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Zbigniew Rusak

Mercedes-benz Conecto – zmiana warty
Na początku września w Centrum Targowym Ptak Warsaw Expo 
odbyła się światowa premiera kolejnej generacji miejskiego 
autobusu niskopodłogowego Conecto, połączona z jazdami te-
stowymi po ulicach Warszawy. Właśnie mija 10 lat od targów 
TransExpo w Kielcach (wrzesień 2006 r.), kiedy to Daimler przed-
stawił pierwszą wersję niskopodłogowego Conecto LF. W niniej-
szym artykule przedstawiono charakterystykę techniczną i eks-
ploatacyjną nowego Conecto.

Od premiery niskopodłogowego Conecto LF w 2006 r. bramy fa-
bryki w Hosdere opuściło łącznie 3 tys. autobusów tego typu; 
najwięcej z nich (43%) trafiło do przewoźników tureckich, operu-
jących głównie w dużych miastach, takich jak Stambuł, Ankara, 
Izmir, Bursa i Konya. Ponad 600 Conecto LF trafiło do Uzbekista-
nu. Równie ważnym rynkiem zbytu dla Conecto LF była Polska. 
Od 2007 r. polscy przewoźnicy zakupili łącznie 420 pojazdów 
tego typu. Conecto LF eksploatowane są m.in. w Warszawie 
(MZA, Mobilis), Łodzi (MPK), Krakowie (Mobilis), Gdańsku (ZKM), 
Bydgoszczy (MPK), Lublinie (MPK), Zielonej Górze (MZK), Ryb-
niku (Transgór), Kielcach (MPK), Suwałkach (PGK), Stargardzie 
Gdańskim (MZK) oraz w sieci KZK GOP (A21 Żory, PKM Sosno-
wiec). W bieżącym roku, chcąc podtrzymać sukcesy poprzednika, 
Mercedes-Benz powziął decyzję o uruchomieniu produkcji nowe-
go modelu. O ile poprzednia wersja w mniejszym lub większym 

stopniu był kopią najlepiej sprzedawanego autobusu miejskiego, 
czyli Citaro, o tyle Conecto w nowym wydaniu zewnętrznie dość 
mocno różni się od swojego niemieckiego brata. Mimo to wszyst-
kie rozwiązania w zakresie układu jezdnego i jednostek napędo-
wych są w dalszym ciągu niemal identyczne.

Conecto w polityce marketingowej koncernu Daimler
Lider europejskiego rynku autobusowego i jeden z głównych 
graczy w skali światowej, dla utrzymania swojej pozycji, musi 
posiadać pełną gamę modeli, spełniających różnorodne wyma-
gania poszczególnych rynków krajowych. O ile na pozostałych 
kontynentach działalność koncernu skupia się głównie na pro-
dukcji podwozi autobusowych dla potrzeb firm karosujących, 
o tyle w Europie i USA oferowane są raczej kompletne autobusy. 
W sektorze autobusów miejskich i podmiejskich oferta koncernu 
Daimler obejmuje niskopodłogowe autobusy Citaro drugiej ge-
neracji o długości 10,1, 12,1, 18,0 i 21,0 m, autobusy niskowej-
ściowe Citaro LE o długości 12,2 oraz 13,2 m, a także autobusy 
niskowejściowe Setra S 400 LE o długości 12,3, 13,0 i 14,6 m. 
W sektorze autobusów podmiejskich uzupełnieniem oferty są 
także autobusy wysokopodłogowe, takie jak Mercedes-Benz 
Intouro (12,1, 12,6 i 13,3 m), Mercedes-Benz Integro (12,1, 
13,0 i 15,0 m) i Setra S 400 UL (10,8, 12,2, 13,0, 14,1 i 15,0). 
Obok szerokiego zakresu gamy produktowej, spełnienie indywi-
dualnych wymagań poszczególnych klientów możliwe jest także 

Przegubowa wersja autobusu nowego modelu Mercedes-Benz Conecto podczas światowej premiery w Warszawie
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dzięki bogatej liście opcji, która w przypadku Citaro liczy ponad 
500 pozycji. Tak przyjęta strategia marketingowa ma wpływ na 
ostateczną cenę pojazdów, która kształtowana jest także przez 
koszty serwisu (dostępność części zamiennych w ciągu 24 godz. 
od złożenia zamówienia – bez względu na to, jaką wersję auto-
busu eksploatuje dany przewoźnik) oraz szeroki zakres szkoleń, 
adekwatny do oferowanej gamy produktów.

Uwzględniając fakt, że w krajach Europy Środkowej i Wschod-
niej przewoźnicy nie dysponują wystarczającymi środkami finan-
sowymi na odnowę taboru, a stan nawierzchni dróg daleko od-
biega od standardów panujących w Europie Zachodniej, 10 lat 
temu podjęto decyzję o rozszerzeniu oferty autobusów miejskich 
o niskopodłogowy model Conecto LF, który oferowany był jedy-
nie w wersji dwunasto- i osiemnastometrowej. Obniżenie ceny 
postanowiono uzyskać dzięki zmniejszeniu liczby oferowanych 
odmian nadwoziowych i liczby opcji wyposażenia. Dla przykładu: 
poprzednie Conecto LF oferowane było tylko i wyłącznie z sil-
nikami zasilanymi olejem napędowym, z nadwoziem trzy- (dla 
autobusu dwunastometrowego) lub czterodrzwiowym (dla au-
tobusu przegubowego). Mimo to Conecto LF musiało spełniać 
takie same wymagania pod względem trwałości i niezawodności 
jak modele autobusów produkowane w Mannheim i Neu-Ulm. 
Przy zamawianiu Conecto LF istniała co prawda możliwość zamó-
wienia niektórych opcji niewpływających istotnie na zmianę kon-
strukcji (pod indywidualne życzenia klienta), lecz wtedy wpływało 
to na wydłużenie terminu dostawy, a cena takiego pojazdu zbliża-
ła się już do poziomu Citaro. Concto LF nigdy nie było oferowane 
na terenie „starych” krajów Unii Europejskiej, a jedynie w Turcji, 
państwach powstałych po rozpadzie Związku Radzieckiego, na 
Bliskim Wschodzie oraz w krajach nadbałtyckich, Polsce, Cze-
chach, Słowacji, Rumunii, Bułgarii, Chorwacji i na Węgrzech. 
Dzięki temu m.in. polscy przewoźnicy byli w komfortowej sytuacji, 
mając do wyboru obydwa autobusy miejskie koncernu, zarówno 
Citaro, jak i Conecto LF. 

