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Nowa hala wystawowa E, w ht6rej ulokowano Mwnq czgSd ekspozycji 

Tegoroczna edycja targow TTAANSE- 
XPO, pokazata, i e  Targi Kieleckie konsa 
kwentnie realizujq sw6j program rozwoju, 
Morego celem jest osifgnigcie pozycji jed- 
nego z najwainiejszych &rodkow 
wienniczc-konferencyjnych w Europie Y=@: rod 
kowc-Wschodniej. JuidziSTargi Kielce pod 
wglgdem liczby imprez wystawienniczych 
i liczby rwiedzajqcych zajmujq trzecie miej- 
sce po Ernie i Poznaniu. Mimo kryzysu i c ig 
ciawydatkow przezfirmy d w n o  w sferze 
produkcyjnej, jak i ustugowej, kieleckim tar- 

Wielkiej Brytanii, Niemiec, Belgii, Slowacji, 
Smecji, Holandii, Hiszpanii, Austrii, Bialo- 
rusi, Czech, Smajcruii i Polski. Totyle samo 
ile rok wczeSniej i tylko 10% mniej n i i  w r e  
kordowym 2008 roku. WSrm nieobecnych 
byly takie firmy, jak Vobo i Kapena - bez- 
poiredni przedstawiciel koncemu Irisbus. 
Qcznie ponad 19 producentow i piedsta- 
wicieli oraz2 przewoznik6wzaprezentowa- 
to 49 autobusow, w tym 14 modeli premie 
rowych. To o 16% wigcej nu podczas siod- 
mej edycji targ6w Transexpo. 

lepiej moina bylo razmieSciC komponenty 
ukladu napedowego na dachu pojazdu 
w celu osiqgnigcia optymalnych naciskow 
na poszczeg6lne osie. Zewngttznie nowy 
autobus niewiele r6zni sig od Urbino Hybrid 
drugiej generacji z napgdem Allisona. 
W nowym autobusie zmieniono ksztatt 
osbn dachowych, z charakterystycznym 
pmthcmniem, harmonijnie nawiapjqcych 
do stylistyki reszty nadwozia. Wprowadze 
nie czarnej barwy przetloczeh i powierzch- 
ni czok~wych oston, kontrastujqcych z bia- 

gom udato slg wybudowac w przeciqgu iym nadwozlem optycznie nadato IekkoSci 
roku nowq bmmg wejsciowqwmz z kasami 1. Kieleckie premiery 2CM0 roku temu elementowi. Pod osbnaml kryjq sig 
i nowoczesnym punktem obslugi klienta Tegoroczne premiery zdominowane takie podzespoly, jak akumulatory groma- 
oraz nowe hale: halg F powstalq w miejscu byly przez autobusy hybrydowe. Solaris dqce energig hamowania, u W y  sterowa- 
soaloneao w 2009 roku obiektu oraz now* ookazat i u i  cmarta odmiane autobusu nia moca z uktadami chbdzenia rezvstor . . 

1 &ana ~ m z k l o n q  hale E b@qq obiek- ;nap@& hybryd&. Swiatdva pretnia hamow& orazagregaty ~imalyzacspnr 
tern, Diez Mow ~o~mwadzono wszvstkie ra wiazdu miah mieisce Dodczas teaorou- stneni Dasaierskiei. W ~or6wnaniu z innv- . .  . 
drag/ komunikacyjne pomiqdzy po&cze 
golnymi halami. Tym samym znacznie p& 
pmwiono warunki dla miedzajqcych, kt& 
rzy bez wzglgdu na warunki pogodowe 
mogqzapoznat sigz deQwystawc6w bez 
koniecznokl wychodzenia nazewnqtn hal. 
Nowe powierzchnie wystawowe pod da- 
chem spowodowaty, i e  niewielu wystaw- 

nych'targow IM w ~anowerze. ~ S o b n i e  
jak modele z napgdem Allisona, nowy pro- 
duM bazuje na wersji przegubowej popu- 
larnego modelu Urbino. Tym razem Solaris 
zdecydowat sig opracowat konstrukcjg 
wykorzystujqcq szeregowy uktad niemiec- 
kiej firmy Vossloh ffiepe. 

