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Coach Euro Test 2017:

Iveco Bus Evadys
På Busworld 2017 i Kortrijk, Belgia vil Mercedes-Benz ha 
deres offisiell

Av: Tom Terjesen

Iveco Bus har manglet et multiverkøty i 
deres bussprogram. Men med Evadys 
så er programmet komplett. Bussen har 
tatt utgangspunkt i Crossway, men løf-
tet, forfi net og forbedret på alle punkter, 
skiller de to bussene tydelig fra hveran-
dre.

Evadys er bussen en kan tilpasse kun-
dens behov, om det så er skolerute, 
ekspress- eller turkjøring. Den fås med 
tolalett, komfortable turseter. Midtdør el-
ler hekkdør.

Motoren er FPT Cursor som her var ko-
blet sammen med neste generasjon ZF. 
Vi fi kk rett og slett teste ZF Traxon 12 

trinns gir her og det fungerte bra. Og fra 
neste år blir det standard.

Testbussen var noe mørk innvendig, 
men setene var komfortable og hadde 
endelig riktig høyde på rygg, samt riktig 
lengde på sittepute. Rett og slett en god 
buss å være passasjer i. Bortsett fra noe 
dårlig tilpasset leselys og luftedyser. De 
stemte ikke helt overens med setera-
dene og de var av hardplast typen som 
kanskje lett knekker.

Testens bredeste trapp ved midtdøren, 
er verd å nevne.
Førerplassen er trivelig, men med de 
typiske, alt for store knappene til Iveco.
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VDL FDDll
Markedets beste dobbeldekker, er tilbakemeldingene VDL 
får etter at FDDII nå har vært på markedet i et par år.

Av: Tom Terjesen

En dobbeldekker hvor både design, 
komfort og kapasitet henger sammen, 
fi nnes knapt. Men VDL har klart det. De 
har klart å komme opp med en fi n, funk-
sjonell og praktisk buss for store grup-
per.

Det tok VDL mange år før de igjen våget 
seg utpå med en ny dobbeldekker. For-
rige generasjon var en facelift, på faclift 
fra en modell fra 90 tallet. Men nå har de 
funnet opp hjulet på nytt. Og den traff  de 
godt med.

Komforten er bra, plassen innvendig er 
topp og kapsiteten er best i klassen.
Bruk av lys treverk gir en følelse av stør-

re rom enn det som er reelt. Design er  
nordisk. Setene er komfortable med god 
støtte. Dessverre er hattehyllen i andre 
etasje en smule dominerende. Men den 
er praktisk og dermed ikke bare til pynt. 
Takhøyde derimot er god både oppe og 
nede, selv om høyden er begrenset til 
totalt fi re meter på bussen.

Motoren er DAF/Paccar som er skremt 
opp til over 500 heste krefter. Dette gir 
god fraspark, selv med fult lass. Girkas-
sen er As-Tronic fra ZF. VDL FDDII kom-
mer med brannslukker som standard, 
selv om kravet ikke kommer før 2019. 
Bare for å ha nevnte det.
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Coach Euro Test 2017:

Irizar i8
Coach of the Year 2018 ble Irizar i8. En kompromiløs sam-
mensetning av komfort og luksus.

Av: Tom Terjesen

Coach of the Year 2018 er Irizar i8. Det-
te er bussen som gir en total følelse av 
luksus. Den er komfortabel, stille, solid 
og med et design som kler bussen godt. 
Da forgjengeren PB kom i 2002, tok det 
sin tid å venne seg til designet. Men på 
i8 er det helt riktig. Den oser av luksus 
og gir tilbake i bøtter og spann.

Irizar har lagt hele sin sjel i bussen, så 
det var en spenning i luften da de ven-
tet på resultatet etter testen. Juryen fant 
seg raskt tilrette i bussen. Det unike 
skjelettet med seperat motorvugge gir 
lite støy i bussen. Motoren fra DAF/Pac-
car gir krefter nok. Girkassen er fra ZF 

og har 12 trinn.

Førerplassen gir en følelse av å være 
pilot. Den er utformet til å forme seg 
rundt deg som sjåfør. Med knapper der 
en forventer det. Og vil en kundetilpasse 
brytere, så kan en fl ytte på dem. Elektro-
nikken vil kjenne igjen bryteren.

Setene i passasjerdelen er utviklet for 
høy komfort. Midtgangen blir dermed 
noe trang, men her er komfort satt i høy-
setet. 
Noe er det å utsette på bussen. Den er 
veldig tung, og dette merkes i rattet. Iri-
zar kunne godt ha fått det litt lettere.
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Coach Euro Test 2017:

Scania Interlink HD
Scania Interlink passer til alt. En skikkelig arbeidshest 
som kan tilpasses et hvert kjøreoppdrag.

