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Zbigniew Rusak

Aktualne trendy rozwoju autobusów turystycznych  
na przykładzie testów przeprowadzonych w ramach  
Coach Euro test 2017 w Linköping
Każdego roku w jednym z europejskich miast organizowany jest 
test, który ma wyłonić najlepszy autobus na rynku. Tytuł Interna-
tional Bus and Coach of the Year przyznawany jest przez grupę 
24 dziennikarzy-profesjonalistów, specjalizujących się w techni-
ce autobusowej. Wśród nich jest autor artykułu, reprezentujący 
czasopismo „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy trans-
portowe”. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki uzyska-
ne przez autokary rywalizujące o tytuł Coach of the Year 2018.

W bieżącym roku gospodarzem spotkania był Anders Karlsson 
z „Transport & Logistik iDag”, który zorganizował je nieopodal 
Linköping – szwedzkiego miasta liczącego 150 tys. mieszkań-
ców, znanego m.in. z produkcji samolotów Saab Vigren, muzeum 
lotnictwa „Flygvapen” oraz uniwersytetu kształcącego m.in. infor-
matyków, matematyków i lekarzy. Uczelnia jest siedzibą Szwedz-
kiego Narodowego Centrum Komputerowego (NSC – National 
Supercomputing Center) i posiada 4 wydziały i 14 katedr. Na uni-
wersytecie studiuje ponad 27 tys. studentów i zatrudnionych jest 
ponad 3,9 tys. wykładowców i pracowników. Linköping jest także 
ważnym miejscem w historii Polski. To właśnie tutaj 25 września 
1598 r. rozegrała się bitwa, w której przyszły król Szwecji Karol IX 
Waza zwyciężył wojska swojego bratanka, króla Polski Zygmun-
ta III, przesądzając tym samym o utracie przez niego prawa do 
korony szwedzkiej. Bitwa ta zapoczątkowała 30-letni okres wojen 
polsko-szwedzkich.

Tegorocznym centrum testowym był tor wyścigów samochodo-
wych Formuły 2 Mantorp Park w Mjölby (25 km na zachód od 
Linköping). Tor został wybudowany w 1968 r. Do 1980 r. był ho-
mologowanym torem wyścigowym. Obecnie wykorzystywany jest 
jako miejsce jazd testowych, wystaw różnego rodzaju pojazdów 

samochodowych oraz wyścigów samochodowych prywatnych 
użytkowników. Z Mantorp Park wyznaczono trasę testową o dłu-
gości 35 km, obejmującą zarówno drogę lokalną 636, jak i od-
cinek autostrady E-4, łączącej Linköping z Helsingborgiem oraz 
z Sodertalje i dalej ze Sztokholmem. Każdy z dziennikarzy miał 
możliwość sprawdzenia dynamiki i zwrotności pojazdu, precyzji 
działania układu kierowniczego, zestrojenia skrzyni biegów z silni-
kiem, skuteczności zawieszenia oraz przede wszystkim działania 
zaawansowanych systemów bezpieczeństwa. Ocenie podlegały 

Cała stawka autobusów turystycznych biorących udział w Coach Euro Teście 2017

Iveco Evadys podczas przejazdu regionalną drogą 636
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Podstawowe dane techniczne autobusów biorących udział w Coach Euro Test 2017
Marka i typ pojazdu Irisbus Evadys Irizar i8 Mercedes-Benz Tourismo M Mk3 Neoplan Tourliner Scania Interlink HD VDL Futura FDD2 141-510

Coach Euro Test Linkoping 2017 Linkoping 2017 Linkoping 2017 Linkoping 2017 Linkoping 2017 Linkoping 2017
Podwozie Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Długość [mm] 12 097 14 070 13 115 12 113 14 000 14 145
Szerokość [mm] 2 550 2 550 2 550 2 550 2 550 2 550
Wysokość [mm] 3 460 3 980 3 680 3 860 3 660 4 000
Rozstaw osi [mm] 6 200 6 910 6 060 7 255 + 1 500
Zwis przedni [mm] 2 605 2 890 2 755 2 280
Zwis tylny [mm] 3 292 3 315 3 298 3 110
Maksymalna liczba miejsc 53 + 1 + 1 59 + 1 + 1 55 + 1 + 1 53 + 1 + 1 63 + 1 + 1 98 + 1 + 1
Liczba miejsc w testowanym modelu 48 + 1 + 1 56 + 1 + 1 48 + 1 + 1 40 + 1 + 1 57 + 1 + 1 74 + 1 + 1
Masa własna [kg] brak danych brak danych 13 878 13 510 brak danych 18 100
Dopuszczalna masa całkowita [kg] 19 000 19 000 19 700 27 000
Miejsce dla inwalidy – – – – – –
Układ drzwi 1-1-0 1-1-0 1-1-0 1-1-0 1-1-0 1-1-0
Pojemność bagażnika [m3] 8,3 (z toaletą) 12,5 (z toaletą) 10,9 (z toaletą) 12,1 (bez toalety) 10 (z toaletą) brak danych 9,3 (z toaletą)
Silnik FPT Cursor 9 DAF MX13-375 OM 470 MAN D2676 LOH32 Scania DC13 DAF MX13-375

Układ 6RTi  
Common-rail

6RTi 
Common-rail

6RTi 
Common-rail

6RTi 
Common-rail

6RTi 
Common-rail

6RTi 
Common-rail

Pojemność [dm3] 8,7 12,9 10,7 12,42 12,85 12,9
Moc [ kW (KM)/rpm]  294 (400)/1 800  2 200 375 (510)/1 500 315 (428) 309 (420)/1 800 375 (510)/1 800 375 (510)/1 500
Moment [Nm/rpm] 1 700/1 200-1 600 2 500/1 000-1 425 2 100 2 100/950-1 400 2 350/1 100 2 500/1 000-1 425

Norma czystości spalin Euro 6 
Hi-eSCR + DPF

Euro 6 
SCR + EGR + DPF

Euro 6 
SCR + EGR + DPF

Euro 6 
SCR + EGR + DPF

Euro 6 
SCR + DPF

Euro 6 
SCR + EGR + DPF

Usytuowanie silnika R R R R R R

Skrzynia biegów ZF TraXon
ZF As-Tronic
12 AS 2700

12-A

Mercedes-Benz
PowerShift GO250-8

8-A
MAN TipMatic

12-A
Scania Opticruise

12-A
ZF As-Tronic

12 AS 2701 BO
12-A

Retarder ZF Intarder ZF Intarder Voith R115E ZF Intarder brak danych ZF Intarder

Oś przednia
ZF RL75 E

Zawieszenie 
niezależne

ZF RL 82 EC
Zawieszenie 
niezależne

ZF RL75 E
Zawieszenie niezależne

MAN VOS 08-B-01
Zawieszenie 
niezależne

brak danych ZF RL 82 EC
Zawieszenie niezależne

Oś środkowa – ZF A132 – – brak danych ZF A132

Oś tylna ZF A132
ZF RL 82 EC
Zawieszenie 
niezależne

MB RO 440 MAN HY 1350 – B-01 brak danych ZF RL 75 A

Hamulce T/T
EBS

T/T/T
EBS

T/T
EBS

T/T
EBS

T/T/T
EBS

T/T/T
EBS

ABS/ASR/ESP S/S/S S/S/S S/S/S S/S/S S/S/S S/S/S
Systemy bezpieczeństwa:
•	 Asystent hamowania
•	 System ciągłego hamowania
•	 Aktywne zawieszenie CDS/PVR
•	 Adaptacyjny tempomat
•	 System kontroli pasa ruchu (LGS/SPA)
•	 System monitorowania ciśnienia 

