
helyi tömegközlekedési vállalat telep-
helye adott otthont a rendezvénynek. 

Azaz a Versailles-i „BKV” központi buszgará-
zsában, a Keolis Csoport Phébus nevű vál-
lalatánál vendégeskedtünk, és a környéken 
töltöttünk el 3 remek, dolgos napot. A mini-

mum feltételként szükséges 3 busz helyett 
– ez az újságíró szervezet alapszabályából 
következik – az idén is öt gyártó jelentkezett 
tömegközlekedési járművével. Ez csúcsbe-
állítás a zsűri életében. A telephely a teszt-
járműveket is befogadó bázisként szolgálta 
a rendezvényt, előadóterem is rendelkezés-
re állt a szokásos prezentációk megtartására. 
Az előző alkalommal, 2010-ben Bukarestben 
már megindult valami, megjelent az első hib-

rid busz, az idei versenyen három is – azaz 
többségben voltak –, az MAN, az IRISBUS és 
VOLVO is ilyen hajtáslánccal szállt versenybe, 
így kicsit úgy is felvetődött a kérdés, hibrid, 
vagy hagyományos dízel? A Mercedes-Benz 
Citaro már jó ismerős, a 2006-os előd meg is 
nyerte a díjat. A VDL az utóbbi évek sikerko-
vácsa, tavaly és tavaly előtt is sikeresen kan-
didált a kitüntető címre, azaz mind a városi, 
mind a távolsági személyszállításban az 
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Az International Bus of the Year újságíró szervezet tesztje és szavazása alapján: 
                                                                               Bus of the Year 2013 győztes városi autóbusza a Mercedes-Benz Citaro!

Francia testvérlapunk, a Bus & Car Transport de voyageurs, a Bus of the Year újságíró szervezet francia tagja vállalta fel 
az idén a Bus Euro Test 2012 megszervezését, lebonyolítását. A feladatot végrehajtottuk, s a teszt végén megválasztottuk 
a Bus of the Year 2013 címet elnyerő járművet. Mint kétévenként rendesen, most is a tömegközlekedési járművek, a városi 
autóbuszok voltak terítéken. David Reibenberg, a lap főszerkesztője nem először vállalkozott a teszt megszervezésére. 
A helyszín Versailles, a közel 100 ezres kisváros, ami persze valójában inkább Párizs, annak egyik legszebb mondjuk külső 
kerülete, Párizs középpontjától mintegy 17 kilométerre délnyugatra, önálló közigazgatással, jelentős turistaforgalommal. Egy 
fennsíkon helyezkedik el, lényegesen „magasabban” mint Párizs, több időszakban is ez volt a főváros, az uralkodói központ.
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élen végzett, így címvédésre készült. Tehát 
itt voltak az európai tömegközlekedés jelen-
legi trónkövetelő járművei. 

Versailles, 2012. június 
A szervezők profi munkát végeztek, előbb 
megérkeztek a járművek, a gyártók képvi-
selői, majd egy nappal később az újságírók. 
Június 12-én megtörténhetett az előzetes 
adatfelvétel, Sascha Böhnke (Springer Trans- 
port Media) vezetésével – aki a zsűri teszt-
szervezési felelőse, mindenese – elvégezték 
azokat a járműdinamikai teszteket, melyek 
alapadatként szolgáltak a következő napi 
menetekhez. 13-án reggel aztán elkezdő-
dött az előre eldöntött időbeosztás szerin-
ti program. Minden járműgyártó képviselő-
je kapott egy-egy fél órát, hogy bemutassa 
„portékáját”. A menetrend szerint a házigaz-
da, a Phebus vezérigazgatója nyitotta meg 
az előadások sorát és a telephelyen is meg-
figyelhető széles gyártmányskálájú jármű-
paletta mellett a tömegközlekedés jelenlegi 
viszonyai is terítékre kerültek. Például a köz-
lekedésszervezés és a környezetvédelem. A 
városka egyre több turistát fogad, a város-
központon keresztülhaladó sok-sok járat 
egy 1-2 kilométeres kritikus szakaszt sokszor 
csak lépésben tud megtenni, nagyon nem 
mindegy mi jön ki a kipufogócsövön. Kifeje-
zetten örült amikor megtudta, hogy a hibri-
dek bizony még arra is képesek, hogy időn-