Zmiana generacji
Wprowadzenie od 1 stycznia 2017 r. nowych regulacji związa-
nych z wytrzymałością nadwozia spowodowało, że trzeba było 
przeprojektować istniejącą konstrukcję Conecto LF. Ponadto ko-
lejne zmiany konstrukcji determinowane były doświadczeniami 
zdobytymi przy wprowadzeniu do produkcji nowego modelu Ci-
taro. Dodatkowo przystosowanie poprzedniej generacji Conecto 
do montażu silników Euro 6 spowodowało, że na dachu pojazdu 
w tylnej części pojawiły się dodatkowe obudowy dachowe, ma-
skujące rozbudowany układ chłodzenia. Zakres zmian, które za-
mierzano wprowadzić do Conecto LF, był na tyle duży, że podjęto 
decyzję o uruchomieniu produkcji nowej generacji tego modelu.

Nowe niskopodłogowe Conecto, podobnie jak poprzednia 
generacja, jest adresowane głównie do obsługi linii miejskich, 
charakteryzujących się wysokimi potokami pasażerskimi. Jego 
konstrukcja została zoptymalizowana pod kątem:
a) zwiększenia wytrzymałości nadwozia, aby spełnić wchodzące 

od 1 stycznia 2017 r. nowe regulacje określone w normie 
ECE R66.02;

b) obniżenia jej masy w celu uzyskania jak największej liczby 
przewożonych pasażerów;

c) stosowania alternatywnie napędu silnikiem diesla lub silni-
kiem gazowym;

d) osiągnięcia jak najwyższej trwałości i niezawodności.
Przy konstrukcji autobusu kierowano się wymaganiami zawar-

tymi w specyfikacjach przetargowych na zakup taboru, prowa-

dzonych w największych miastach Europy Środkowej i Wschod-
niej. Chociaż Conecto jest konstrukcją opracowaną niezależnie 
w tureckich zakładach Mercedesa, to w wielu przypadkach ko-
rzysta z rozwiązań wprowadzonych przy okazji prac nad modelem  

Mercedes-Benz Conecto w wersji osiemnastometrowej

Mercedes-Benz Conecto LF poprzedniej generacji na ulicach Warszawy

Mercedes-Benz Conecto w wersji dwunastometrowej
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Citaro C2. Pokrewieństwo jest widoczne, choćby w przypadku po-
większonego o 55 mm rozstawu osi. Także struktura całej kon-
strukcji nośnej pojazdu bazuje na modułach opracowanych dla 
potrzeb Citaro C2. Głównym założeniem przyjętym przy projekto-
waniu nowego Conecto było osiągnięcie jak najniższych kosztów 
TCO, przy utrzymaniu możliwie jak najwyższego komfortu podróży 
i standardów jakościowych.

Nadwozie
W odróżnieniu od poprzedniej generacji, gdzie kolejne wersje 
wprowadzane były do produkcji rok po roku, nowe Conecto od 
samego początku oferowane jest łącznie w 4 wersjach: jako auto-
bus dwunastometrowy z nadwoziem trzydrzwiowym i jako autobus 
przegubowy z nadwoziem czterodrzwiowym. Oby-
dwie wersje, jak w pojazdach poprzedniej genera-

cji, charakteryzują się niskim przebiegiem podłogi na całej długo-
ści pojazdu oraz wszystkimi bezstopniowymi drzwiami. W zakresie 
stosowanych napędów, obok wersji napędzanych klasycznym sil-
nikiem diesla, przewoźnicy mają także do wyboru wersje gazowe. 
Nie przewiduje się budowy autobusu o długości 10 i 15 m. Pod 
względem gabarytowym nowe Conecto nieco urosło, głównie za 

sprawą powiększenia 
o 55 mm rozstawu osi. 
Dzięki temu całkowita 
długość autobusu wy-
nosi 12,13 m w przy-
padku wersji jednoczło-
nowej oraz 18,12 m 
w przypadku wers j i 
przegubowej.

Stylistycznie nowe 
Conecto wydaje  s ię 
dość znacznie różnić od 
poprzedniej generacji 
pojazdów. O ile pojazd 

Conecto LF był łudząco podobny do pierwszej generacji Citaro 
sprzed face-liftingu, o tyle obecnie, głównie za sprawą zmienio-
nej ściany przedniej oraz nowego kształtu świateł tylnych, wy-
daje się, że mamy do czynienia z zupełnie innym pojazdem. Na 
pierwszy rzut oka jedynymi elementami łączącymi Conecto z po-
zostałymi autobusami miejskimi koncernu są duża gwiazda na 
przedniej atrapie oraz kształt szyby tylnej, przeniesiony z ostat-
niej wersji Conecto LF. W rzeczywistości także w Conecto zmiany 
w stylistyce nadwozia są raczej ewolucyjne.