w ogumieniu
•	 Attention Assist
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Rozmiar opon 6 x 295/80 R22,5 8 x 295/80 R22,5 6 x 295/80 R22,5 6 x 295/80 R22,5 8 x 295/80 R22,5 8 x 315/70 R22,5
Średnica zawracania [m] 21,4 23,33 23,31 21,02 brak danych 24,2
Pojemność zbiornika [dm3] 310 670 480 525 550 900
Pojemność zbiornika AdBlue [dm3] 80 50 40 35 80 90
Wyposażenie:
•	 klimatyzacja
•	 audio/video
•	 GPS
•	 lodówka
•	 barek
•	 kuchnia
•	 WC
•	 miejsce do spania dla kierowcy
•	 szklany dach
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także ergonomia pracy kierowcy i pilota, komfort podróży pasa-
żerów, podatność obsługowa oraz ekonomika eksploatacji.

W tegorocznym Coach Euro Teście wzięło udział 6 producentów 
z Niemiec, Holandii, Hiszpanii, Włoch i Szwecji, którzy zaprezen-
towali niemal cały przekrój dostępnej w Europie rynkowej oferty 
autobusów turystycznych. Wszystkie autobusy napędzane były 
silnikami wysokoprężnymi Euro 6, wyposażonymi w system ka-
talitycznego dopalania spalin SCR oraz recyrkulacji spalin EGR. 
Wyjątkiem w tym zakresie był Irisbus Evadys napędzany silnikiem 
FPT Cursor 9 oraz Scania Interlink, w którym obowiązujące normy 
emisji osiągnięto jedynie dzięki systemowi SCR. W układzie prze-
niesienia napędu niepodzielnie królowały automatyczne skrzy-
nie biegów ZF As-Tronic i Power Schift 8 oraz najnowszy produkt 
ZF-a – skrzynia TraXon. 

Największym z testowanych autobusów był VDL Futura FDD2-
141 – trzyosiowy autobus piętrowy o długości 14,1 m, mogący 
zabrać jednorazowo na pokład do 96 pasażerów i około 10 m3 ba-
gażu. Tak duża pojemność autobusu to zasługa lekkiej integralnej 
konstrukcji, ważącej jedynie 18 780 kg, która stała się możliwa 
dzięki zastosowaniu m.in. sandwichowej budowy dachu i podłóg 
oraz montażu lekkich komponentów. Mimo dużych rozmiarów au-
tobus doskonale wpisywał się w ostre zakręty. Zewnętrzna średni-
ca zawracania tego pojazdu wynosi jedynie 24,3 m.

Premiera piętrowego VDL miała miejsce podczas targów Bus- 
world w Kortrijk w 2015 r. Od tej pory do rąk klientów trafiło blisko 
136 pojazdów tego typu. Ten największy autobus w całej stawce 
wyróżniał się zastosowaniem 2 klatek schodowych, wyposażonych 
w stopnie z krawędziami podświetlonymi listwami LED, płaską 
podłogą na górnym pokładzie (co umożliwia swobodne kształto-
wanie wnętrza), siedzeń w układzie 2 + 1 oraz potężnych zbiorni-
ków paliwa o łącznej pojemności 900 dm3. Egzemplarz testowy 
wykonany był w standardzie 4-gwiazdkowym z podziałką siedzeń 
850 mm i przystosowany do przewozu 74 pasażerów, w tym 58 
na górnym pokładzie. Dolny przedział pasażerski wyposażono 
w układ 4 klubowych stolików z 4 fotelami vis-à-vis każdy. Stwo-
rzono dzięki temu przestrzeń do serwowania posiłków podczas 
jazdy dla 16 osób. Drzwi przednie i tylne połączone są bezstop-
niową podłogą, dzięki czemu w przypadku rezygnacji z 1 zbiorni-
ka paliwa o pojemności 205 dm3 możliwe jest także zamówienie 

wersji z niską podłogą umożliwiającą wprowadzenie na dolny po-
kład osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. 

VDL Futura FDD2 wyróżnia dużą przestrzenią bagażową. Jest 
ona co prawda o 1 m3 mniejsza niż w testowanym 2 lata wcze-
śniej Neoplanie Skylinerze, jednak i tak oferuje o 20% więcej 
przestrzeni w porównaniu z konstrukcjami konkurencyjnymi. 
Mimo dużych wymiarów zewnętrznych autobus idealnie wpisywał 
się w układ drogowy, a jego zwrotność była porównywalna z krót-
szymi o blisko 1,5 m autobusami uczestniczącymi w teście. Nowa 
Futura FDD2 nawiązuje stylistyką do pozostałych autobusów tury-
stycznych VDL Bus & Coach serii FHD2 i FMD2. Charakterystycz-
nymi elementami nadwozia są m.in. dwuczęściowa panoramiczna 
szyba przednia, w górnej części nieco pochylona, aby osiągnąć 
optymalny wskaźnik oporu aerodynamicznego, oraz bardzo niski 
pas podokienny. Sprawia to wrażenie, że niemal cała ściana czo-
łowa została wykonana tylko i wyłącznie ze szkła. Innymi charak-
terystycznymi elementami nadwozia są wznoszące się ku górze 
oprawy przednich reflektorów, wykonanych w technologii LED, 
oraz lampy tylne o podobnej formie. Tylna ściana autobusu nie 
stanowi jednolitej płaskiej powierzchni, lecz jest ukształtowana 
w kształcie litery „S” – tak, aby zapewnić optymalny opływ strugi 
powierza i jednocześnie zapewnić dopływ odpowiedniej ilości po-
wietrza do komory silnika. Dla potrzeb piętrowej Futury opracowa-
no 5-strefową klimatyzację umożliwiającą utrzymanie niezależnej 
temperatury w kabinie kierowcy oraz na dolnym i górnym pokła-
dzie. W zamierzeniach zarządu VDL Bus and Coach Futura FDD2 
ma wytyczać nowe standardy w przewozach dalekobieżnych, ofe-
rując wyższy komfort podróży i niższe ceny biletów w porównaniu 
z niskobudżetowymi liniami lotniczymi oraz porównywalny czas 
podróży na dystansach do 750 km. Sukcesy Polskiego Busa na 
rynku polskim oraz Flixbusa na rynkach zachodnioeuropejskich 
zdają się potwierdzać te założenia. Wnętrze autobusu wyposa-
żono w komfortowe fotele serii 300 i 500 z pełnym zakresem 
regulacji. Ich nowym elementem są indywidualne gniazdka USB 
zamontowane na tylnej części zagłówka, co zapewnia swobodny 
dostęp do nich pasażerom chcącym podłączyć urządzenie mobil-
ne. Dodatkowo na dolnym pokładzie zamontowano 8 gniazdek 
220 V, umożliwiających podładowanie laptopa lub notebooka, 
a także ogólnodostępną sieć Wi-Fi, obejmującą cały autobus.