ként semmi sem jön ki… Ezt követően kez-
dődött az első tesztvezetés, pontosabban 
előbb az egyik járműbe mindannyian helyet 
foglalva bejártuk az útvonalat, egy viszony-
lag hosszú útszakaszt, amit olyan jó 40-50 
perc alatt lehetett abszolválni, a forgalomtól 
függően, aztán a vége felé már rövidítettünk 
is, ahogyan egyre jobban megismertük az 
úthálózatot. Tehát egy olyan útvonalat sze-
meltek ki a szervezők, hogy legyen legalább 
egy olyan szakasz, ahol a városi közlekedés-
ben jellemző 50 km/h sebességet tartósan is 
lehetett tartani, sőt egy szakaszon 70 km/h 
volt a megengedett tempó. Különleges en-
gedéllyel használhattuk a kijelölt buszsá-
vokat. Szóval teljesen úgy működhettünk, 
mint egy buszvezető, megállhattunk megál-
lókban – figyelmetlen várakozó utasok még 
fel is akartak szállni alkalmanként –, vagy rá-
hajthattunk 100 évvel ezelőtt megépült, jel-
lemzően kétirányú, de helyenként mindösz- 
sze 3-4 méter széles utakra is, macskakővel, 
amolyan „Budapest” módra. Voltak kacska-
ringók, kritikus helyek, ahol ugyancsak oda 
kellett figyelni a 12 méteres szerkezetekkel, 
mindenesetre a teszt helyszíne tökéletes 
volt! Az alábbiakban abban a sorrendben 
jegyzem le tapasztalataimat, amilyen sor-
rendben vezettem a járműveket. Még annyit 
bocsátok előre, hogy az üzemanyagfogyasz-
tás-mérésről már korábban lemondtunk – a 
hibridek esetében különben is problémás-

nak ígérkezett volna –, az idei évben viszont 
a lassítás-gyorsítás adatokat megint publi-
káljuk – ezzel is voltak a korábbiakban ne-
hézségeink. Miután a zsűritagok mindössze 
2/3-a rendelkezik jogosítvánnyal a kategóri-
ára, így én inkább a vezetés oldaláról vizsgál-
tam a járműveket. De azért utasként is meg-
tettem jó néhány kört, s a zajmérő műsze-
remmel a hátsó traktusban arra is kíváncsi 
voltam, mit hallok?

VOLVO 7900 Hybrid
A jármű régi jó ismerősként köszönt vissza, 
hiszen ennek elődje volt az első hibrid az 
életünkben 2010-ben, ami érdekes, hogy 
már akkor is egy olyan járműről volt szó, ami 
Ausztriában dolgozott, azaz széria gyárt-
mány. Így az is állítható, hogy egyfajta lépé-
selőnyben a VOLVO-nak van a legnagyobb 
tapasztalata az ilyen hajtásláncú jármű-
vek építésében, s a sikert mutatja az ezres 
darabszámot is felülmúló futó példányok 
száma. A 7900-as 2011 októberben debü-
tált, s a megrendelések száma bíztató, hal-
lottuk a VOLVO prezentáción. A kocsiszek-
rény alapszerkezetében alig változott vala-
mi, a 2010-es járműhöz képest, azonban a 
külső megjelenés korszerűbb, szebb forma-
világú, elegáns, s főleg jól tervezett, prakti-
kusan kialakított autóbusz –, a tömegköz-
lekedés mondhatjuk bevált járműve. Az öt 
tesztkocsi közül a „leggyengébb”, 4 henge-
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res 4,76 literes VOLVO D5F215 motort han-
goltak össze párhuzamos rendszerben az 
elektromos meghajtással. Teljes egészében 
VOLVO szabadalom és mindent az üzem-
anyag-takarékosság jegyében alakítottak ki. 
Ezért a szerényebb teljesítményű dízelmo-
tor is, a 161 lóerőnyi teljesítmény szinte fele 
a versenytársak által hozott járművekben 
található erőforrások teljesítményeinek. A 
tovább faragott tömegnek hála, a jármű ha-
tékonysága kiváló, az üzemanyag-fogyasz-
tás pedig már-már a hihetetlen kategóriát 
döntögeti, nagy mintájú mérésük eredmé-
nye 25,7 liter/100 kilométer volt. A már is-
mert procedúra szerint indultunk, motor 
be, az alapjáraton dolgozik – a levegőrend-
szert így lehet csak életben tartani –, 20 km/
h-ig az akkumulátorokban összegyűjtött, 
visszanyert elektromos energiát hasznosítja 
a jármű, mégpedig igen jó hatékonysággal. 
Azaz szépen csendben gurultunk, mint egy 
trolibusz. Na majd a dízel már nem lesz eny-
nyire virgonc, gondoltuk. De nem, bár igaz, 
hogy papíron a legszerényebb gyorsítási 
eredményt mutatta, de ez a volán mögött 
nyugodtan állíthatom, kevéssé érződött és a 
funkció miatt akár utasbarátnak is tekinthe-
tő. Azaz kissé visszafogott, de azért elfogad-
hatóan jó dinamikával lehetett a járművet 
mozgatni. Persze általában is megfogalmaz-
ható a kérdés, kell-e egy tömegközlekedé-
si járműnek relatív nagy gyorsulás. Ha a ga-

