn~trza, wyposatenie autabusu w nawaczesny system informacji pasaterskief araz 
w system biletowy ma umazliwic szybkq wymianf? pasater6w na przystankach. Autabus wyposa
zano takle w zmieniajqce barwf? oswietlenie wnf?trza araz transparentnq aponczf? przegubu 