W w h a n i u  z ddychnasomrmi hy- 

mi ko&trukcjami hutobusow z uktadem 
szeregowym, w Solarisie zdecydowano sig 
na zastosowanie do gromadzenia energii 
hamowaniazarowno baterii, jak i superkon- 
densatorow, tak aby wykorzystat zalety 
obydwu romiqai. Do sqWiegoladowania 
i rozladowania energii sluty 8 superkonden- 
sator6w o napieclu 125 V ka2dy. Do wykc- 

civw zd&dowab $g na postawienie sw& bryd&i, nowy autobus charaktGje sk  rzystania dodikowej energii w d(u&ym 
ich stoisk poza halami. W b i e m  roku catkowitym brakiem mechanicznego PO@- okresie czasu slu% z kolei baterie litowc- 
na targach swoje wyroby zaprezentowab czenia pomigdzy silnikiem spalinowym, jonowc-fosforowe. Te q wykorzygywane 
150 wystawcow z 14 krajow: Francji, asilnikiemel~cznym.Dzi@temuowiele przede wszysWim w typowo elekttymym 



trybie jazdy. Ich pojemnoSC zostala tak do- 
brana, aby bylo mot l ie pokonanie okoto 5 
km tylko i wyiqcznie nasilniku elektrycznym. 
Aby skutecznie zarzqdzab wykorzystaniem 
energii, w ukiadzie stemwania m o q  wyko- 
rzystano modui lokalizacji satelitamej GPS, 
ktory daje dodatkowe informacje o topografii 
trasy, planowanych miejscach zatr2ymah czy 
zbliiania sig do miejsca, w ktorym pokidany 
byiby tryb pracy z &owicie wyiqczonym 
silnikiem spalinowym. 

W celu osiqgnigcia optymalnego stanu 
naladowania baterii przed wyjazdem na tra- 
sg, autobuswyposaiono w dodatkowe przy- 
hcze plug-in firmy Walther, umotliwiajqce 
natadowanie baterii bez~osrednio z sieci 
Drzv maksvmalnvm nateieniu Dradu 63 A. I 

modeli hybidowych z ~olechowa. 
Nieco w i w j  roinic moina znal&C we 

wnqbzu nadwozia, mkzcza w jego tylnej 
czgci. Z uwagi na konieczno6i:wygospoda- 
rowania miejsca nasilnik elekttyczny o mocy 
240 kW, w czionie tyinym po jaw sig pode 
sty pod siedzeniami naprzeciwttzecich dmvi, 
More w pewien sposob ograniczajq moili- 
wos6 zmiany araniacji wnqm i zmniejszajq 
liczbg miejsc siedqcych dostgpnych b e z p  
Srednio z poziomu niskiej podbgi. 

Bezsptzecznie do d e t  ukladu szerego- 
wego, naleiy zaliczyb znacznie szerszq 
moiliwosC: rozloienia komponentow ukla- 
du napgdowego, co dajeznaczniewigkszy 
stopien swobody przy projektowaniu auto- 
busu. Brak mechanicznego potqczenia sil- 
nika spalinowego z silnikiem elektrycznym 
powoduje, i e  silnik spalinowy pracuje 
w optymalnym zakresie prp3koSci obroto- 
wych, gwarantujqcych niskie zuiycie pali- 
waorazniskqemisje spalin i haiasu. Modu- 
lowoSC uktadu szeregowego gwarantuje, 

Solaris Urbino 18 z szeregowym ukhdem hybydoowym firmy Vossloh mepe 

i e  uklad ten moie wsp6ipracowaC nie tyl- 
ko z silnikiem spalinowym, lecz rowniei 
z ogniwami paliwowymi czy bye zasilany 
bezposrednio z sieci trakcyjnej. AMem wy- 
korzystania napedu elektrycznego jest 
z kolei osiqgnigciewysokich wartosci pny- 
spieszeti i cdkowite wyeliminowanie ko- 
niecznosci zmiany biegow. Jednak obok 
zalet wystgpujq takie i wady, do ktorych 
naleiyzaliczycwysokie koszty ukiadu, mi* 
zane z koniecznokiq stosowania silnikow 
trakcyjnych i modutow sterujqcych duiej 
mocy. Duiy silnik elektryczny i moduly ste- 
rujqce to W e  dodatkowa masaogranicza- 
jqca pojemnosc autobusu. 

Podczas targow Transexpo nowq kon- 
strukcjg z Bolechowa uhonorowano Ziotym 
Medalem Targow Kielce w kategorii Pojaz- 
dy. Ten model autobusu to nie jedyna no- 
wosc z Bolechowa. Pod koniec listopada 

bramy fabryki opuSci autobus hybrydowy 
zsystemem rownoleglym hybridDlWAfirmy 
Voith;ptzeznaczony dla niemieckiego p m  
woinika BOGESTRA z Bochum. W syste- 
mie tym do gromadzenia energii hamowa- 
nia wykorzystano takie superkondensato- 
ry. Zaletq nowego systemu jest niska masa 
dodatkowych komponentow, M6ra oscylu- 
je w granicach 640 kg. Patrzqc na ofere 
Salarisawzakresie autobush hybrydowych, 
moina powiedziek, te  to najszersza oferta 
w Europie. Zdaniem przewodniczqcego 
rady nadzorczej Solaris Bus & Coach - 
Krzysztofa Olszewskiego - doSwiadczenia 
zdobyte przy opracowywaniu poszczegol- 
nych modeli bgdq dobrq podstawq przy 
przygotowaniu autobusu miejskiego z na- 
pgdem elektrycznym, Moly powinien by6 
dojrzalq konstrukcjq pod koniec bieecej 
dekady. 