rázsmenetet nézem, a sofőr szempontjából 
biztosan, de a megállóból való elinduláskor, 
a forgalmi szituációkban az utasok szem-
pontjából egyértelműen nem. Azaz ameny-
nyire versenyhátrány, van előnye is dolog-
nak. Egyébként a fékrendszer a vészfékezési 
lassítás szempontjából az egyik legjobb mé-
rési eredményt mutatta. A párhuzamos hib-
rid rendszer 2010-ben néha még produkált 
furcsaságokat, mára úgy tűnik, a mű kész, 
ebből a járműből egyre többet látunk majd 
az utakon, egyébként hibátlanul működött a 
piros lámpánál, a dugóban a motor szépen 
magától leállt. Az elv is jó, ugyanezen kaszni 
mentén lehet a hagyományos dízel üzemű 
járművekhez jutni, azaz a vegyes flotta ese-
tén is egységes a megjelenés, sok a közös al-
katrész. A nagy előny tehát az üzemanyag-
fogyasztásban rejlik igazából, aminek aztán 
további környezetkímélő hozadéka is van. 
Független mérések igazolják, a jármű azo-
nos járműdinamika, terhelés mellett közel 
30%-al kevesebb dízellel is beéri, ami miatt 
aztán a jármű 40-50%-al kevesebb szén-dio-
xiddal, nitrogén-oxiddal terheli a környeze-
tet, mint egy hagyományos építésű jármű. 
A belső kialakítás, az utastér, a vezető kom-
fortja a jól megszokott svéd színvonal, a 
hátsó traktus kicsit szofisztikált és zajos, de 
ide csak az üljön, akinek „jó a lába”, mert jó 
nagyokat kell lépni. Alapvetően dicséretes a 
VOLVO törekvése a környezetbarát jármű-

vek gyártására, s legalább ennyire értéke-
lendő, hogy vevő is van rá!

Volvo 7900 Hybrid 
– mérési eredmények
Gyorsulás álló helyzetből indulva
10 km/h: 1,6 s 20 km/h: 3,7 s 30 km/h: 7,9 s 
40 km/h: 12,8 s 50 km/h: 16,3 s 60 km/h: 24,6 s
Vészfékezés 60 km/h-ról megállásig  
23,9 méter
Belső zaj • Állandó sebesség 50 km/h: elöl: 65,0 
dBA, középen: 66,8 dBA, hátul: 72,2 dBA
Belső átlagos zajszint: 53,2 – maximális sebessség-
nél: csúcs: 77,5 átlagos: 73,5