W nowym Conecto znacznie powiększył się pas podokienny 
ściany przedniej. Aby uniknąć dość dużej płaskiej powierzchni, 
środkowy element trójczęściowego zderzaka połączono integral-
nie z pokrywą w kształcie obróconego trapezu z głęboko prze-
tłoczoną ramką. Zamiast lamp zespolonych zastosowano poje-
dyncze reflektory, rozmieszczone pionowo przy krawędzi ściany 
przedniej. Podobny zabieg zastosowano również w tylnej części 
nadwozia. Montaż pojedynczych lamp pozwala obniżyć koszty 
ich ewentualnej wymiany w przypadku kolizji. W dolnej części 
zewnętrznych elementów zderzaka umieszczono światła do jazdy 
dziennej, wykonane w technologii LED, które są seryjnym wypo-
sażeniem pojazdu. Opcjonalnie przewoźnik może zamówić także 
światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów, które są 
montowane bezpośrednio koło świateł do jazdy dziennej. Kolejną 
stylistyczną zmianą w nowym Conecto jest skrócenie narożnych 
szyb, które ułatwiają kierowcy obserwację drogi podczas podjaz-
du na przystanek. Tym samym zmniejszona powierzchnia wszyst-
kich szyb przednich to kolejny element, który różni nowe Conecto 
od autobusu poprzedniej generacji oraz od Citaro. Mimo tych 
zmian nowe Conecto zachowało lekkość poprzedniej konstruk-
cji. Podwyższenie dolnej krawędzi przedniej szyby nie wpłynęło 
negatywnie na widoczność z miejsca kierowcy, głównie z uwagi 
na podwyższenie o 60 mm podstawy mocowania fotela kierowcy.

Patrząc z boku, w dalszym ciągu niezmieniony pozostał po-
dział pomiędzy powierzchnią oblachowania a powierzchnią szyb 
bocznych, sięgających aż po linię dachu. Pozostawiono także 
podział bocznego poszycia na pionowe moduły, co obniża koszty 
napraw w przypadku kolizji. Jednolita powierzchnia szyb i obla-
chowania ułatwia mycie pojazdu oraz aplikowanie reklam o du-
żych rozmiarach. 

W tylnej części nadwozia dolna linia okien bocznych powoli 
wznosi się, podobnie jak to miało miejsce w Conecto LF po face- 

Przednia ściana nowego Conecto. Nowy układ przedniej atrapy z pionowo osadzonymi zespołami lamp

Tylna ściana nowego Conecto. Zamiast lamp zespolonych także tylne 
światła osadzono w pojedynczych obudowach, zachodzących na płasz-
czyznę ściany bocznej
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-liftingu, przeprowadzonym w związku z koniecznością zabudo-
wy silników Euro 6. Dzięki optymalizacji konstrukcji nadwozia 
można było z dachu nowego pojazdu wyeliminować obudowy da-
chowe, maskujące dodatkową chłodnicę. Tym samym jedynymi 
elementami montowanymi na dachu pojazdu są tylko agregaty 
klimatyzacji, a w przypadku autobusów CNG – także obudowy 
butli kompozytowych. Mimo wyeliminowania tylnej obudowy 
chłodnicy w dalszym ciągu ponad dużą szybą tylną pozostawio-
no zaokrągloną czarną listwę, która sprawia wrażenie, że tylna 
szyba zachodzi aż na dach. Osadzono w niej dodatkowe światła 
hamowania i kierunkowskazy, w podobny sposób jak zestawy 
tylnych świateł, obejmujących kierunkowskaz, światło pozycyjne 
i hamowania oraz światło cofania.

Mimo ewolucyjnych zmian już na pierwszy rzut oka widać, że 
mamy do czynienia z nowym pojazdem. Prawdziwa rewolucja kryje 
się jednak pod poszyciem, w samej konstrukcji nadwozia. Podob-
nie jak w Citaro C2, zaprojektowano nowe elementy łączące po-
dłużnice kratownicy, tzw. „grippy”. Jednak w odróżnieniu od Citaro  
wykonane one są nie jako jednolite odkuwki, lecz w dalszym cią-
gu są one spawane z kształtowników o przekroju zamkniętym. 
Nowe elementy pozwoliły na zoptymalizowanie liczby spawów. 
Przy zmniejszeniu masy całej konstrukcji uzyskano znacznie 
wyższą sztywność nadwozia. Nadwozie spełnia zaostrzone wy-
magania bezpieczeństwa, określone w nowym regulaminie ECE 
R66.02, który wejdzie w życie od 2017 r. Obniżenie masy własnej 
pojazdu osiągnięto poprzez wprowadzenie nowych materiałów. 
W porównaniu z poprzednią wersją zmniejszono grubość szyb 
z 4 mm do 3,15 mm oraz zwiększono liczbę elementów wytwa-
rzanych z tworzyw sztucznych. Niska masa własna spowodowała, 
że pojemność pasażerska autobusu wyposażonego w klimaty-
zację wynosi 101 pasażerów dla wersji dwunastometrowej (106 
bez klimatyzacji) oraz 150 pasażerów dla wersji przegubowej. 