Gniazdo plug-in umoiliwiajqce dotadowanie barer;; z sieci podczas Zagospodarowanie tylnej czeSci wnetrza w Solarisie Urbino Hybrid 
postoju na zajezdni z widocznym powiekszonym podestem naprzeciwko trzecich dmY, 



Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid tuipr. 
I 

Drugq z hybrydowych nowdci, przed- 
stawianq ju i  na naszych lamach, byt auto- 
bus przegubowy-Mercedes-Benz C i i G  
BlueTec Hybrid, ktorego Swiatowa premie- 
ra miaia miejsce podczas IAA w Hanowe- 
rze w 2008 roku. Chociai w Polsce auto- 
bus ten byt prezentowany po raz pie~lszy 
jui  dwa miesiqce wczesniej podczas po- 
kazu we wrociawskim MPK, to jednak do- 
piero w Kielcach, byton dostqpny dla szer- 
szego gremium specjalist6w. Tym razem 
Evobus Polska nie chciai ograniczyi: sig 
tylko i wytrlcznie do statycznej prezentacji 
nowego produktu, lecz postanowit zorga- 
nizowaC jazdy testowe w normalnym mchu 

I ulicznym. Wraienia z jazdy byty rzeczywi- 

1 Scie ciekawym doSwiadczeniem. Dobre 
wlasnokci trakcyjne i bardzo cicha praca 

i uktadu napedowego, pozbawiona dodat- 
kowych hatasow o wysokiej czgstotliwosci 
z elektronicznych uktadow sterujqcych, 

i dawaty poczucie nowej jakdci podroiy dla 
I pasaierow. Silnik spalinowy uruchamiasie 
! 
I 

tylko wtedy, gdy poziom energii zgroma- 

i dzonej wczesniej w bateriach, pochodq- 

i cej z jej rekuperacji podczas hamowania, 
jest niewystarczajqcy. Wedlug zapewnieh 

I 

i 
przedstawicieli koncernu, w odpowiednich 

I 
warunkach, autobus jest w stanie przeje- 
chac do 6 km tylko i wytrlcznie na silnikach 
elektrycznych. Nawet w trudnych warun- 
kach eksploatacyjnychtqczna mocsilnik6w 
elektrycznych i spalinowego wynoszqca 
320 kW jest wystarczajqca do swobodnej 
jazdy autobusem o dopuszczalnej masie 
calkowitej 19 ton. 

Mercedes-BenzCiioG BlueTecHybrid, 
podobnie jak wczeiniej opisywany Solaris, 
wykorzystuje system szeregowy, jednak 
w zupelnie inny sposob konstruktorzy 
podeszli do rozwiqzania szczegot6w. 

zed wyjazdem na testy drogowe 

Piewsza roinica to piewotne ir6dh3 ener- 
gii. 0 ile w Solarie bytto szekiocylindrowy 
silnik Cumminsa ISB6,7EV285 o pojemno- 
Sci 6,7 dm3 i mocy 210 kW, o tyle w Citaro 
zastosowano czterocylindrowy silnik 
OM 924 LA (wtechnologii BlueTec@) o po- 
jemnosci 4,8 dm3 i mocy 160 kW. Zastoso- 
wanie tak kompaktowej jednostki nap+do- 
wej spowodowalo, i e z  wn@mCitaroznik- 
n@a charakterystyczna wieia. Silnik spali- 
nowy wraz z generatorem zostai zabudo- 
wany w lewymtylnym naroiniku pod ostonq 
niewystajqw ponad dolnq krawqdi okien. 
Dzigki temu zostata otwarta dodatkowa 
przestrzen do obserwacji dla pasaier6w 
zajmujqcych siedzenia w tylnym rzedzie. 
Ponadto powierzchnia pokrywy silnika 
moze stuiyi: jako stusznych rozmiarow 

- M a  na bagaie. Drugim atutem tak matej 
?dnostki jest obniienie masy o 550 kg 
d porownaniu z klasycznym Citaro nape 
dzanym dwunastoitrowym silnikiem Diesla. 

Silniki w obydwu pojazdach napedza 
enerator, ktory wyhvarza energig elek- 
ycznq niezbgdnq do zasilania asynchro- 
icznych silnikiuw trakcyjnych, cModzonych 

deczq. W Solarisie byt to jeden silnik 
o mocy 240 kW przekarujqcy moment na- 

? 
pqdowy na tylnq 06. W Mercedesie zasto- 
sowano koncepcjg zabudowy czterech sil- 
nikow o mocy 60 kW kaidy, ktore zostaty 
zamontowane w piastach drugiej i trzeciej 
osi, co spowodowalo eliminacje takich ele- 
mentow jak przektadnia Wwna, czy wat 
napedowy. Takie rozwiqzanie w poiqczeniu 
z zabudowq zbiornika paliwa w nadkolach 
ponad drugq osiq spowodowalo, i e  Mer- 
cedes Citaro oferuje znacznie wigkszq 
plaszczyzng niskiej podlogi pozbawionq 
jakichkohiek podestow. Dodatkowq zaleQ 
dwoch nawzanych osi jest zdecydowa- 
nie lepsze prowadzenie autobusu, zwhsz- 
cza przy mokrej, czy zaSnieionej na- 
wierzchni. 