Mercedes-Benz Citaro Euro VI
A Mercedes Citaro első generációjával még 
1997-ben találkozhattunk először, azóta sok 
ezer példány fut szerte a világban. Bár első 
ránézésre az új generáció csak kevéssé kü-
lönbözik a régitől, azonban a Mercedes mér-
nökök egyre több tudományt rejtenek a 
külső burok alá. Az igazi műszaki mesterfo-
gás az Euro VI-os motorok bemutatkozásával 
egyidőben, számos apró, igényes megoldás, 
minden a gazdaságosság szem előtt tartásá-
val. BlueEfficiency, jól ismerjük már ezt a kife-
jezést is, ennek alkalmazásával fejlesztették 
ki az Euro VI normának megfelelő két új mo-
torcsaládot. Így a jelen járműben ketyegő 7,7 
liter lökettérfogatú OM936-ot is. Az új moto-
rok nyomatékkarakterisztikája lehetővé tette 
a fejlesztőknek, hogy a korábbi motorok-
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nál megszokott hátsóhíd végáttételeket 
hosszabbra válasszák. Így a városi forgalom-
ban bevált 7,37 helyett 6,21 lett az új átté-
tel. Ez jelentősen csökkenti a motorok for-
dulatszámát, a váltások számát, és a zajszin-
tet is. A motorok hűtött kipufogógáz-visz- 
szavezetést kaptak. Az SCR és az EGR rend-
szer kombinálásával a nitrogén-oxidok kibo-
csátása 80%-kal, a részecskéké 66%-kal csök-
kent. Az eddigi mérések szerint az Euro VI-os 
motorok, az Euro V-ös elődeiktől 5%-kal ke-
vesebb üzemanyagot igényelnek. Azonban 
ez a fogyasztás további 2%-kal csökkenthe-
tő az új irányított gerjesztésű generátornak 
és a hozzá kapcsolt ultrakondenzátornak 
köszönhetően. (SuperCap) A motorirányítás 
a generátort csak akkor gerjeszti, ha a busz 
éppen fékez, vagy szabadon fut, azaz amikor 
nem hajt a motor. Az ekkor termelt energiát 
egy 24 Voltos, 6 kW teljesítményű, 1 Ah ka-
pacitású kettősréteg kondenzátortelepben 
(ultrakapacitás-blokkban) tárolják. Az elekt-
romos fogyasztók innen kapják az energiát 
gyorsításkor, így a motor teljesítményének 
nagyobb része fordítható hajtásra, és növek-
szik a generátor(ok) élettartama is. 
A jármű gazdaságos fenntartása azonban 
nem merül ki az alacsony fogyasztásban. A 
Citaroban folyamatosan ellenőrzés alatt van 
az akkumulátorok hőmérséklete, és ennek 
alapján az adott hőmérséklethez tartozó ka-
rakterisztikához igazítja az akkumulátorok 

töltőfeszültségét. Ezzel növekszik az akku-
mulátor élettartama, és csökkennek az üze-
meltetési költségek.
A kicsivel több, mint 12 méteres CITARO alap-
tulajdonságai lényegében megegyeznek 
a Bus of the Year 2007 győztes modellel. Az 
egyik legnagyobb figyelmet a járműcsalád 
átalakításánál továbbra is arra fordították, 
hogy a saját tömeg a lehető legkisebb legyen, 
míg a szállítható utasok számát a lehető leg-
nagyobb mértékűre állíthassák be. A vezető 
környezete teljesen új, a kor követelményeit 
minden tekintetben magas szinten kielégíti, 
a műszerfal azt gondolom a legjobban átte-
kinthető az összes kandidáló között. A veze-
tőülés, a kormány, a kapcsolók ideális össz-
hangban beállíthatók. Mind az utastér, mind 
a jármű körülötti terület jól belátható, a jobb 
oldali külső tükör még a rossz útfelületen is 
stabilan állt. Úgy érzékeltem a felfüggesztés 
hangolása is jól sikerült, még azon a pocsék 
macskaköves szakaszon is viszonylag kis me-
netzajt keltett. A gyorsítás, lassítás utaskímé-
lő módon megvalósítható volt, néha azért 
„odaléptem”, egy-egy nagyobbat fékeztem, 
élvezkedtem a szinte üres jármű kezelhető-
ségében. Mert messze a legjobb járműdina-
mikai tulajdonságokat mértük, elsősorban a 
gyorsítás, de a lassítás területén is. Az utas-
tér barátságos, szerethető, különös tekintet-
tel a ki és beszálláskor előnyös alacsony pad-
lós kialakításra, illetve a mozgáskorlátozottak 

mozgás és utazási komfortjára, az új éjszakai 
belső megvilágítási rendszerre. A színharmó-
nia a teljes járműbelsőben kiegyensúlyozott, 
megnyugtató, egyébként „vandálbiztos” az 
ülésmegoldás. Az utastérben a leghátsó ülé-
sen utazva, a motortól mindössze pár centire 
meglepő volt a kis zajszint. Kellemes élmény 
volt a vezetése!

MB Citaro – mérési eredmények
Gyorsulás álló helyzetből indulva
10 km/h: 1,5 s 20 km/h: 3,1 s 30 km/h: 4,8 s
40 km/h: 6,9 s 50 km/h: 9,7 s 60 km/h: 13,0 s
Vészfékezés 60 km/h-ról megállásig 
24,1 méter
Belső zaj • Állandó sebesség 50 km/h: elöl: 66,2 
dBA, középen: 66,1 dBA,  hátul: 68,5 dBA
Belső átlagos zajszint: 53,0 – maximális sebesség-
nél:  csúcs: 76,0,  átlagos: 72,1