Tak jak w modelu poprzedniej generacji, w nowym Conecto  
stosowane są wyłącznie drzwi z napędem pneumatycznym, 
otwierane wahadłowo do wewnątrz. Mimo to zapewniają one 
szybką wymianę pasażerów – tak jak inne rodzaje drzwi, np. 
odskokowo-przesuwne, otwierane na zewnątrz nadwozia. Ogra-
niczenie rodzaju mechanizmów napędu drzwi wynika z bardzo 
zróżnicowanego stanu infrastruktury przystankowej na terenie 
państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Mimo zastosowania klasycznych materiałów do budowy nadwo-
zia i podwozia, jaką jest stal konstrukcyjna o podwyższonej jako-
ści, autobus wyróżnia się wysoką trwałością, głównie za sprawą 
zabezpieczenia antykorozyjnego wykonywanego metodą katafore-
zy zanurzeniowej całego nadwozia. Elementy najbardziej narażo-
ne na działanie warunków atmosferycznych, podobnie jak w przy-
padku Citaro C2, wykonano z tworzyw sztucznych i aluminium. 

Układ napędowy
Nowe Conecto – w zależności od wersji – napędzane są sto-

jącymi silnikami Euro 6: 
 ¡ OM 936 o pojemności 7,7 dm3 i mocy 220 kW (299 KM) 

w przypadku autobusu dwunastometrowego;
 ¡ OM 470 o pojemności 10,7 dm3 i mocy od 265 kW (360 KM) 

w przypadku autobusu przegubowego. 
Obydwie jednostki silnikowe charakteryzują się wysoką trwa-

łością, niskim zużyciem paliwa, AdBlue i oleju silnikowego oraz 
długimi okresami międzyobsługowymi. Nowe Conecto napędzane 
silnikiem Euro 6 zużywa o około 3% mniej paliwa niż Conecto LF 
wyposażone w silnik EEV, z tymi samymi komponentami i przeło-
żeniami w układzie przeniesienia napędu.

Główną zaletą nowych jednostek napędowych jest zastosowa-
nie 2 umieszczonych w głowicy wałków rozrządu, wtrysku paliwa 
w systemie common rail oraz wysokiego ciśnienia wtrysku, się-
gającego odpowiednio 2 400 barów w silniku OM 936 i 2 100 ba-
rów w silniku OM 470. Poprzeczna głowica cylindrowa z 4 za-
worami na cylinder gwarantuje szybką wymianę gazów. Głowica 
i skrzynia korbowa połączone są ze sobą 6 śrubami na każdy 
cylinder, co zapewnia wysoką stabilność i trwałość konstrukcji.

W obydwu silnikach wysoką efektywność procesu spalania 
osiągnięto poprzez zastosowanie nieco innych rozwiązań tech-
nicznych. Kompaktowy silnik OM 936 wyróżnia się stosowaniem 
regulowanego wałka rozrządu sterującego wydechem (VCP Va-
riable Camshaft Phaser). Z kolei w silniku OM 470 zamontowa-
no elastyczny system wtrysku paliwa X-Pulse z hydraulicznym 
wzmocnieniem ciśnienia. Dzięki temu ciśnienie we wspólnej 
listwie paliwowej można było obniżyć do 900 barów i podwyż-
szyć je tuż przed wprowadzeniem dawki do cylindra do poziomu 
2 100 barów. Tym samym – w zależności od warunków eksplo-
atacji – przebieg wtrysku można swobodnie modelować. 

Opatentowane rozwiązanie w zakresie regulowanego bez-
stopniowo układu recyrkulacji spalin, asymetryczny wtrysk 

Podstawową jednostką napędową przegubowego Conecto jest silnik 
nowej generacji OM 470. Fot. Daimler

Elementem łączącym Conecto poprzedniej i nowej generacji jest po-
dział ścian bocznych na moduły
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paliwa i nowa turbosprężarka pozwoliły poprawić sprawność 
pracy silnika. Rezygnacja z zaworu wastegate i układu regula-
cji ciśnienia doładowania, a także czujnika i regulacji układu 
recyrkulacji spalin (AGR) pozwoliła jednocześnie zmniejszyć zło-
żoność konstrukcji silnika i jeszcze bardziej zwiększyć jego wy-
trzymałość. Efektem końcowym nowych jednostek napędowych 
jest bardzo szybkie zwiększanie momentu obrotowego i mocy 
w średnim zakresie obrotów oraz obniżenie nominalnej pręd-
kości obrotowej z 1 800 do 1 600 obr./min. Ma to przełożenie 
na znakomite właściwości jezdne i wysoką dynamikę. Wysoki 
moment obrotowy jest już dostępny w niskim zakresie obrotów, 
nieco powyżej obrotów biegu jałowego. Oznacza to dobre war-
tości przyspieszenia podczas ruszania z przystanku lub spod 
sygnalizacji świetlnej. Zielony obszar obrotomierza, oznaczający 
szczególnie ekonomiczny zakres jazdy) pojawia się w Conecto 
już przy 900 obr./min.

Wysoka kultura pracy nowych jednostek napędowych cieszy 
także pasażerów. Najważniejszą zaletą jest przede wszystkim 
cicha praca, która wynika z budowy silnika oraz z koncepcji aku-
stycznej izolacji komory o konstrukcji sandwiczowej. Składa się 
ona z dwupowłokowego oblachowania z izolacją pośrodku. Od 
strony przestrzeni pasażerskiej powłoka izolacyjna posiada do-
datkowo warstwę z tworzywa sztucznego.