Podobnie jak w Solarisie gro kompo- 
nentow umieszczono na dachu. Pod spe- 
cjalnie uksztaltowanymi osbnami zabudo- 
wan0 takie elementy, jak: akumulatory lito- 
wo-jonowe, gromadqce energie hamowa- 
nia, przetwomice, chlodnice, uktad klimaty- 
zacji przesiveni pasaierskiej i agregaty po- 
mocnicze. Masa wszystkich dodatkowych 
komponentiuw z d  takzoptymalmi wana, 
i e  dopuszdna masa calkowita hybrydo- 
wego Citaro porhywalna jestzaulobusem 
rqiyizanym CNG.Tymsamym hybrydowe 



Vlna Sciana Sancity 18LFz wid- hamere 
cofania 

Ciiam jest w stanie zabraC na pokW jed- 
norazowo 145 pasaier6w. P i e m e  eg- 
zemplarze tego autobusu eksploatowane 
q jut w Hamburgu i Stuitgarcie. 

lnnymi nowoSciami prezentowanymi 
podczas tegomcznych targow Transexpo 
byly dwie konstmkcje z Sanoka. P ienvq 
z nich to przegubowawersja w p h i  nisko- 
podlogowego autobwu Sencity LF. Osiem- 
nastometrowy autobus zostal zbudowany 
zgodnie z obowiqzujqcymi trendami, w nie- 
ma1 5 miesigcy od zalwierdzenia zaloleti 
konstrukcyjnych. Jest trzecim pojazdem 
w rodzinie Sancity po modelach 12LE 
i 12l.F. M6re zosta& p o W n e  po raz pierw- 
szy podczas Transexpo w 2009 roku oraz 
wiosennych t a r g h  SlLESlA Komunikacja 
w Sosnowcu. Sancitv 1 ELF to take ~ierw- 
szy paegubowy aiobus S ~ O ~ S ~ N O W ~ I I ~  Stanowisko kmwcy z c h ~ r y s ~ ~  dodatkowq p8@ na osp~et  
w fabrym w Sanoku. 

Sylwetka nowego autobusu wyr6tnia 
siq od innych pojazdow zastosowaniem 
dodatkowej linii okien bonnych ponad 
oknami zasadniczymi. Okienkate do6wie- 
lajq wydatnie wnqtrze, podkr&lajqc wra- 
zenie jego paestronnobi. Oryginalnie 
uksztaltowano rbwniei Scianq tyln$ p e  
przez zamontowanie szyby niemal pod 
samq liniq dachu. Pneciwwagq dla dutej 
powierzchni pokrywy silnika, sq mate 
punktowe hwiatlatyine, symetrymie roz- 
tozone tu l  pny dolnej i gdrnej krawdzi 
Sciany tylnej. 

Konstmkcja noSna nadwozia m& 
wykonanaze stali nierdzewnej 1.4003, na- 
tomiast poszycie zewngtrzne z paneli aiu- 
miniowych i hvorzyw sztucznych. Takie 
polqczenie rnateriaJ6w pomol i i  uzyska6 
niewieika mas? wlasnq, w ma dac przeb 
ienie na du$ pojemnoSC i niskie zulycie 
paliwa. Charaktetystycznym elementem Siedzenia typu 



jest rezygnacjaz pasa poszycia prowadzo- 
nego wzdtui catego nadwozia. Podobnie 
jak w autobusie Eurolider catost poszycia 
podzielono na moddy o rozmiarze odpo- 
wiadajqcym podziatce szyb bocznych. 
Ma to utatwiC proces naprawy w przypad- 
ku drobnych przytarc. 