IRISBUS Citelis
A jármű jelenléte csak azért nem okozott 
nagy meglepetést, mert néhány hónappal 
korábban már találkoztunk vele, még Lyon-
ban a gyárban is voltunk, ahol meggyőződ-
hettünk, az IRISBUS is komolyan gondolja 
ezt a hibrid kérdést. Hiszen ebben az évben 
rekordszámú megrendelés érkezett az Iveco 
dízel-elektromos hibrid autóbuszaira, még-
pedig 12 és 18 méteres, azaz szóló és csuklós 
változataira is. Nem kétséges, kulcsszerepet 
játszanak a hibrid járművek európai elterje-
désében. A hír igazolódni látszik, hatékony 
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buszokat kínálnak vásárlóiknak, amelyek a 
kényelem, az energiatakarékosság és az ala-
csonyabb károsanyag-kibocsátás terén is ki-
válóan teljesítenek. A BAE Systems vállalat-
tal kötött szoros együttműködésnek köszön-
hetően járműveiket az Észak-Amerikában és 
Egyesült Királyságban már bevált technoló-
giákkal szerelték fel. A dízel-elektromos haj-
tású soros hibrid rendszer elektromos haj-
táslánc-összetevőit tehát a BAE Systems egy 
együttműködési megállapodás keretében 
készítette. A hajtáslánc az autóbuszok 6 li-
teres, kis lökettérfogatú FPT Industrial dízel-
motorját egy elektromos motorral és gene-
rátorral kapcsolja össze, amely visszanyeri a 
lassítás során felszabaduló fékezési energiát. 
A dízelmotor 25%-kal kisebb lökettérfogat-
tal rendelkezik, mint az azonos kategóriájú 
hagyományos járművek erőforrásai. A dízel-
motorhoz kapcsolódó generátor biztosítja az 
áramellátást, így indítómotor, külön generá-
tor és ékszíjak használata nem szükséges. A 
nagyteljesítményű elektromos motor a dízel 
modellekkel megegyező tengelyen keresz-
tül biztosítja a jármű meghajtását, és a soros 
hibrid technológiának köszönhetően nincs 
szükség sebességváltóra. A legújabb gene-
rációs lítium-ion akkumulátorok összegyűj-
tik a lassításkor felszabaduló energiát, ame-
lyet a gyorsítás során használnak fel. A kör-
nyezetvédelmi eredmények is figyelemre 
méltók, hiszen a károsanyag-kibocsátás és az 

üzemanyag-fogyasztás átlagosan 25–35 szá-
zalékkal csökken, így kilométerenként akár 
500 grammal alacsonyabb CO2-kibocsátás is 
elérhető. Ez a városi buszok átlagának meg-
felelő évi 50 000 kilométeres használat ese-
tén azt jelenti, hogy 25 tonnával kevesebb 
károsanyag kerül a légkörbe. Na végre itt az 
alkalom, birtokba veszem a járművet. A jár-
művet körbejárva, az ülések között bámész-
kodva feltűnik a magas színvonalú kidolgo-
zás, az okos elrendezés, egyéniséget ad a kö-
zépső ajtóval szemben az alacsony üvegezés, 
ez tágas érzetet, több fényt, nagyobb utazási 
élményt nyújt. Megtanulták a leckét, látható-
an jól ellesték azokat a praktikákat, megter-
vezték azokat a funkciókat, amelyek ma már 
elengedhetetlenek. A volán mögé ülve sem 
csalódtam, egy magas dobogóra ülve kiváló 
pozíció, talán az egyetlen kritikai megjegyzés 
a tükrök helyzete, valahogy nem találtam a 
nekem tökéletes beállítást. A kezelőgombok, 
a kormánykerék kézre állnak, hamar akklima-
tizálódom. Sebességváltó nincs, így egyen-
letes, tényleg fokozatmentes a gyorsítás, ami 
hibridsége ellenére is nagyon jó, ezt a diag-
ramban jól megfigyelhetik. Egy jól áttekint-
hető, leegyszerűsített műszerfal, ötletes a 
középen csak az éppen szükséges informá-
ciókat mutató központi egység. Könnyű ve-
zethetőség, kényelmes vezetőtér, jó kilátá-
sok. A soros elrendezés sajátja, hogy menet 
közben a dízelmotor mindig ketyeg, ha nem 