Pozycja kierowcy, dzięki nisko poprowadzonej 
podłodze, kojarzy się z prowadzeniem samocho-
du osobowego. Aby zapewnić jak najlepsze pole 
obserwacji, górną część sufitu uniesiono do góry 
tak, aby kierowca bez problemu mógł obser-

Charakterystycznie ukształtowana tylna ścianaPiętrowy VDL Futura FDD2 był największym z testowanych autobusów
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wować sygnalizatory uliczne zawieszone ponad pasami ruchu. 
Dodatkowo takie ukształtowanie sufitu pozwoliło  zabudować ze-
wnętrzne lusterka tak, aby ich dolna krawędź była na wysokości 
2,02 m, zachowując jednocześnie szeroki kąt obserwacji. Sta-
nowisko kierowcy wyposażono dodatkowo w nową ergonomiczną 
deskę rozdzielczą wykonaną w dwubarwnej kolorystyce, w którą 
wkomponowano wyświetlacze LCD stanu technicznego pojazdu 
oraz czterofunkcyjny wyświetlacz: kamery cofania/monitoringu 
wnętrza/sterowania pokładową instalacją audio-video i systemu 
nawigacji satelitarnej. Standardowym wyposażeniem pojazdu 
jest autonomiczny system uruchamiający układ hamulcowy AEBS 
(Autonomous Emergency Breaking System), ostrzegający przed 
pojawieniem się przeszkody przed pojazdem, oraz system ostrze-
gający przed niezamierzoną zmianą pasa LDWS (Lane Departure 
Warning System). Opcjonalnymi systemami bezpieczeństwa są 
także adaptacyjny tempomat ACC (Adaptive Cruise Control) i sys-
tem analizujący zmęczenie kierowcy DDDS (Driver Drowsiness 
Detection System).

Zastosowanie ekonomicznego silnika z systemem zasilania 
common-rail DAF MX13 o pojemności 12,9 dm3 i mocy 375 kW 
(510 KM), odznaczającego się niskim zużyciem paliwa, powo-
duje, że VDL Futura FDD2 odznacza się jednym z najniższych 

wskaźników emisji CO2, wynoszącym poniżej 9 g na pasażero-
kilometr. Silnik został zestopniowany z 12-biegową zautomaty-
zowaną skrzynią biegów ZF AS Tronic 12AS2710 wraz z nowym 
oprogramowaniem przygotowanym specjalnie dla potrzeb potęż-
nego pojazdu. Odpowiednio zestrojony układ napędowy w połą-
czeniu z aerodynamiczną linią nadwozia i jego lekką konstrukcją 
powoduje, że zużycie paliwa tego autobusu oscyluje w granicach 
27,4 dm3/100 km. Wielkość ta była niższa od 7,8 do 12,2% w po-
równaniu z innymi autobusami tej samej klasy.

W ofercie VDL Futura FDD2 oferowana jest także z krótszym 
nadwoziem o długości 13,2 m. W przypadku obydwu modeli, 
ze względu na graniczną wysokość nadwozia, wynoszącą 4 m, 
wysokość dolnego pokładu wynosi 186 cm, natomiast górnego 
– 172 cm. Pozwala to na swobodne poruszanie się niemal więk-
szości pasażerów. Dla porównania: wysokość górnego pokładu 
w Neoplanie Skylinerze czy Setrze S 431 DT wynosi 168 cm. 
W Szwecji i Finlandii, gdzie maksymalna wysokość pojazdu może 
wynosić odpowiednio 4,5 lub 4,2 m, FDD2 oferowany jest także 
jako autobus z 2 pokładami o wysokości 1,86 m każdy.

Górny pokład ma wysokość aż 1,72 m. Dodatkowo, dzięki całkowicie 
płaskiej podłodze, zapewniono dobre warunki komunikacji wewnątrz 
pojazdu

Nowym wyposażeniem foteli w autobusach VDL jest m.in. gniazdo 
USB zabudowane w tylnej części zagłówka fotela

Dolny pokład można z powodzeniem wykorzystać jako przedział barowy. 
Na jego poziomie zlokalizowano m.in. barek do przygotowania potraw 
i toaletę

Pozycja kierowcy, dzięki nisko poprowadzonej podłodze, kojarzy się z pro-
wadzeniem samochodu osobowego
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Kolejnym trzyosiowym pojazdem testowanym w Linköping był 
wysokopokładowy Irizar i8, zaprezentowany po raz pierwszy, po-
dobnie jak piętrowy VDL, podczas Busworld w Kortrijk w 2015 r. 
Mimo jednego pokładu wysokość tego autobusu wynosi aż 
3,98 m (wraz z agregatem klimatyzacji), czyli niewiele mniej niż 
piętrowej VDL Futura FDD2 (-2 cm). Ma to przełożenie na prze-
stronność wnętrza oraz dużą pojemność podpodłogowych bagaż-
ników, mogących pomieścić do 11,4 dm3 bagażu. 

W ofercie produkcyjnej Irizara zastąpił on znany model PB, któ-
ry wprowadzono do produkcji w 2001 r. Należy podkreślić, że i8 
to kolejna konstrukcja integralna, opracowana w Ormaiztegi po 
rozwodzie ze Scanią. Obecnie blisko 1/3 produkowanych auto-
busów Irizara to autobusy integralne. Irizar, jako jeden z niewielu 
producentów Półwyspu Iberyjskiego, z powodzeniem oparł się 
skutkom kryzysu gospodarczego z przełomu naszej dekady. Duży 
wpływ na to miała dywersyfikacja produkcji. Irizar posiada swoje 
fabryki produkujące autobusy, które są zlokalizowane w Hiszpa-
nii, Meksyku, Brazylii, Indiach oraz w Północnej Afryce (Maroko) 
i w RPA. Pojazdy Irizara eksploatowane są w 71 krajach świata. 