Kolorystyka w n g t r z a z t  utrzymana 
w kontrastowych kolorach, co utatwia 
poruszanie sig osobom niedowidzqcym. 
Take i w Sancity 18LF pojawiajqsig wstaw- 
ki z polerowanego aluminium, nawiqzujq 
ce stylem do innych modeli autobusow 
z Sanoka. Stanowisko kierowcy, oddzielo- 
ne od przestrzeni pasaierskiej estetycznq 
p6iotwartq kabinq, zostab wyposaione 
w komfortowy fotel kierowcy ISRI. W zwiqz- 
ku z wprowadzeniem instalacji elektrycznej 
bazujqcej na magistral CAN, zdecydowa- 
no sig na zamontowanie dobrze znanej 
deski rozdzielczej FAP VDO. Kolejnym ele- 
mentem wyr6iniajqcym przegubowego 
Autosana od konkurencji jest zabudowa 
ponadfotelem kierowcy specjalnej obudo- 
wy, umoiliwiajqcej montai cyfrowego ta- 
chografu, monitora systemu monitoringu, 
modulu sterujqcego praq klimatyzacji czy 
radio-odtwarzacza. Sancity 18LF wyroinia 
sig bardzo du$ pojemnosciq. Moie on 
przewieiC jednorazowo ai 180 pasaierdw, 
w tym od 34 do 49 na miejscach siedq- 
cych, z ktorych 20 dostepnych jest bezpo- 
bredniozniskiej podlogi. Wszystkiesiedze- 
nia, zawyjqtkiem mocowanych bezposred- 
nio do nadkoli czy podestbw, zostaly za- 
montowane na podstawach "canti-lever", 

co utatwiasprzqtanie pojazdu. Pewne oba- 
wy budzi zabudowa zbyt wielu foteli tytem 
do kierunku jazdy oraz siedzen typu 1 +'I2, 
ktore nie sq lubiane przez pasaierow, 
zwtaszcza wtedy, gdy z boku zamontowa- 
na jest dodatkowa porecz. Ogrzewanie 
wngtrza odbywa sig za pomoq konwekto- 
r6w na scianie bocznej wspomaganych 
nagrzewnicami zamontowanymi pod fote- 
lami paseerskimi. 

Jednostkq napedowq jest silnik E N  
lveco Cursor 8 o pojemnosci 7,8 dm3 
i mocy 243 kW (330 KM), wsp6tpracujqcy 
z automatycznq skrzyniq biegow Ecolife 
ZF 6AP1200 lub Voith DIWA.5. Obecnie 
trwajq prace nad rozszerzeniem oferly sil- 
nikowej ojednostki DAF i Cummins. Niew 
dziwi umieszczenie wlewu zbiornika piynu 
AdBlue w komorze silnika, co powoduje, 
i e  kaidorazowe uzupdnienie piynu wyma- 
gac bgdzie otwarcia poklywy silnika. 

W pokazywanym na targach autobu- 
sie, zabudowano niemal cate opcjonalne 
wyposaienie, do ktorego zalicza sig kli- 
matyzacjg przestrzeni pasaierskiej, uktad 
centralnego srnarowania, system monito- 
ringu wngtrza, karnere cofania, uktad de- 
tekcji i gaszenia poiaru w komorze silnika 
oraz elektroniczne tablice kierunkowe i ka- 
sowniki. 

Autobus nagrodzony wyroinieniem 
Targow Kielce przejdzie w najbliiszym cza- 
sie badania homologacyjne i nastgpnie 
bgdzie testowany w Katowicach i Warsza- 
wie. Jakie szanse ma nowy produkt na pol- 
skim rynkuzdominowanym przez Solarisa, 

dziS trudno powiedziec. Na pewno opra- 
cowanie autobusu przegubowego znacz- 
nie podnosi szanse Autosana w duiych 
miastach, gdyi kwestia unifikacji catej ro- 
dziny autobusow jest czgsto warunkiem 
koniecznym podczas przetargow. Z drugiej 
strony duie miasta majq wigksze szanse 
na pozyskaniesrodkow unijnych nazakup 
tabom, w ma bezpirednie przeioienie na 
wielkobc dostaw. Wraz z nowq ofertq, 
Autosan zamierza przejq6 przewoinikow 
eksploatujqcych Solbusy i Jelcze oraz po- 
walczyi: o nowych klientow, zwtaszczatych 
najwigkszych. 

Innq nowoiciq z Sanoka byt trzyosio- 
wy autobus regionalny z czgsciowo niskq 
podtogq Eurolider 15LE, zbudowany na 
zamowienie szwedzkiego przewoinika. 
W tym przypadku to take pietwszy egzem- 
plarz wielkopojemnego autobusu, opraco- 
wany przez konstruktorow z Sanoka. 

Wielkopojemny Eurolider 15LE to 
czwarly model tej rodziny po A12.13C, 
A12.12C i A12.13CLE. Qcznie na rynku 
szwedzkim jest eksploatowanych 40 eg- 
zemplarzy Euroliderow, wtym 2 o dtugosci 
15 m. Bm nadwozia jest niemal taka sama 
jak w przypadku regionalnego Eurolidera, 
pokazywanego w ubieglych latach. Jedy- 
na roinica to niiej poprowadzona dolna li- 
nia okien bocznych pomiedzy drzwiami. 
Obniienie podtogi w przedniej czgsci i jed- 
noczesnie utrzymanie tej samej wysokosci 
okien, spowodowab pojawienie sig sze- 
rokiego pasa nadokiennego. Zostat on 
jednak zamaskowany szybami bocznymi 