kell akkor is, bár csak alapjáraton. Persze a 
piros lámpánál, a megállóban egy kapcsoló-
val a motor leállítható és a gázpedál érintésé-
re újra indul. Érdekes tapasztalás volt, hogy 
amikor csak tisztán elektromos volt a meg-
hajtás – a dízel alapjáraton ketyegett, s biz-
tosította az olajnyomást –, amikor levettem 
a lában a gázpedálról, egy kifejezetett érez-
hető fékezés mutatkozott. Mintha egy erős 
motorfék húzta volna vissza a járművet, ami 
persze azt is jelentette, hogy ekkor töltődött 
az akkumulátor. Fene tudja, biztosan szokni 
kell, több kollégámmal is egyetértettünk, ki-
csit erősnek tűnt az a fékhatás… Összesség-
ében kellemes meglepetés volt a teszt, so-
káig azt gondoltam, hogy nagy esélyes, de 
ekkor még hátravolt két jármű.

Irisbus Citelis – mérési eredmények
Gyorsulás álló helyzetből indulva
10 km/h: 2,2 s 20 km/h: 4,2 s 30 km/h: 6,7 s 
40 km/h: 8,9 s 50 km/h: 11,9s 60 km/h: 16,3 s 
Vészfékezés 60 km/h-ról megállásig  
26,1 méter
Belső zaj • Állandó sebesség 50 km/h: elöl: 65,6 
dBA, középen: 70,1 dBA, hátul: 73,0 dBA
Belső átlagos zajszint: 56,5 – maximális sebesség-
nél: csúcs: 77,6 átlagos: 75,0

MAN Lion’s City
A harmadik hibrid, az MAN Lion’s City kö-
vetkezett. Egy harmadik hibrid koncepció, 
szintén soros elrendezés, automatikus 
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start-stop funkcióval. Kívülről gyönyörű, 
az adott város utcáinak dísze, büszkesége 
lehet ez a jármű. A volán mögött hasonló az 
érzet, mint a már jól megszokott dízel válto-
zatban, azt volt alkalmam többször is vezet-
ni, de azért vannak új műszerek és igazából a 
gázpedálkezelés az új tudomány. Azaz 15-17 
km/h alatt a busz tulajdonképpen egy tisz-
tán elektromos hajtású jármű. Ha kell a 6,9 
literes 184 kW-os dízelmotor és a két össze-
sen 150 kW-os elektromotor együtt, egyszer-
re működik, de nem ez a jellemző üzem. Pél-
dául induláskor csak az elektromotor hajt, s 
csak az említett sebességnél veszi át a haj-
tást a hagyományos motor. Fantasztikus volt 
megtapasztalni a délutáni csúcsforgalom-
ban, amikor a kocsisor sebessége közelített 
ehhez a határsebességhez, egy alkalommal 
közel három kilométert gurultam, haladtam 
kvázi „trolibusz” üzemmódban. Itt lép be a 
járművezetői tudomány, a képesség, a kép-
zés. Azaz az üzemanyag-fogyasztás lehetsé-
ges csökkenése a hagyományos hajtáshoz 
képest nagyban függ a sofőr tevékenységé-
től. Most már elhiszem, hogy egy jól képzett, 
felkészült gépkocsivezető akár 30%-al keve-
sebb üzemanyaggal is javíthat a hatékonysá-
gon a hagyományos meghajtáshoz képest. 
Egyik újságíró társunk számolt be a végső 
értékeléskor, hogy „csúcskísérlete” során a 
közel 50 perces körben 25 percig haladt tisz-
tán elektromos módban, nem rossz!
Összességében a vezetőülés, a kormány, a 

kapcsolók ideális összhangban beállíthatók, 
őszintén szólva a hibridek között nálam ez 
volt a nyerő. Nem is lehet ezt pontos műszaki, 
vezetéstechnikai paraméterekkel leírni, csak 
valahogyan jól éreztem magam a volán mö-
gött, pedig a VOLVO után a „leglustább” és az 
egyik legalacsonyabb vészfékezési lassulással 
bíró kocsi volt. Úgy érzékeltem a felfüggesz-
tés hangolása itt is jól sikerült, az off-road sza-
kaszon is jól viselkedett a jármű, még a zaj-
hatásnak is jól ellenállt, az üléselrendezés az 
egyik legjobban sikerült a versenytársakhoz 
képest. Kellemes munkakörnyezet, a jármű-
vezető szempontjából kiváló megoldások-
kal, s hogy utasként is legyen fogalmam, egy 
körben ezt is kipróbáltam. Jó átlagos, semmi 
extra, de minek is, egy tömegközlekedési jár-
műnek mennyire kell különlegesnek lennie? 
Azért erre az a válaszom, hogy ennyire feltét-
lenül, jó hogy mutatkozik egy kis „vagányság”, 
játékosság, szellemesség az utastérben. 