Zbiornik paliwa o pojemności 250 l znajduje się zarówno 
w autobusie jednoczłonowym, jak i przegubowym bezpośred-
nio przed drugimi drzwiami, z prawej strony nadwozia. Jednak 
w państwach Unii Europejskiej standardem będzie lokalizacja 
zbiornika ponad przednią osią, jak to ma miejsce w Citaro C2. 
Dzięki temu znacznie powiększono obszar niskiej podłogi i licz-
bę miejsc siedzących dostępnych bez konieczności pokonywania 
jakichkolwiek stopni. Zbiornik AdBlue montowany jest w pobliżu 
silnika w okolicy osi tylnej. 

Obsługa silnika realizowana jest głównie poprzez wysoko pod-
noszoną tylną pokrywę. Wysoko poprowadzona jej górna krawędź 
zapewnia dobry dostęp mechanikom, bez względu na ich wzrost. 
Osprzęt silnika dostępny jest także przez 2 duże klapy znajdują-
ce się po lewej stronie nadwozia oraz przez otwieraną lewą część 
dzielonego okna tylnego. 

Chłodnica umieszczona jest we wszystkich wersjach silni-
kowych leżąco nad silnikiem. W ten sposób znajduje się ona, 
podobnie jak układ zasysania powietrza, daleko od miejsca 
wzbijającego się w powietrze kurzu i wody. Zbiornik wyrównaw-
czy płynu chłodzącego umieszczony jest na dachu, co pozwala 

zaoszczędzić miejsce. Poziom napełnienia wszystkich płynów 
eksploatacyjnych można skontrolować w komorze silnika, co 
ułatwia obsługę. W komorze silnika zabudowano także przyłącza 
do ich napełniania. Obydwa silniki wyróżniają się długimi przebie-
gami międzyobsługowymi. Wymiana oleju w Conecto następuje 
nie częściej niż co 60 tys. km, natomiast obsługa filtra cząstek 
stałych co 120 tys. km lub co 2 lata. 

Zarówno jednoczłonowy, jak i przegubowy Conecto oferowany 
jest także z napędem na sprężony gaz ziemny CNG. Jedyną wi-
doczną różnicą na zewnątrz pojazdu jest umieszczona na dachu 
pokrywa butli gazowych, która zwiększa wysokość nadwozia do 
3,382 mm. Ze względu na rozłożenie masy butle gazowe w au-
tobusie jednoczłonowym umieszczone są nad osią przednią, 
a w przegubowym – nad osią środkową. Pokrywa wykonana 
jest z tworzywa sztucznego (poliuretanu) z zamontowaną od we-
wnątrz aluminiową ramą. Jest ona zamocowana na dachu za 
pomocą systemu prowadnic. Pokrywa posiada boczną, całkowi-
cie odchylaną, klapę serwisową, ułatwiającą dostęp do zaworów 
butli. Butle gazowe w Conecto NGT o konstrukcji sandwichowej 
wykonano z kompozytu posiadającego rdzeń z tworzywa sztucz-
nego i osłony z warstwy włókna węglowego i włókna szklane-
go. To połączenie materiałów jest z jednej strony bardzo lekkie, 
a z drugiej niezwykle wytrzymałe na wysokie ciśnienia. Pojem-
ność każdej butli gazowej wynosi 227 l. Przy zapewnieniu dużego 
zasięgu jednoczłonowy Conecto NGT potrzebuje zaledwie 6 butli 
gazowych, a przegubowy – 8.

Obydwie wersje autobusu napędzane są silnikiem tego same-
go typu: M 936 G o pojemności skokowej 7,7 dm3 i mocy 222 kW 
(302 KM). Wynika to głównie z osiągnięcia wysokiego momentu 
napędowego, wynoszącego 1 200 Nm w bardzo szerokim zakre-
sie obrotów silnika – od 1 200 do 1 600 obr./min. Swoimi osią-
gami oraz szybkim przyrostem mocy silnik z jednostopniowym 
doładowaniem całkowicie dorównuje swojemu wysokoprężnemu 
odpowiednikowi. Krzywe mocy i momentu obrotowego w głów-
nym zakresie obrotów (od obrotów biegu jałowego do poziomu 
około 1 500 obr./min) pokrywają się. Powyżej tej granicy silnik 
na gaz ziemny osiąga nawet nieco korzystniejsze wartości mocy 
i momentu obrotowego niż jego odpowiednik wysokoprężny. Do-
piero powyżej prędkości obrotowej 2 000 obr./min silnik diesla 
przewyższa silnik na gaz ziemny. Jednak takich wartości autobus 
miejski praktycznie nie osiąga.

Nowy silnik CNG to obecnie najbardziej kompaktowy silnik 
tego typu. Łącznie z katalizatorem wstępnym waży zaledwie 

Widok wnętrza autobusu: a) w wersji solo, b) przegubowego. Fot. Daimler
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747 kg. Bazą nowej konstrukcji był klasyczny silnik OM 936. Prze-
niesiono z niego blok cylindrowy i czterozaworowe głowice cylin-
dra. Od początku zaprojektowano system doładowania, układ 
zapłonowy i układ recyrkulacji spalin. W jednostce M 936 G  
zastosowano świece zapłonowe z cewkami prętowymi, które są 
montowane w tych samych gniazdach, co wtryskiwacze w silni-
ku diesla. Silnik na gaz ziemny wykorzystuje stechiometryczne 
spalanie lambda = 1. W tym zakresie również katalizator osiąga 
swoją maksymalną wydajność oczyszczania. 