Duży sukces rynkowy poprzednika zdeterminował wygląd i8. 
Zmiana stylistyki nadwozia, podobnie jak w przypadku i6, nastą-
piła ewolucyjnie. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że zmiany są 
niewielkie, jednak – przyglądając się bardziej dokładnie – widać, 
że niemal każdy element wykończenia został dopracowany w naj-
drobniejszych szczegółach. Pierwszym elementem wyróżniającym 
nowy autobus jest wąska srebrna listwa spinająca w kształcie lite-
ry „V” zewnętrzne słupki „A”, podświetlona diodami LED. Z listwą 
tą korespondują nowe reflektory zintegrowane ze światłami dzien-
nymi wykonanymi także w technologii LED oraz charakterystyczne 
przetłoczenia karoserii maskujące światła przeciwmgłowe. Prze-
tłoczenie poprowadzone wzdłuż całego nadwozia, rozdzielające 
cześć bagażową od części pasażerskiej, łagodnie zachodzi na 
przednią ścianę autobusu, ukierunkowując strugę opływającego 
powietrza. Do i8, podobnie jak w i6, przeniesiono z PB charakte-
rystyczny słupek „B”. Jednak w przypadku autobusów nowej gene-
racji jest on mniej masywny. Mimo to uzyskano sztywność nadwo-
zia o 20% większą niż w przypadku PB, która zapewnia spełnienie 
wymagań najnowszej normy ECE R66.02. Dla podkreślenia presti-

żu nadwozia i8, wzorem i6, wzdłuż dolnej krawędzi 
szyby bocznej pomiędzy słupkami „A” i „B” popro-
wadzono chromowaną listwę. Zmiany objęły także 

tylną ścianę, w strefie której wprowadzono nowe światła LED, 
zintegrowany spojler i szybę z wkomponowaną ozdobną listwą 
z logo firmy. W dalszym ciągu wyróżniającym elementem nadwo-
zia są 3 duże otwory wlotów powietrza chłodzącego silnik, które 
w i8 mają kształt litery V, nawiązującej do charakterystycznego 
przetłoczenia na ścianie przedniej. Irizar i8 wyróżnia się bardzo 
niskim współczynnikiem oporu aerodynamicznego Cx (0,32), co 
ma wpływ na niskie zużycie paliwa (mimo dużej powierzchni czo-
łowej autobusu). W porównaniu z PB zwiększono pojemność ba-
gażników i całkowicie przeprojektowano wnętrze, wprowadzając 
nowe stanowisko kierowcy, płaską podłogę na całej powierzchni 
przestrzeni pasażerskiej, nowe siedzenia pasażerskie, zaprojekto-
wane specjalnie dla i8, i całkowicie nowy system oświetlenia wnę-
trza. Wejście do autobusu jest dużo łatwiejsze dzięki poszerzeniu 
drzwi i wprowadzeniu (jako wyposażenie opcjonalne) dodatkowe-
go, wysuwanego stopnia. Dla poprawy komfortu pracy kierowcy 
standardem stały się takie elementy jak aktywny tempomat, 
system LGS czy czujnik deszczu, automatycznie uruchamiający 
wycieraczki. Prace rozwojowe kosztowały blisko 20 mln euro. 
Duży nacisk położono na obniżenie masy własnej pojazdu po-
przez optymalizację struktury nośnej i zastosowanie większej 
liczby elementów aluminiowych i kompozytowych. Efektem jest 
zmniejszenie masy własnej pojazdu z porównaniu z PB o ponad 
tonę. Zoptymalizowano także aerodynamikę nowego nadwozia, co 
ma wpływ na mniejsze zużycie paliwa. I8 oferowane jest jedynie 
z nadwoziem o wysokości 3,8 m (3,98 m wraz z klimatyzacją), 
jednak w 4 wersjach długościowych: 12,4 m, 13,22 m, 14,07 m 
i 14,98 m. Najkrótszy z autobusów jest dwuosiowy, podczas gdy 
pozostałe modele dostępne są jako trzyosiowe. Dzięki zastoso-
waniu płaskiej podłogi możliwa jest dowolna aranżacja wnętrza. 
Dostępny układ siedzeń to 2 + 2, 2 + 1 lub 1 + 1. Design wnętrza 
jest równie atrakcyjny jak zewnętrzna forma pojazdu. Oświetlenie 
wykonano również w technologii LED. Uwagę przykuwają na nie-
biesko podświetlane panele pasażera z indywidualnym oświetle-
niem, nawiewami i przyciskiem przywołania pilota.

Do testów Irizar podstawił wersję trzyosiową o długości 
14,07 m i pojemności 56 pasażerów z bagażnikami o pojemności 
12,5 m3. We wnętrzu zamontowano 4 monitory LCD o przekątnej 
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Irizar i8 z charakterystyczną listwą w kształcie litery V

Tylna ściana Irizara i8
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Stanowisko kierowcy Irizara i8

22” (w przedniej części pojazdu) i 19”. W odróżnieniu od kon-
kurentów nie zostały one zamontowane w suficie, lecz wkompo-
nowano je w półki bagażowe, co upraszcza ich konstrukcję i nie 
naraża pasażerów na uderzenie się w głowę w przypadku, gdy 
nie zostaną schowane na postoju. Podobnie jak w przypadku VDL 
każdy fotel wyposażono w złącze USB. Niemniej jego lokalizacja 
jest problematyczna. Zespół 2 gniazd zamontowany jest pod dol-
ną krawędzią siedzeń, co wymaga wkładania wtyczki na wyczucie. 
W tylnym rzędzie zamontowano także dodatkowe złącza 220 V, 
umożliwiające naładowanie komputera.

Równie ciekawie zaaranżowano nowe stanowisko kierowcy, 
zachowując pełnię ergonomii. Po prawej stronie deski zaprojek-
towano centralny kokpit z 10-calowym ekranem dotykowym, słu-
żący zarówno kierowcy, jak i pilotowi do obsługi zintegrowanego 
systemu audio-video, klimatyzacji i nawigacji satelitarnej.

W skład systemów bezpieczeństwa wchodzą m.in. system 
kontroli trakcji ESC, autonomiczny system uruchamiający układ 
hamulcowy AEBS, ostrzegający przed pojawieniem się przeszkody 
przed pojazdem, system ostrzegający przed niezamierzoną zmia-
ną pasa LDW i adaptacyjny tempomat ACC, a także (jako opcja) 
system analizujący zmęczenie kierowcy DFD (Driver Fatigue De-
tector), opracowany przez firmę Datik. Całości dopełnia takie 
wyposażenie jak kamery ponad klatkami schodowymi, kamera 
cofania oraz sensory deszczu i aktywacji świateł.

i8 jest przedstawicielem niszowego segmentu autobusów luk-
susowych klasy premium. Zastosowano w nim najnowsze rozwią-
zania techniczne, gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeń-
stwa oraz najwyższy poziom komfortu podróży. Integralny Irizar, 
podobnie jak VDL Futura FDD, napędzany jest trzynastolitrowym 
silnikiem common-rail DAF MX13 o mocy 375 kW (510 KM), 
odznaczającym się niskim zużyciem paliwa. W przypadku tego 
autobusu zużycie paliwa wynosi około 26 dm3/100 km i jest niż-
sze o około 4% niż w przypadku PB. Silnik został zestopniowany 
z 12-biegową zautomatyzowaną skrzynią biegów ZF AS Tronic 
12AS2700. Od przyszłego roku jako opcja oferowana będzie tak-
że skrzynia ZF TraXon.