MAN Lion’s City Hybrid – mérési 
eredmények
Gyorsulás álló helyzetből indulva
10 km/h: 1,5 s 20 km/h: 4,0 s 30 km/h: 6,3 s
40 km/h: 9,4 s 50 km/h: 13,6 s 60 km/h: 18,8 s
Vészfékezés 60 km/h-ról megállásig 
24,9 méter
Belső zaj • Állandó sebesség 50 km/h: elől: 64,5 
dBA, középen: 67,1 dBA, hátul: 69,8 dBA
Belső átlagos zajszint: 60,0 – maximális sebesség-
nél: csúcs: 73,5 átlagos: 70,5

VDL Citea 
A holland autóbuszgyár – VDL Csoport, VDL 
Bus&Coach ahogy manapság nevezik ma-
gukat – elődje állítólag már 1881-ben gyár-
tott ló vontatású szekereket, s olyan nevek 
kapcsolódnak hozzá mint a Berkhof és a 
BOVA, s immáron a tömegközlekedési jár-
művek területén is letette névjegyét. Még-
pedig éppen két éve, amikor megnyerték 
a Citea-val Bukarestben a Bus of the Year 
2011 díjat. Nagy kérdés, mit lehet tenni 2 év 
alatt, ami mentén újra megmérkőzhet, ring-
be szállhat a Citea. Sokat, s ezt a tesztre el-
hozott jármű is jól bizonyította. Ennek egy 
része látszik, hiszen kívül belül megújult 
a buszcsalád, de ebben az esetben talán 
hangsúlyosabb az, ami a háttérben törté-
nik. A jármű saját tömegének csökkenése, 
s még inkább a gyártáshatékonyság kérdé-
se, mert kétség kívül ez volt a legolcsóbb 
kiállított autóbusz. Az olcsóság egyáltalán 
nem jelent igénytelenséget, „fapados” kivi-
telt, szegényes anyagfelhasználást. A jármű 
esztétikai színvonala minden szempontból 
felveszi a versenyt a többi kocsival. Sajnos 
a cég az elővárosi Citea LLE alacsonybelé-
pésű modellt nevezte be, nem a végig ala-
csonypadlós, SLF típust, amelynek van 3 
ajtós, hibrid változata is. Ezért a középső 
ajtótól hátrafelé egyenletesen emelkedő 
padlószint mellett alakul ki a „színházi ülés” 
elrendezés. Nyilván ennek előnyei is hozzá-
járultak ahhoz, hogy 200 ezer euro környé-
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kén hozzá lehet jutni egy ilyen Euro V-ös, 
EEV fokozatú motorral épített szerkezethez. 
(Itt jegyzem meg, hogy a hibridek egytől 
egyig 300 ezer euro fölött kóstálnak.) Ülök 
a volán mögött, felelevenítem a képeket 
Bukarestből, miért is nyert ott akkor a Citea, 
s amit most látok, elegendő lehet-e a győ-
zelemhez? Kellemesen tágas, letisztult, egy-
szerű formák, funkcióban is tökéletes veze-
tőtér, az új műszerfal, a vezetőtér kifejezet-
ten tetszik. De lássuk be az 5 kocsi közül ez 
az egyetlen, amelyik inkább a jelen jármű-
ve, a másik négy már a jövő felé is kacsin-
gat, s egy versenyben ez nem elhanyagol-
ható tényező. Egyébként a korábbihoz kép-
est is lehet fokozni az elismerést, minden 
részletében finoman kidolgozott, elegáns a 
jármű. A Voith automata váltó a Cummins 
motorral tökéletes összhangban működött, 
jó munkahely a sofőrnek, s az utasnak sem 
lehet egyetlen rossz szava sem. De hamar rá 
kellett jöjjek, nem nyerhet!
 