Av: Tom Terjesen

Ryktene svirret tidlig på om ikke denne 
var tildelt «Coach of the Year». Men det 
var rykter som kom etter at Scania selv 
hadde publisert en video fra testen hvor 
de presenterete deres buss.

Selv om den ikke nådde helt opp, så er 
Interlink HD en arbeidshest. Et verktøy 
som kan tilpasset et vert kjøreoppdrag 
den måtte få.
Bussen er solid, med god Scania kjø-
reopplevelse. Den er lett å manøvrere, 
komfortabel på landeveien og solid byg-
get.
Men den støyer mye innvendig. Noe 
Scania vet om og skal utbedre. Den er 

også vinklet inn i front for lavere luftmot-
stand, men dette stjeler noe sikt bakover 
i speil. Her ser enn litt mye av bussens 
side.

Motoren er råsterk, og den nykonstru-
erte Opticruise girkassen skifter gir raskt 
og mykt. Mange liker Scania sitt poeng-
giversystem for sjåføren. Her kan en få 
tilbakemeldinger på kjørestil og optima-
lisere seg selv. Et verktøy en ser fl ere nå 
kommer med.

Totalt sett en god buss som gir mye til-
bake til både eier, sjåfør og passasjerer. 
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Coach Euro Test 2017:

Mercedes-Benz Tourismo

Forgjengeren er solgt i 25.000 eksemplarer. Nå tar nye 
Tourismo arven videre og dette blir garantert en bestselger.

Av: Tom Terjesen

Etter 25.000 solgte Toruismoer, så var 
det tid for å lansere tredje generasjon. 
Den har fått en ansiktløftning på alle 
plan og gir god kjøreopplevelse. Bussen 
føles stabil. Så stabil at en tror det er en 
tre-akslet buss en kjører, men bare to.

Støy er redusert betraktelig. Komfort er 
økt og vekten er ned med 200 kg i for-
hold til identisk modell i generasjon to.
Motoren på testbussen var OM 470 ko-
blet sammen med Powershift. En øko-
nomisk kombinasjon med nok eff ekt.

Luftmotstand er nøkkelord for Merce-
des-Benz. De har redusert vindmotstan-

den betraktelig på bussen. Dette kom-
mer mye fra den mer buede frontvinduet 
som nå også er limt, fremfor pakning.
Dørene sitter med mindre pakninger og 
speilene er utformet for god sikt bakover, 
samtidig som de er aerodynamiske.

Innvendig så fi nner vi oss godt tilrette 
bak rattet. Testbussen var utstyrt med 
det mest påkostede interiøret. En kan 
velge mellom ulike nivåer alt etter hva 
bussen skal brukes til.
Nyheten på Tourismo fra 2018 er ABA 
4 bremseassistent som eff ektivt stopper 
om noen skulle komme ut i veien fremfor 
bussen. Testbussen hadde også dette.
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Neoplan Tourliner

Vakker design, god komfort, lavt forbruk er bare noe av 
det vi kan si om nye Neoplan Tourliner.

Av: Tom Terjesen

Aktivt chassis gir en kjøreopplevelse 
som ikke kan sammenlignes med noe 
en har prøvd før på en to-akslet høy-
dekker som Neoplan Tourliner. Bussen 
oppleves som en ekslusiv turbuss skal.
Og det er ikke uten grunn chassiset nev-
nes. På en testkjøring i Polen tidligere i 
år, så var opplevelsen helt anderledes. 
Så fabrikken måtte gå i seg selv og kom-
me opp med noe bedre.

Nå har de klart det og bussen er utrolig 
behagelig å kjøre. Den er rettningssta-
bil, med lite støy og høy grad av komfort.
MAN motoren sparker godt i fra og for-
deler kreftene ut til hjulene via en TipMa-

tic 12 trinns automatisert girkasse. 

Førerplassen er riktig utformet og har 
høstet god kritikk hos sjåfører som har 
prøvd bussen.
Det lave støynivået må nevnes. Det er 
blant markedets beste. Og det gjenn-
speiler seg i fornøyde passasjerer.
Setene er også komfortable, bare en 
legger de noen centimeter bakover. En 
kan også løfte og vippe nakkeputen, for 
bedre komfort og støtte.

Speilene er noe enkle, både i utforming 
og sikt bakover. Men gir et greit bilde av 
side og bakover bussen.