Mało znanym autobusem w Polsce, biorącym udział w teście, 
była Scania InterLink, która w ofercie szwedzkiego producenta 
zastąpiła model OmniExpress. To kolejny autobus turystyczny 
w wersji trzyosiowej, testowany w Linköping. InterLink charakte-
ryzuje się spokojną, pozbawioną ekstrawagancji, linią nadwozia 
z charakterystycznie ukształtowanym słupkiem „B”, który zapew-
nia spełnienie normy bezpieczeństwa ECE-R66.02 oraz ściętymi 
krawędziami przedniej części nadwozia. InterLink oferowany jest 
zarówno jako autobus klasy kombi, jak i typowy autobus turystycz-
ny. Oferta obejmuje 3 wersje wysokościowe: LD (3,31 m), MD i HD 
(3,66 m) oraz 7 wersji długościowych: od 10,99 m do 14,89 m 
(o pojemności od 49 do 71 pasażerów). Nadwozie wykonane 
z aluminium wyposażone jest w 2 pary drzwi w układzie 1-1-0 lub 
1-0-1, a w wersji LD dodatkowo w wersji 1-2-0. Elementami, któ-
re nawiązują stylistyką do pozostałych modeli szwedzkiego kon-
cernu, są m.in. lakierowane na czarno elementy ściany czołowej 
oraz kształt tylnych reflektorów. Tak jak w przypadku pozostałych 
autobusów, wszystkie światła wykonano w technologii LED. Jak 
wspomniano wcześniej, Interlink charakteryzuje się ściętą przed-
nią częścią nadwozia, której szerokość zmniejsza się z 2,55 do 
2,41 m. Pozwala to poprawić aerodynamikę i tym samym zmniej-
szyć zużycie paliwa. Innym charakterystycznym elementem nad-
wozia są całkowicie przeszklone drzwi przednie, które ułatwiają 
kierowcy precyzyjny podjazd pod platformę peronową przystanku. 
Linia nadwozia na pewno skutecznie opierać się będzie wszelkim 

Mimo długości wynoszącej 14,07 m, wnętrze testowanego i8 przy-
stosowane zostało do przewozu jedynie 56 pasażerów. W zamian 
za to mogą oni podróżować w bardzo komfortowych warunkach. 
Podziałka pomiędzy siedzeniami wynosi 78 cm

Indywidualny panel pasażera



zmianom trendów w stylistyce nadwozia, aczkolwiek szczególnie 
nie wyróżnia się spośród innych typów autobusów przemierzają-
cych drogi naszego kontynentu. Design wnętrza jest typowy dla 
autobusów ze Skandynawii – pozbawiony indywidualnego wyrazu, 
jednak zapewniający maksimum komfortu dla pasażera.

Do testu Scania podstawiła autobus trzyosiowy o długości 
14,09 m i wysokości 3,66 m, przystosowany do przewozu 57 pa-
sażerów na fotelach Kiel Avance 1020 z trójpunktowymi pasami 
bezpieczeństwa. Gniazda USB zamontowano pod dolną krawę-
dzią poprzedzających foteli, dzięki czemu dostęp do nich jest ła-
twiejszy niż w przypadku Irizara i8. We wnętrzu zastosowano za-
mykane półki bagażowe, jednak wysokość ich pokryw jest bardzo 
mała, w związku z czym na półkach można położyć jedynie pła-
skie torby. Indywidualne panele pasażera wyposażono w kolorowe 
przyciski, które co prawda ułatwiają identyfikację poszczególnych 
przycisków, jednak stylistycznie odbiegają od całego wnętrza. De-
nerwująca była także zabudowa monitorów LCD o przekątnej 19” 
– bez przygotowania specjalnych adapterów i maskownic.

Testowany autobus napędzany był 13-litrowym silnikiem 
common-rail Scania DC13-115 o maksymalnej mocy 330 kW 
(450 KM) przy 1 900 obrotach i maksymalnym momencie na-
pędowym 2 350 Nm, osiąganym w zakresie od 1 000 do 1 300 

obrotów, zestopniowanym ze zautomatyzowaną, 12-stopniową 
skrzynią biegów Opticruise. Scania i Iveco to jedyne autobusy 
spośród testowanych pojazdów, w których zabudowano silniki 
spełniające normę czystości spalin Euro 6 bez konieczności sto-
sowania technologii recyrkulacji spalin EGR. Zakres systemów 
bezpieczeństwa był zbliżony do pozostałych konkurentów, jednak 
pozbawiony funkcji Attention Assist.

Pozostałe testowane autobusy to pojazdy dwuosiowe o długo-
ści od 12,3 m do 13,1 m, stanowiące nowe wersje autobusów 
Mercedes-Benz Tourismo, Neoplan Tourliner oraz Iveco Evadys. 

Merecedes-Benz Tourismo, produkowany we tureckich zakła-
dach w Hosdere, to jeden z najpopularniejszych autobusów tury-
stycznych na naszym kontynencie. W ciągu minionych 23 lat bra-
my fabryki opuściło łącznie 26 000 pojazdów pierwszej i drugiej 
generacji. Trzecia generacja tego modelu zadebiutowała w maju 
bieżącego roku w Brukseli. W porównaniu z poprzednią generacją 
standardowe wyposażenie autobusu znacznie wzbogacono, gdyż 
w polityce marketingowej koncernu nowy autobus ma zastąpić 
nie tylko Tourismo drugiej generacji, lecz także pozycjonowanego 
wyżej Travego. W pracach konstrukcyjnych skupiono się przede 
wszystkim na obniżeniu kosztów eksploatacji oraz zwiększeniu 
stopnia komfortu i bezpieczeństwa.
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Klasyczna Scania InterLink z charakterystycznie ukształtowanym słupkiem „B”

Stanowisko kierowcy nieco odbiega stylistyką od aktualnych trendów Wnętrze przestrzeni pasażerskiej w Scanii InterLink
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Patrząc na nadwozie nowego Tourismo, należy stwierdzić, że 
zmiany w designie mają charakter bardziej ewolucyjny niż rewo-
lucyjny. Trudno się dziwić takiej decyzji, biorąc pod uwagę po-
pularność Tourismo. Podstawowymi zmianami, jakie wprowadzo-
no w stylistyce nadwozia, są m.in. lampy przednie zapożyczone 
z Actrosa, nowy grill oraz zmieniony kształt pasa nadokiennego 
na zwisie przednim, z którego „wyrastają” wysięgniki luster ze-
wnętrznych. Przeprofilowanie kształtu szyby przedniej i słupków 
„A” pozwoliło osiągnąć doskonały współczynnik oporu aerodyna-
micznego Cx, wynoszący 0,32. Ma to przełożenie na niższe o 7% 
zużycie paliwa w porównaniu z poprzednią generacją.