Turbosprężarka o zmiennej geometrii turbiny oraz 2 zawory 
wastegate zapewniają szybką reakcję na zmienne warunki pracy. 
Ze względu na spalanie praktycznie bez sadzy z silnika można 
było całkowicie wyeliminować system katalitycznego dopalania 
spalin SCR, jak i filtr cząstek stałych. Za oczyszczanie spalin w sil-
niku gazowym odpowiada, podobnie jak w silniku benzynowym, 
katalizator trójdrożny. Składa się on z katalizatora wstępnego 
z 2 sondami lambda i katalizatora głównego. Przebiegi między-
obsługowe są takie same jak w autobusach konwencjonalnych. 
Interwał pomiędzy wymianą oleju silnikowego i świec zapłono-
wych wynosi 60 tys. km. Dzięki temu Conecto NGT z typowym 
dla autobusów miejskich rocznym przebiegiem około 60 tys. km 
musi odwiedzać serwis jedynie raz w roku.

Nowa jednostka napędowa bez ograniczeń dopuszczona jest 
do stosowania biogazu (zgodnie z normą DIN 51624). Dzięki 
temu bilans CO2 jest jeszcze bardziej atrakcyjny, gdyż autobus 
na gaz ziemny nie emituje prawie w ogóle CO2. Dodatkowo po-
ziom hałasu w Conecto NGT jest w całym zakresie obrotów znacz-
nie niższy od tego, jaki oferują silniki wysokoprężne. W zależ-
ności od sytuacji na drodze emisja hałasu jest nawet o 4 dB(A) 
niższa, co odpowiada zmniejszeniu mniej więcej o połowę su-
biektywnie odbieranego poziomu hałasu.

Masa jednoczłonowego Conecto NGT jest większa od klasycz-
nego Conecto zaledwie o ok. 458 kg. Obok nowych butli gazo-
wych jest to także zasługą kompaktowego silnika. Ma to przeło-
żenie na porównywalną pojemność autobusu. Przy optymalnym 
wyposażeniu jednoczłonowy Conecto NGT przewozi nawet 99 
pasażerów. Z kolei przegubowy Conecto G NGT może wziąć 
na pokład maksymalnie 158 osób, czyli więcej niż klasyczny  
Conecto G.

Moc, bez względu na zastosowaną jednostkę napędową, prze-
noszona jest na tylną portalową oś ZF AV 133 poprzez zopty-
malizowane pod kątem niskiego zużycia paliwa automatyczne 

skrzynie biegów z przekładnią hydrokinetyczną Voith DIWA.6 lub 
ZF EcoLife. Nowa oś tylna charakteryzuje się niższą masą, cich-
szą pracą przekładni oraz wysoką stabilnością toru jazdy.

W odróżnieniu od poprzedniej wersji Conecto LF, w nowym 
Conecto zabudowano – zamiast sztywnej osi przedniej – zawie-
szenie niezależne. Zapewnia ono wyższy komfort pracy kierowcy 
oraz podróży pasażerom, wyższy o 0,5 t dopuszczalny nacisk 
oraz stałą wysokość prześwitu podłużnego bez względu na ob-
ciążenie pojazdu poprzez elektroniczny system kontroli poziomu 
zawieszenia. Nie przewiduje się oferowania nowego Conecto ze 
sztywną osią przednią.

Wnętrze
Nowe wnętrze wyróżnia się przede wszystkim zastosowaniem 
nowych materiałów wykończenia wnętrza. Dzięki zastosowaniu 
wieżowego układu silnika nowe Conecto posiada niską podło-
gę na całej długości pojazdu. Brak podestów w przedniej części 
nadwozia zapewnia nowa konstrukcja zbiornika paliwa. Mimo że 
Conecto jest pozycjonowane niżej niż Citaro, układ przestrzeni 
pasażerskiej, rozmieszczenie siedzeń, klimatyzacja, przestron-
ność czy komfort pracy kierowcy mogą zaspokoić najwyższe 
wymagania w każdym z tych obszarów. Nowe Conecto dostoso-
wane jest do obsługi osób niepełnosprawnych z dysfunkcją nóg 
(zgodnie z wymaganiami dyrektywy EU2001/85). Nawet w przy-
padku standardowego układu siedzeń przestrzeń naprzeciwko 
środkowych drzwi zapewnia wystarczającą ilość miejsca dla 2 
wózków inwalidzkich lub dziecięcych. W autobusie przegubowym 
Conecto G do dyspozycji jest dodatkowe miejsce na wózek in-
walidzki lub dziecięcy naprzeciw drzwi trzecich. W standardzie 
drzwi pomiędzy pierwszą a drugą osią wyposażono w ręcznie 
otwieraną rampę o nośności 350 kg.

Razem z nowym Conecto pojawił się również nowy sufit. Nowa 
perforowana podsufitka zapewnia lepszą wymianę powietrza 
oraz jednorodną temperaturę w całej kubaturze przestrzeni 
pasażerskiej. Klapy dachowe otwierane są elektrycznie ze sta-
nowiska kierowcy i automatycznie zamykają się nie tylko przy 
wyłączeniu silnika, lecz także po uruchomieniu wycieraczek. 
W suficie zabudowano nowe oświetlenie przestrzeni pasażerskiej 
typu LED. Zarówno oświetlenie, jak i głośniki są rozmieszczone 
centralnie w osi pojazdu. Pionowe poręcze wyróżniają się wy-
giętym na zewnątrz kształtem, znanym z poprzedniego modelu. 
Ponad wnękami kół przednich zamontowano poręcze proste, 

Naprzeciwko środkowych drzwi wygospodarowano przestrzeń, która pomieści 
co najmniej 2 wózki inwalidzkie lub 2 wózki dziecięce. Fot. Daimler

W autobusie przegubowym dodatkowe miejsce na wózek inwa-
lidzki wygospodarowano naprzeciwko trzecich drzwi. Fot. Daimler
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które optycznie otwierają prze-
strzeń dla pasażerów wcho-
dzących przednimi drzwiami. 
Równomierne rozłożenie porę-
czy porządkuje układ wnętrza 
i jednocześnie zapewnia odpo-
wiednie zabezpieczenie pasa-
żerów stojących. 