poprowadzonymi do samego dachu, co 
nadato lekkosci catej bryle pojazdu. Wpro- 
wadzenie ni3iej podiogi determinowato 
koniecznosC rezygnacji z wiekszosci pod- 
podbgowych bagainikow. W pojeidzie 
pozostat jedynie schowek o pojemnosci 
2 m3, zlokalizowany pomigdzy srodkowy- 
mi drmiami, a Srodkowq osiq. Likwidacja 
przestrzeni bagaiowej zostata cz@ciowo 
zrekompensowana zabudowq duiych p6- 
k k  bagaiowych siedzeniami w przedniej 
u@ci nadwozia. Naleiy podkreslic jednak, 
i e  niskowejSciowy Eurolider adresowany 
jest przede wszystkim dla przewoinikow 
obslugujqcych linie podmiejskie lub mi?- 
dzymiastowe do 100 km, gdzie bagai pa- 
saierow ograniczasie do bagaiu podrecz- 
nego. Z nadwozia wyeliminowano wszel- 

I 
kie listwy na tqczeniach elementow poszy- 

I cia, dzieki czemu sciany boczne stanowiq 
i jednolitq, gladkq powierzchnie. Konstruk- 

cja nosna niskowejsciowego Eurolidera 
zostatawykonana z ksztattownikirw ze sta- 

I li nierdzewnej. Poszyciezewnetrzne, klejo- ' ne do szkieletu, skhdasiezelement6wze 
stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych. 
Nowy autobus zostat wyposaiony w dwie 
pary jednoskrzydbwych drzwi odskoko- , wych, otwieranych nazewnqtrz, w ukhdzie 
1-1 -0 o szerokosci 900 mm kaide. WejScie 
do autobusu odbywasiq bez koniecznosci 

I pokonywania jakichkolwiek stopni. W au- 

i tobusie w zaleinosci od wersji moina za- 
montowaC od 45 do 65foteli pasaierskich 
z wysokimi oparciami z tr@- i dwupunkto- , wymi pasami bezpieczehstwa. Opcjonalnie 

I moina zamowiC autobus ze stanowiskiem 
do mocowania wozka inwalidzkiego. 
Wszystkiefotelezostaiywyposaione wtroj- 
punktowe pasy bezpieczenstwa, rozkhda- 
ne podtokietniki i uchwyty dla stojqcych 
pasaierow Zajecie miejsca w tylnej czqsci 
wymaga pokonania dwoch stopni o wyso- 
kosci 23 cm kaidy. Podioga w tylnej cze 
Sci pojazdu jest nieznacznie pochylona 
i dopier0 skorzystanie z tylnego rzedu sie- 
dzeh wymaga pokonania kolejnych dwoch 

, stopni. Nie stanowi to wiekszego proble 
mu, gdyi fotele w tylnej czgsci pojazdu 
adresowane sq dla mbdszych pasaierow 
i os6b podroiujqcych na dalsze odlegto- 
sci. Ponad fotelami zamontowano p6tki 
bagaiowe. Ogrzewanie wnetrza zapewnia 
agregat wodny, wsp6tpracujqcy z grzejni- 
kami konwektorowymi polqczony z ukta- 
dem chiodzenia silnika, a take dodatko- 
we nagrzewnice. 0 odpowiednie warunki 
termiczne dba W e  agregat klimatyzacji 
wnetrza, montowany na dachu pojazdu. 
Lista dodatkowego wyposaienia zawiera 
takie fotele uchylne lub fotele uchylne 

z przesuwem bocznym, szyby termoizola- NeoplanaN421. W ubieg+ym roku, podczas 
cyjne, system przeciwpoiarowy DAFO targow BusWorld w Kortrijk, producent 
w komorze silnika, system centralnego z Minska zaprezentowat po raz pierwszy 
smarowania, czujniki cofania, naglosnienie niskopodtogowy autobus przegubowy 
wnetrza, koipakik6t czy systemprzyklgku MA2 205, zt&ikowany z poiost&mi au- 
ECAS. Stanowisko kierowcy typu p6btwar- tobusami tej rodziny 203 i 206. Pojazd ten 
tego zostato wyposaione w komfortowy wyr6inia sie dkrgosciq wynosqq 18,75 m 
fotel kierowcy ISRl zfunkcjq obrotu. oraz zabudowqsilnikaasymetrycznie z pra- 

Niskowejsciowy Eurolider 15LE zostat wej strony pomiedzy osiami drugq, a trze 
wyposaiony w wiele najnowszych rozwiq- 
zan podnoszqcych poziom bezpieczen- 
stwa, takich jak hamulce tarczowe na oby- 
dwu osiach, EBS (uktad elektronicznego 
sterowania hamulcami), ABSIASR czy ESP 
(uktad elektronicznej stabilizacji tom jazdy), 
ktory jest wyposaieniem opcjonalnym. T&- 
i e  spory nacisk potoiono na zwigkszenie 
komfortu podr6iy poprzez zastosowanie 
pneumatycznego zawieszenia i niezaleine 
go zawieszenia osi przedniej ZF RL-75E. 