Nowe Torismo jest oferowane w 4 wersjach nadwoziowych: 
dwuosiowej o długości 12,3 i 13,1 m (wersja M/2) i trzyosiowej 
o długości 13,1 (M/3) i 13,9 m (wersja L). Wszystkie wersje po-
siadają także odmiany adresowane na rynek brytyjski i irlandzki, 
przystosowane do ruchu lewostronnego. Tak jak w poprzednio 
opisywanych modelach, zoptymalizowano konstrukcję pojazdu, 
zmniejszając jego masę o około 200 kg oraz zwiększając jego 
sztywność pod kątem spełnienia normy ECE R66.02. W Linköping 
testowano model M/2 o długości 13,1 m, przystosowany do prze-
wozu 48 pasażerów i 10,9 m3 bagażu. W wersji standardowej 
model M/2 może zabrać 55 pasażerów. Jest on napędzany sze-
ściocylindrowym silnikiem common-rail OM470 z pakietem Fuel 
Efficiency o pojemności 10,7 dm3 i mocy 315 kW (428 KM), 
w którym poziom emisji Euro 6 został osiągnięty poprzez zasto-
sowanie chłodzenia powietrza doładowującego EGR, systemu ka-
talitycznego dopalania spalin SCR oraz filtra cząstek stałych DPF. 
Obsługa filtra DPF wymaga pierwszego przeglądu po przejechaniu 
360 tys. km i kolejnych po 240 tys. km. Silnik został zestopnio-
wany z 8-biegową zautomatyzowaną skrzynią biegów PowerShift 
GO250-8. W opcji dostępna jest także skrzynia manualna. Duży 
nacisk położono na poprawę podatności obsługowej. Przykładem 
tego działania jest przeniesienie centralnej tablicy bezpieczni-
ków i przekaźników do zamykanej wnęki ponad kołem przednim. 
W celu lepszego dostosowania pojazdu do potrzeb przewoźników 
i ich kierowców w Tourismo oferowane są 2 odmiany deski roz-
dzielczej: Basic Plus i Comfort Plus. W tej drugiej zastosowano 
m.in. zintegrowany moduł obsługi nawigacji i systemów audio-vi-
deo z dużym dotykowym ekranem LCD. Nowa funkcją zastoso-
waną w Tourismo trzeciej generacji jest moduł EDF (Eco Driver 
Feedback), analizujący technikę jazdy kierowcy i sugerujący dobór 
optymalnych parametrów pracy silnika i skrzyni biegów.

Tak jak w innych testowanych pojazdach, we wnętrzu prze-
strzeni pasażerskiej zabudowano gniazda USB oraz przy każdym 
rzędzie siedzeń po 2 gniazda zasilające 220 V. Tourismo oferuje 
także dostęp do bezprzewodowego Internetu z prędkością LTE. 
W Mercedesie konstruktorzy postanowili zabudować podświetla-
ne gniazda USB na ścianie bocznej w środku pomiędzy oparciami. 
Powoduje to, że podczas jazdy w nocy światło to daje stosunko-
wo silną poświatę. Ponadto kabel łączący gniazdo z telefonem 
komórkowym lub tabletem pasażera siedzącego w sąsiedztwie 
przejścia przeszkadza pasażerowi siedzącemu przy oknie. Istnie-
je tym samym możliwość niezamierzonego zrzucenia urządzenia 
mobilnego przez jednego ze współpasażerów. 

W zakresie systemów bezpieczeństwa Mercedes-Benz Touri-
smo charakteryzował się najbogatszym wyposażeniem. Charak-
terystyczne dla wszystkich autobusów koncernu Daimler jest 
zastosowanie systemu FCG (Front Collision Guard) chroniącego 
kierowcę, a szczególnie jego nogi w przypadku zderzeń czołowych. 
Obok typowych systemów bezpieczeństwa, takich jak EBS, ESP 
czy LDW (Lane Departure Warning System), w Tourismo zasto-

Merecedes-Benz Tourismo trzeciej generacji na torze Mantorp Park

Stanowisko kierowcy w Merecedes-Benz Tourismo w wersji Comfort Plus

Wnętrze przestrzeni pasażerskiej w charakterystycznej zielono-czar-
nej kolorystyce z 48 miejscami pasażerskimi
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sowano także system analizujący zmęczenie kierowcy Attention 
Assist (ATAS), Stop-and-Go-Assist oraz Aktywny Asystent Hamo-
wania czwartej generacji (Active Brake Assist 4). W porównaniu 
z wcześniejszymi generacjami, najnowszą odmianę ATAS rozsze-
rzono o automatyczną detekcję i ochronę pieszego oraz zoptyma-
lizowano proces hamowania. 

Udział Mercedesa w CET w Linköping to kolejne podejście 
niemieckiego koncernu do współzawodnictwa. Wcześniej Mere-
cedes-Benz Tourismo uczestniczył w Coach Euro Test w 2007 r. 
w Zürichu. Tam testowano autobusu drugiej generacji w wersji 
trzyosiowej z silnikiem Euro 5. Należy przypomnieć, że w blisko 
30-letniej historii CET Mercedes-Benz dwukrotnie (bez uwzględ-
nienia autobusów miejskich) otrzymał tę prestiżową nagrodę: 
w 1992 r. za Mercedes-Benz O404 i w 2009 r. za Travego M 
drugiej generacji. 

Innym autobusem dwuosiowym jest 
Neoplan Tourliner. Do tej pory bliźniak 
Lion’s Coacha pozycjonowany był w klasie 
autobusów biznes. Od 2016 r., kiedy to 
w Hanowerze pokazano jego nową odmia-
nę, Tourliner awansował o szczebel wyżej 
i ma wypełnić lukę pomiędzy autobusem 
klasy Premium Neoplan Cityliner a MAN 
Lion’s Coach. Nowy Neoplan Tourliner pro-
dukowany jest w dalszym ciągu w turec-
kich zakładach produkcyjnych MAN w An-
karze. W ciągu minionego roku do rąk 
klientów trafiło blisko 370 egzemplarzy 
tego modelu, głównie na rynek niemiec-
ki, turecki i krajów Półwyspu Iberyjskiego. 
Dużymi odbiorcami były także Węgry (34) 
i Maroko (60).