Do ogrzewania  wnętrza 
wykorzystywane są typowe 
grzejniki o mocy 4 kW każdy. 
W autobusie dwunastometro-
wym montowane są 4 takie 
urządzenia, a w przegubowym 
– 5. Ogrzewają one wnętrze 
niezwykle szybko. Opcjonal-
nym wyposażeniem mogą być 
grzejniki konwektorowe o łącz-

nej mocy 30 kW (montowane wzdłuż ściany bocznej) lub system 
ogrzewania zintegrowany z systemem wentylacji, dystrybuującym 
ciepłe powietrze poprzez kanały dachowe. Klimatyzacja na dachu 
Conecto oferowana jest w 2 klasach mocy, dzięki czemu spełnia 
ona indywidualne wymagania w danym obszarze klimatycznym. 
W standardzie moc agregatów wynosi 32 kW dla autobusu solo 
i 36 kW dla autobusu przegubowego. W pakiecie Comfort Plus 
moc klimatyzacji jest wyższa i wynosi odpowiednio 39 i 43 kW. 
Dostępna jest również oddzielna klimatyzacja miejsca kierowcy.

Wnętrze autobusu oświetlane jest przez 4 lampy sufitowe 
w technologii LED o mocy 14 W każda. Aby obniżyć pobór energii 
elektrycznej, technologię LED wykorzystano także przy oświetle-
niu kabiny kierowcy i oświetleniu otwartych drzwi.

Jak już wspomniano wcześniej, dzięki konstrukcji o zoptyma-
lizowanej masie własnej oraz kompaktowym i lekkim jednost-
kom napędowym Conecto charakteryzuje się dużą pojemnością. 
Jednoczłonowy Conecto z silnikiem wysokoprężnym oferuje 101 
miejsc pasażerskich, a przegubowy – 150. W przypadku napędu 

na gaz ziemny liczba miejsc pasażerskich w Conecto NGT i Co-
necto G NGT wynosi odpowiednio 99 i 158. Montaż wyposaże-
nia wpływającego na masę, np. klimatyzacji czy większej liczby 
miejsc siedzących, powoduje zmniejszenie liczby przewożonych 
pasażerów nawet do 10 osób. 

Stanowisko kierowcy
Istotnym zmianom uległa kabina kierowcy, w której zamontowano 
nową deskę rozdzielczą z centralnym, kolorowym wyświetlaczem. 
Wykorzystano tu wiele doświadczeń zdobytych przy projektowaniu 
desek rozdzielczych do autobusów Setra Comfort Class i Multi- 
Class. Charakterystycznym elementem jest podział deski na 5 
płaszczyzn; pogrupowano przyciski sterujące i przełączniki wg 
funkcji i częstotliwości ich przełączania. Te najczęściej używane 
są w bezpośrednim zasięgu kierowcy. Chociaż deska rozdzielcza 
nie jest regulowana, to dzięki regulowanej kierownicy i regulo-
wanemu wielopłaszczyznowo fotelowi każdy kierowca znajdzie 
optymalną pozycję pracy. Kształt deski elegancko wyprofilowa-
no, wprowadzając zaokrąglone krawędzie. Zyskała ona także na 
jakości dzięki przejęciu przycisków i wskaźników z Citaro oraz 
optymalizacji rozmieszczenia elementów obsługowych. Pomię-
dzy okrągłymi wskaźnikami umieszczono bogaty w informacje 
kolorowy wyświetlacz, prezentujący informacje o wszystkich kom-
ponentach pojazdu.

Integralnym elementem nowej deski rozdzielczej jest także 
multifunkcyjna kierownica, na której umieszczono przyciski 
umożliwiające obsługę menu wyświetlacza bez odrywania rąk 
od koła kierownicy. Także pozycja kierowcy za kierownicą zo-
stała zmieniona. Podest, na którym umieszczono fotel kierow-
cy, został podniesiony o 60 mm, dzięki czemu poziom wzroku 
prowadzącego pojazd znajduje się niemal idealnie na wysoko-
ści wzroku wsiadających pasażerów. Zapewnia to także lepszą 
widoczność ruchu ulicznego. Zwiększenie zwisu przedniego 
o 100 mm umożliwiło także zwiększenie zakresu regulacji poło-
żenia fotela kierowcy.

Jak najlepsze dostosowanie do różnych wymagań klientów za-
pewnia modułowa konstrukcja kabiny kierowcy, w której podsta-
wa drzwi ze specjalnie wyprofilowanym schowkiem jest elemen-
tem niezmiennym. W zależności od potrzeb wymianie ulega tylko 
górna osłona drzwi. Elementem wymiennym jest szyba oddzie-
lająca kabinę kierowcy od przestrzeni pasażerskiej, oferowana 
w 3 różnych wersjach.