Autobus dostarczany do Szwecji wype 
saiono w silnik EEV DAF PR-266 o pojem- 
noici 9,2 dm" i mocy 266 kW (362 KM), przy- 
stosowany do zasilania biopaliem. W ukta- 
dzie przeniesienia napedu zamontowano 
szeSciobiegowq mechanicznq skrzyniq bie- 
gow ZF 65-1200. Jako opcje klient moie 
zamowiC autobus z automatycznq skrzyniq 
biegow Allison T350R lub ZF Ecolie. Nowy 
autobus ma stanowiC alternatywe dla tak 
popularnych na rynku skandynawskim au- 
tobus6wVolvo 8700LE6x2, Volvo 9600, Sca- 
nia Omnilink 6x2 czy Solaris Urbino 15 LE. 

Kolejnq nowq konstrukcje w Kielcach 
pokazat biatoruski MAZ. MAZ byt takie 
firmq, ktora przez wiele lat nie oferowata 
niskopodiogowego autobusu przegubowe 
go. W jej programie produkcyjnym byt je- 
dynie Sredniopodlogowy autobus przegu- 
bowy MAZ 105, budowany na bazie licencji 

ciq. Taka koncepcja ukkdu napedowego 
stosowana jest w belgijskich autobusach 
Van Hool AG300 oraz VDL Jonckheere 
Transit, a t a ~ e w  niepmdukowanym jui h e  
lenderskim autobusie Berkhof Premiere. 
Wg podobnej koncepcji zbudowano 
pierwszqgeneracjeautobusu Solaris Urbi- 
no 18 Hybrid. Umiejscowienie silnika 
w przedniej cz&ci pojazdu, poprawia roz- 
ktad nacisk6w na osie, upraszcza konstruk- 
cje przegubu i gwarantuje lepsze parame- 
try trakcyjne w trudnych warunkach eks- 
ploatacyjnych, jednak z drugiej strony 
zmniejsza walory uiytkowe wnqtrza oraz 
pogarsza komfort podr6inych przedniego 
czbnu z uwagi na hatas. DoSwiadczenia 
Solarisa pokazujq, i e  araniacjataka nie jest 
atrakcyjna dla przewoinikow z Unii Eurc- 
pejskiej. TakeVan Hool i VDL Jonckheere 
sprzedajq przewaiajqcq cz$$C swoich au- 
tobusow przegubowych jedynie w krajach 
Beneluksu. 

M A 2  205 napedzany jest szesciocylin- 
drowym silnikiem Eurod Mercedes-Benz 
OM 906 LA o mocy 210 kW (286 KM) lub 
silnikiem EEV Mercedes-Benz OM 926 LA 
o mocy 240 kW (326 KM), ktory p~ekazuje 
moment napedowy na 06 Srodkowq za 
posredntctwem automatyune] skrzynt bte- 
gow ZF 6HP 604C lub Volth DlWA D854 5 
Autobus o masie wlasnej 16100 kg moie 

Niskq Srednice zawmcania uzyskano dziqkizastosowaniu skytnej bzeciej osi 



ny autobusow tiurystyczn;ch, w sktid M6- 
E rei wchodzq: autobus dwuosiowy o &go- 

sdi 12 m i2  autobusy t~z~osiowe-~orismo M 
o &g&ci 13 mi  Tourismo Lo &goSci 14 m. 
Torismo MI2 z zamontowanq toaletq moie 
przewieic o 6 pasaierow wigcej niz model 
bazowy, co ma istotne znaczenia dla prze- 
woinikow obstugujqcych linie miqdzynaro- 
dowe. Dla touroperatorow, bardziej atrak- 
cyjna jest wersja MI2 z 49 fotelami, oferujq- 
ca komfort oodrolv w standardzie cztero- ~~ ~ 

7wiazdkoGm. ~b izachowa~:  zwiekszonq 
)ojemnosC, w wersji MI2 podjeto prace 

,najqce na celu obniienie masy wtasnej, 1 om, iednoczesnvm zachowaniu ~oziomu . 2 .  

bezpieczenstwa,'komfortu i zasiegu auto- 
busu. Niiszq mas? wlasnq autobusu uzy- r skano m.in. poprzezseryjny montai nowej 
rodziny foteli TSX oraz felg aluminiowych 
ALCOA. Rama nowych siedzen zostaia 

lnne czynniki, dzieki kt6rym osiqgnieto 

nowe siedzisko i oparcie. Dzieki wszyst- 

autobusu spadta do poziomu 

lnnymi polskimi premierami byty trzy 
belgijskie autobusy Van Hool zaprezento- 
wane przez polskiego przedstawiciela tej 
firmy-sp&e BusclubzGbwienek. To trze 
cia proba wprowadzenia na rynek polski, 

i 

L 
tego zastuionego belgijskiego producen- 
ta. Van Hool to znana firma rodzinna spe- 
cjalizujqca siq w produkcji autobusow miej- 

Wlot powietna do komory silnika umieszczono bezposrednio napneciw Srodkowych dmi skich, regionalnych i turystycznych, a takie 

przewieic jednorazowo 175 pasaierow, 
w tym 39 na miejscach siedqcych. Jego 
gtownym atutem ma by6 cena, niisza 
o okolo 200 tys. zt w porownaniu z innymi 
przegubami oferowanymi w Polsce. 