Nowy Tourliner nawiązuje stylistyką do 
innych autobusów Neoplana: Citylinera 
i Jetlinera. Charakterystycznymi elemen-
tami stylistycznymi nadwozia jest duża, 
jednolita, czołowa szyba przednia, mocno 
pochylony ku przodowi słupek „B”, wzno-

sząca się ku górze oprawa przednich reflektorów oraz bardzo ni-
ski frontowy pas podokienny. Nadwozie, podobnie jak w przypad-
ku konkurentów, odznacza się bardzo niskim współczynnikiem 
powietrza Cx, wynoszącym 0,35. Oryginalność linii nadwozia zo-
stała doceniona przez grono stylistów, którzy przyznali Tourline-
rowi nagrodę iF Award. Tourliner spośród całej stawki wyróżniał 
się także oryginalnym designem wnętrza. Niewątpliwie jednym 
z unikalnych elementów wyposażenia Neoplana jest system PCV 
(Premium Comfort Valve), zmieniający automatycznie sztywność 
zawieszenia w zależności od prędkości, jak i warunków rucho-
wych, co maksymalnie poprawia komfort podróży przy jednocze-
snym zachowaniu wysokiej stabilności ruchu. Innym wyróżniają-
cym elementem jest czołowa szyba wykonana w technologii VSG, 
która – mimo swoich wymiarów – skutecznie chroni stanowisko 
kierowcy przed nadmiernym nagrzewaniem.
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Merecedes-Benz Tourismo trzeciej generacji: a) mimo nowoczesnej technologii LED kształt lamp oświetlenia wnętrza nawiązuje do po-
przedniej epoki; b) centralna tablica bezpiecznikowa zlokalizowana w schowku ponad przednim nadkolem; c) przy każdym rzędzie siedzeń 
zamontowano indywidualne przyłącza USB, umożliwiające podczas jazdy pracę na tablecie lub podładowanie telefonu komórkowego. Na 
każde 2 fotele dostępne jest także gniazdo 220 V

Neoplan Tourliner nawiązuje stylistyką do autobusu klasy premium Neoplan Cityliner

a b c
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Tourliner oferowany jest w 4 wersjach nadwoziowych, w tym 
dwuosiowej o długości 12,13 m i 13,1 m oraz trzyosiowej C o dłu-
gości 13,73 m i L o długości 13,93 m. Wysokość tego wysoko-
pokładowego autobusu turystycznego niewiele odbiega od auto-
busów piętrowych i wynosi 3,83 m. Sztywność nadwozia spełnia 
wymagania normy ECE R66.02. Autobus odznacza się budową 
modułową, tak aby było możliwe spełnienie wielu różnorodnych wy-
magań na lokalnych rynkach całej Europy. Przykładem tego mogą 
być m.in. inny układ drzwi we Włoszech, wąska toaleta we Francji, 
toaleta montowana na poziomie pokładu pasażerskiego dla Skan-
dynawii. Atutem, podobnie jak w przypadku Irizara i8 i VDL Futura 
FDD2, jest całkowicie płaska podłoga, pozwalająca swobodnie 
kształtować aranżację wnętrza. Tym samym klient ma możliwość 
zamówienia autobusu zarówno w układzie siedzeń 2 + 2, jak  
i 2 + 1. Ten ostatni układ jest popularny w Turcji, gdzie firmy prze-
wozowe oferują superkomfortowe warunki przejazdu na regular-
nych liniach dalekobieżnych. Płaska podłoga pozwala także na 
montaż stolików i wprowadzenie układu siedzeń vis-à-vis w przed-
niej lub tylnej części pojazdu, a także przygotowanie specjalnej 
strefy do mocowania wózków inwalidzkich, wprowadzanych do 
wnętrza za pomocą dodatkowych drzwi wyposażonych w windę.

Autobus podstawiony do testów to dwuosiowy pojazd o długo-
ści 12,11 m, przystosowany do przewozu 40 pasażerów na fote-
lach z podziałką 830 mm. Standardowo autobus może zabrać 
44 pasażerów, jednak w testowym modelu zabudowano 2 stoliki 
w przedniej części pojazdu, tworząc specjalną klubową strefę do 
serwowania napojów czy pracy na komputerze. Tym, co przykuwa 
uwagę we wnętrzu, są duże otwarte półki na podręczny bagaż 
o łącznej pojemności 2,1 m3, które, mimo swoich gabarytów, 
w żaden sposób nie utrudniają zajmowania miejsca przy oknie. 
Bardzo oryginalnie ukształtowany został panel z indywidualnym 
oświetleniem, nawiewem i przyciskiem do przywoływania obsługi.

Tourliner jest napędzany sześciocylindrowym, stojącym silni-
kiem common-rail MAN D2676 z pakietem Efficient Cruise o po-
jemności 12,4 dm3 i mocy 309 kW (420 KM), w którym poziom 
emisji Euro 6 został osiągnięty dzięki zastosowaniu chłodzenia 
powietrza doładowującego EGR, systemu katalitycznego dopa-
lania spalin SCR oraz filtra cząstek stałych DPF, współpracują-
cego z dwunastobiegową skrzynią automatyczną MAN TipMatic. 
Optymalizacja bryły nadwozia, jak i układu przeniesienia napędu, 
zaowocowała dziesięcioprocentowym spadkiem poziomu zużycia 
paliwa w porównaniu z autobusem poprzedniej generacji. Po-

Stanowisko kierowcy z multifunkcyjną kierownicą Wnętrze przestrzeni pasażerskiej z otwartymi półkami bagażowymi

Neoplan Tourliner: a) duża czołowa szyba przednia i wąski pas podokienny z wznoszącymi się ku górze oprawami reflektorów w technologii 
LED to wyróżniające elementy nowego Tourlinera; b) oryginalnie ukształtowany panel pasażera z indywidualnym światłem, nawiewami 
i przyciskiem do przywoływania obsługi; c) łącza USB zamontowane pod dolną krawędzią poprzedzających foteli; d) na życzenie klienta we 
wnętrzu przestrzeni pasażerskiej można zabudować dodatkowe stoliki
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dobnie jak w przypadku Tourismo, Tourliner wyposażony jest we 
wszystkie możliwe systemy bezpieczeństwa, choć nieco inaczej 
nazwane. Można tu znaleźć m.in. adaptacyjny tempomat ACC 
(Adaptive Cruise Control), współpracujący z systemem MAN At-
tention Guard, ostrzegający przed pojawieniem się nieoczkiwa-
nych przeszkód na drodze, systemy wspomagające proces ha-
mowania BA (Brake Assistant), EB (Emergency braking system) 
i MAN BrakeMatic, system stabilizacji jazdy DSP (Dynamic Stabil-
ity Program), system ostrzegający przed niezamierzoną zmianą 
pasa ruchu LGS (Lane Guard System), system kontroli prędkości 
maksymalnej MSC (Maximum Speed Control) czy system ciągłej 
kontroli ciśnienia w ogumieniu TPM (Tyre Pressure Monitoring). 

Duży nacisk konstruktorzy położyli także na redukcję kosztów 
eksploatacji poprzez wydłużenie interwałów międzyobsługowych, 

zwiększenie liczby komponentów bezobsłu-
gowych, a także montaż elektronicznego kal-
kulatora przeglądów. 