W nowym Conecto całkowicie prze-
projektowano sufit, wprowadzając 
nowe kanały wentylacyjne, oświe-
tlenie wnętrza i pokrywy klap prze-
glądowych. Fot. Daimler

Nowa deska rozdzielcza. Sterowanie funkcjami wyświetlacza odbywa się za pomocą przycisków umieszczonych na ramionach multifunkcyjnej 
kierownicy. Fot. Daimler
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Eksploatacja
Jak już wspomniano, cały wysiłek konstruktorów został nakie-
rowany na maksymalne obniżenie kosztów eksploatacji. Obok 
ekonomicznych silników w pojeździe wprowadzono także inne 
rozwiązania obniżające zużycie paliwa i zwiększające trwałość. 
Jednym z nich jest system zarządzania energią pokładową, który 
pozwala wydłużyć żywotność akumulatorów i alternatorów. Sys-
tem nieprzerwanie mierzy temperaturę pracy akumulatorów i za 
pomocą charakterystycznej krzywej określa optymalne napięcie 
ładowania. Utrzymanie optymalnego stanu akumulatora gwaran-
tuje jego długą żywotność, a tym samym obniża koszty. Podobnie 
rzecz wygląda z nowymi alternatorami. Oba zostały połączone 
równolegle, a ich praca została zsynchronizowana. Dwustopniowa 
sprężarka powietrza pracuje przy wyraźnie niższych temperatu-
rach. Niższe zużycie paliwa osiągnięto poprzez wykorzystanie do 
napędu sprężarki dodatkowej energii powstającej w fazie hamo-
wania silnikiem. Aby było możliwe w miarę częste wykorzystanie 
tej energii, zwiększono ciśnienie robocze w układzie zawieszenia 
i obsługi drzwi z 10 do 12 barów. W autobusie jednoczłonowym 
stosowana jest dwucylindrowa sprężarka powietrza, natomiast 
w autobusie przegubowym – trzycylindrowa.

Układ sterowania powietrzem (APU) jest regulowany elektro-
nicznie. Integruje on w jedną całość osuszacz powietrza, regu-
lator ciśnienia, czteroobwodowy zawór zabezpieczający oraz 
czujniki ciśnienia. Układ APU i dodatkowe ogrzewanie postojowe 
zamontowano we wszystkich wersjach Conecto w tym samym 
miejscu, ułatwiając dzięki temu ich serwisowanie.

Na uwagę zasługuje również dostępny opcjonalnie moduł 
rekuperacji energii, który gromadzi w dwuwarstwowych super-
kondensatorach o mocy 6 kW energię elektryczną wytworzoną 
w fazie hamowania silnikiem. Energia ta wykorzystywana jest do 
zasilania pokładowych systemów elektrycznych w fazie przyspie-
szenia autobusu i tym samym odciąża alternatory, wydłużając ich 
żywotność i zmniejszając zużycie paliwa o około 2%.

Innymi nowatorskimi rozwiązaniami przeniesionymi do Conec-
to z Citaro C2 są m.in. system kontroli trakcji ESP w wersji solo 
oraz w autobusie przegubowym system ACT, zabezpieczający tylny 
człon przed wężykowaniem i niekontrolowanym złamaniem prze-
gubu przy wpadnięciu w poślizg. Dla potrzeb Conecto opracowa-
no nową architekturę układu elektrycznego, opartą na magistrali 

CAN 2.01, minimalizują-
cą długość okablowania 
i liczbę multiplekserów, 
optymalnie dostosowaną 
do ograniczonej liczby 
opcji wyposażenia. 

Przy projektowaniu – 
obok poprawy warunków 
bezpieczeństwa i kom-
fortu podróży – położono 
szczególny nacisk na po-
datność obsługową, za-
pewniającą łatwy dostęp 
do obsługiwanych podze-
społów i wydłużony inter-
wał międzyobsługowy. 

Podsumowanie
Na pewno już poprzednia wersja Conecto LF była atrakcyjną ofertą 
dla wielu przewoźników, zapewniając bardzo dobry poziom wskaź-
nika „value for money”. Dlatego poza Polską i innymi krajami Unii 
Conecto LF będzie nadal oferowane, ale tylko z silnikami spełnia-
jącymi normę czystości spalin poniżej Euro 6 do Euro 3 włącznie.

W krajach Europy Środkowo-Wschodniej, wprowadzając nowy 
produkt, Mercedes-Benz zamierza bardziej walczyć o rynek, nie 
tylko w segmencie autobusów o najwyższych standardach. Ada-
ptując do nowego Conecto wiele rozwiązań z Citaro C2, Evobus 
zyskał nowy ciekawy produkt, który pod względem ceny może 
rywalizować z innymi produktami o podobnym zakresie wyposa-
żenia, oferowanymi na tym rynku. I na to liczy Antonio Cavotta 
– Prezes Evobus Polska Sp. Z o.o. z Wolicy. Ma on nadzieję, że 
z biegiem czasu nowe Conecto w sektorze autobusów miejskich 
zajmie miejsce podobne jak Tourismo w sektorze autobusów tu-
rystycznych. Dotychczasowe sukcesy polskiego oddziału Evobus 
w zakresie sprzedaży Conecto poprzedniej generacji na bardzo 
konkurencyjnym polskim rynku spowodowały, że to właśnie Pol-
ska została wybrana przez kierownictwo koncernu na światową 
premierę nowego modelu.
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Centralną tablicę elektryczną 
w architekturze PCB wkompo-
nowano w tylną ścianę kabiny 
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Jednym z bardziej innowacyjnych rozwiązań jest układ rekuperacji ener-
gii hamowania, pozwalający zmniejszyć zapotrzebowanie na energię 
w fazie ruszania autobusu