Ostatniq z miejskich nowosci byt nisko- 
wejsciowy midibus Solcity SC10, zaprezen- 
towany przez Solbusa. Mimo problemow 
finansowych z wierzycielami, firma ta nie 
sktada broni. Nainowszv orodukt oou6cit , . 
bramy fabryki w maju br. Obecnie piecho- 
dzi badania homologacyjne. Pojazd o dlu- 
gosci 9,8 m napcylzany jest silnikiem Euro-5 
IVECO Tector, Mory wsp6ipracuje z auto- 
matycznq skrzyniq biegow Allison. Przewi- 
dywane sq dwa warianty tego autobusu: 
miejska i lokalna. 

NowoSciq sektora turystycznego byt 
dwuosiowy autobus Mercedes-Benz 
ToukmoM/2odiug& 1 3 m , p r m a n y  NowoSd sektora turystycznego - Mercedes Tourismo MI2 



dukujqcich autobusy dwupriegubbwe 
AGG300 o dtuqosci 24 m. Oferta produk- C 
cyjna Van ~ooiobejmuje kilkanascie mo- 
deli autobus6w turystycznych, w tym auto- 
busy wysokopokiadowe Astron, wyskopo- 
ktadowe z wydzielonq kabinq kierowcy 
Altano i dwupokladowe Astromega. 

W Kielcach zaprezentowano 2 autobu- 
sy znajdujqce siq od wielu lat w ofercie . Van Hool. Pierwszy z nich to autobus klasy 
kombi T915 Alicron o dtugosci 122 m i wy- 

biegowZFAStronic. Jakoopcjonalnewypo- Van Hool T915 Aicorn 
saienie oferowany jest silnik DAF MX300 
o mocv 300 kW. Autobus Drzvstosowanv A 
jest do'przewozu maksymainie58 pasaie- 
row i 7.8 m3 baaaiu. Alicorn oferowanv iest ' I d  " , , 
takie z nadwoziem o dtugosci 10,5 m 
(T911), mogqcy przewieic 43 pasaierow 
i 5,8 m3 bagaiu oraz w wersji T916 o dtu- 
gosci 13 m przystosowany do przewozu 
57 pasaierow i 10 m3 bagaiu. 

Autobus T927 Astromega o dlugosci 
14.1 m i  wysokosci 4 m to najwiekszyzofe- 
rowanych autobusow Van Hool. Moie za- 
brat na dwa poklady 93 pasaierow. Jed- 
nak bagainiki w tego typu pojazdach nie 
sq zbyt imponujqce. Pojemnosc Astromega 
to nieco ponad 7 m3. Jednostki napedowe 
- tak jak w przypadku Alicorna, DAF MX 
i MAN D2676 LOH27 jednak o znacznie 
w ekszel mocy, bo wynoszqce oopowted- 
nlo3756W (510KM) I ~ b 3 5 3  kW (480KM). 
Autobus Astromega oferowany jest take  Van Hool T927Astrorne3.. 
w wersji T925 o &ugo6ci 13,15 m, ktora 
moie zabraC o 10 pasaierow mniej. 

Ostatni z prezentowanych autobusow 
to najnowszy produkt, ktorego premiera 
miata miejsce podczas ubieglorocznej wy- 
stawy BusWorld. TrzyosiowyT916 Astronef 
o dlugoici 13, 2 m jest najbardziej luksu- - 
sowym autobusem oferowanym przez w L  

Van Hool. W jego wnqtrzu zainstalowano 
m.in.: toaletg, sypialnig kierowcy, system 
antypoiarowy Fogmaker w lukach baga- a 
iowych i komorze silnika, kamere na 
przedniej i tylnej scianie oraz zarnykane 
pdki bagaiowe. Jego uktad napedowy to 
silnik DAF MX340 OBD2 Eurod o mocy 
340 kW (462 KM) wsp6lpracujqcy z auto- 
matycznqskrzyniqZF AStronic. Charakte- 
rystycznym elementem nowego autobusu 
jest wznoszqca siq podbga wzdlui caw 
jego dtugosci, znacznie poprawiajqca wi- 
docznosc do przodu. Van Hool T916 Astronel 