Ostatnim z testowanych autobusów był 
najnowszy autobus koncernu Iveco – Evadys, 
który w ofercie handlowej zajął miejsce po-
między Magelysem a Crosswayem PRO. Jego 
premiera miała miejsce podczas targów IAA 
w Hanowerze w 2016 r. Od samego początku 
trudno było zakwalifikować ten autobus, gdyż 
zewnętrznie niewiele różnił się od popularne-
go Crosswaya, będącego przedstawicielem 
autobusów klasy kombi. Tym razem firma 
Iveco udostępniła do testów najbogatszą 
wersję Evadysa, wyposażoną m.in. w toaletę, 
lodówkę, barek, pokładowe Wi-Fi, przyłącza 
USB itp.

Zgodnie ze strategią koncernu Evadys ma 
wyjść naprzeciw oczekiwaniom tour-opera-
torów, przy maksymalnym wykorzystaniu 
komponentów Crosswaya. Od tego drugie-
go wyróżnia się przede wszystkim większą 
pojemnością podpodłogowych bagażników. 
Evadys oferowany jest jedynie jako autobus 
dwuosiowy z nadwoziem o długości 12,1 
i 13 m z układem drzwi 1-1-0, 1-2-0 i 1-0-1 

(w zależności od przeznaczenia). Evadys dedykowany jest zarów-
no do obsługi ruchu turystycznego, jak i regularnego ruchu linio-
wego. Dodatkowo może być wykorzystywany także jako autobus 
do obsługi ruchu pomiędzy lotniskiem a hotelami. Maksymalna 
pojemność Evadysa to 63 pasażerów i 12 m3 bagażu, co daje 
wielkości porównywalne z konstrukcjami wysokopokładowymi. 
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Nowa odmiana Iveco Evadys jest odpowiedzią na zmieniające się potrzeby pasażerów 
w przewozach dalekobieżnych

Iveco Evadys: a) wnętrze przestrzeni pasażerskiej z najbardziej komfortowymi fotelami pasażerskimi Spacio Comfort. Testowy egzemplarz 
o długości 12,1 m wyposażono w 48 foteli; b) nietypowo zlokalizowane złącza USB – ponad głowami pasażerów; c) w aranżacji stanowiska 
kierowcy wykorzystano elementy z pozycjonowanego o klasę wyżej Magelysa
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Wysokość Evadysa we wszystkich wersjach wynosi 3,46 m. Wpro-
wadzenie do produkcji autobusu turystycznego mniejszej wyso-
kości powodowane jest tym, że coraz więcej przewoźników obsłu-
gujących dalekodystansowe przewozy międzynarodowe przewozi 
pasażerów, którzy posiadają jedynie niewielki bagaż podręczny. 
Podobne modele oferują pozostali europejscy producenci, jak 
Evobus (Setra ComfortClass serii MD, Mercedes-Benz Tourismo 
RH), MAN (Neoplan Jetliner), VDL (Futura FMD) czy Irizar (i4). 
Niższa wysokość nadwozia i mała masa własna dały niższe zu-
życie paliwa o około 10% w porównaniu z Magelysem podobnej 
wielkości. Linia zewnętrzna Evadysa to niemal kopia Crosswaya. 
Elementami, które odróżniają zewnętrznie Evadysa, są wyższa 
szyba czołowa i wyższe pokrywy klap bagażników.

Do testów Iveco podstawiło autobus dwunastometrowy z ukła-
dem drzwi 1-1-0, przystosowany do przewozu 48 pasażerów. 
W związku z zastosowaniem toalety pojemność podpodłogowych 
bagażników wynosi jedynie 8,3 m3. Dostęp do przestrzeni bagażo-
wej dostępny jest po uniesieniu klap przesuwanych za pomocą te-
leskopów gazowych równolegle do powierzchni bocznej pojazdu. 
W autobusie zastosowano nowe stanowisko kierowcy, wzorowane 
na stanowisku Magelysa. We wnętrzu klient ma do wyboru 4 ro-
dzaje siedzeń w 15 różnych konfiguracjach. Indywidualne przyłą-
cza USB zamontowano ponad fotelami, tuż przy indywidualnym 
panelu pasażera. Lokalizacja taka ułatwia podłączenie urządze-
nia mobilnego, niemniej zwisające kable mogą przeszkadzać pa-
sażerowi jadącemu przy oknie.

W układzie przeniesienia napędu wyko-
rzystano silnik FPT Cursor 9 o pojemności 
8,7 dm3 i mocy 294 kW (400 KM), w któ-
rym, podobnie jak w Scanii, normę Euro 6 
osiągnięto dzięki technologii Hi-SCR, tylko 
przy wykorzystaniu procesu selektywnego 
katalitycznego dopalania spalin. Elastyczny 
i ekonomiczny silnik zestrojono z najnowszą 
automatyczną skrzynią biegów ZF TraXon.  
W ofercie znajduje się także skrzynia me-
chaniczna ZF lub automatyczna Ecolife 
albo Voith DIWA. W zakresie bezpieczeń-
stwa w autobusie, oprócz systemów ABS/
ASR, EBS i ESP, zastosowano także system 
ostrzegania przed niezamierzoną zmianą 
pasa ruchu LDWS (Lane Departure Warning 

System) oraz system AEBS (Advanced Emergency Braking Sys-
tem). Evadys wyróżnia się dużą zwrotnością. Jego zewnętrzna 
obrysowa średnica zawracania wynosi 21,4 m. Atutem Evadysa 
jest atrakcyjna cena, która zaczyna się od 175 000 euro. Cena 
egzemplarza podstawionego do testów wynosiła 208 tys. euro.

Tegoroczny test pokazał, że z roku na rok rozszerza się zakres 
oferowanych autobusów turystycznych oraz poszerza się oferta 
ich wyposażenia, zwłaszcza w zakresie systemów bezpieczeństwa 
i pokładowych systemów elektronicznych. Wiele elementów zwią-
zanych z bezpieczeństwem staje się standardowym wyposażeniem 
autobusu. Znamienna jest coroczna obecność autobusów piętro-
wych. Dla przypomnienia: w 2013 r. w konkursie współzawodniczył 
Van-Hool TX 27 Astromega, a w 2015 r. Neoplan Skyliner. W tym 
roku tę grupę pojazdów reprezentował VDL Futura FDD2.

Należy podkreślić, że obecnie coraz trudniej znaleźć outsi-
derów oferujących stare rozwiązania czy materiały. Silna kon-
kurencja na rynku przewozowym pomiędzy autobusami, koleją 
i niskobudżetowymi liniami lotniczymi powoduje, że na regular-
nych połączeniach dalekobieżnych goszczą autobusy z bardzo 
bogatym, poprawiającym komfort podróży, wyposażeniem i jed-
nocześnie zoptymalizowane pod kątem uzyskania jak najniższych 
kosztów eksploatacji TCO. Tym samym coraz trudniej wskazać 
konstrukcję z nr 1. Kto wygra tegoroczne współzawodnictwo, 
przekonamy się we październiku, a oficjalne wręczenie nagrody 
odbędzie się podczas targów BusWorld w Kortrijk.
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