VDL Citea LLE – mérési eredmények 
Gyorsulás álló helyzetből indulva
10 km/h: 1,6 s 20 km/h: 3,7 s 30 km/h: 5,8 s 
40 km/h: 8,7 s 50 km/h: 12,3 s 60 km/h: 16,4 s
Vészfékezés 60 km/h-ról megállásig  
23,5 méter
Belső zaj • Állandó sebesség 50 km/h: elöl: 62,0 
dBA, középen: 68,5 dBA, hátul: 67,6 dBA
Belső átlagos zajszint: 53,2 – maximális sebessség-
nél: csúcs: 75,0 átlagos: 71,0

Eredményre várva
Sikeres volt a teszt, elégedettek voltak a 
gyártók és a zsűri tagjai egyaránt. Egy nagy 
családdá kovácsolódott az egész csapat, s 
azt figyeltük meg, hogy a konkurensek egy-
más járműveiben utazva figyelték a megol-
dásokat, személyes kapcsolatok, munka-
kapcsolatok szövődtek. Egy karcolás sem 
esett a járműveken, megint bebizonyítot-
tuk, ránk bízhatják nagy értékű járműve-
iket. A teszt lezárásaként a zsűri összeült, 
megtárgyaltuk tapasztalatainkat, dicsér-
tünk és kritizáltunk, vitatkoztunk, helyesel-
tünk, aztán mindenki magára maradt egy 
kis cetlivel, amelyre felírta az általa kialakí-
tott sorrendet, a zsűrielnök összeszedte a 
szavazatokat, s egy hiteles tanúval össze-
gezte is azokat. A pontszámokat nem pub-
likáljuk, sőt a sorrendet sem, csak a győztes 
nevét jelentjük be, azt viszont el kell mon-
danom, hogy nagyon nehéz döntés volt, s 
végül az első hely eléggé meggyőző fölény-
nyel született. 
Az eredmény mára publikus, így örömmel 
jelentem be, hogy a Bus of the Year 2013 
győztese a Mercedes Citaro! Azaz a sok kis 
apró részlet, a korábban megkezdett töret-
len fejlesztések mentén talán nem túlzás, 
de a világ egyik legjobb városi autóbuszá-
val találkoztunk: az Euro VI ellenére elért 
gazdaságos üzemeltetési lehetőség, eszté-
tikai, funkcionális és műszaki tartalomban is 

a legkiegyensúlyozottabb járművet válasz-
tottuk, az én értékítéletemnek is megfele-
lően. Azaz győzött a hagyományos dízel a 
hibriddel szemben, mégpedig az Euro VI-
os változat is kiállta a próbát. Gratulálunk! 
Talán ez is jelzés értékű, még kicsit odébb 
van az alternatív hajtások széles körű elter-
jedése, műszaki oldalról persze egészen 
zseniális megoldásokat láttunk, de az ár 
még nagyon is visszahúzó tényező. Hiszen 
amikor a vásárló fejében a kérdés úgy merül 
fel, hogy vegyek-e két hibridet, vagy ugyan-
azon áron három hagyományos dízelt…? 
Ön hogyan döntene?
Néhány köszönetet el ne felejtsek. Elsősor-
ban David lelkes csapata munkáját szeret-
ném kiemelni, de a francia lap fotósától is 
sok olyan képet kaptunk, amelyeket mi ma-
gunk meg sem tudtunk volna csinálni, kö-
szönjük Jean-Philippe Glatigny. Hibátlan 
szervezés, tökéletes lebonyolítás. A Keolis-
Phebus támogatásával, vendégszereteté-
vel a vállalat telephelye tökéletes helyszín 
volt! S van néhány támogatónk is, akik nél-
kül nem jöhetett volna létre ez az esemény. 
Azaz az Actioil, a ZF, az Ixellium, a Prestige, 
az Otocar és a Busworld jelentősen hozzá-
járultak a megvalósítás sikeréhez! Folytatás 
jövőre, a Coach of the Year 2014 alkalmával, 
amikor a távolsági, illetve turista buszok 
lesznek terítéken.

Boncsér Sándor
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Műszaki adatok, járMű-dinaMikai Mérési eredMények 

VoLVo 7900 Hybrid MB Citaro eUro Vi irisBUs Citelis Man Lion’s City Hybrid VdL Citea LLe

dízelmotor
VOLVO D5F215 4,76 liter 

216 LE
OM 936 EURO VI

299 LE 
EEV EURO V Tector 

5,9 liter dízel, 300 LE 
MAN d 0836 6,9 liter 
EURO5 EEV, 250 LE

Cummins ISB6 EURO V 
EEV 225 LE

elektromos motor 
(hibridnél)

70 kW (120 kW max.) –
140 kW generátor, 

120 kW villanymotor 
(175 kW max.)

150 kW generátor,
2x75 kW párh. 
villanymotor

–

sebességváltó/
fokozatok száma

automata
VOLVO AT2412D I-shift

ZF Ecolife
6 fokozatú automatizált

nincs – Voith D 854 automata

Fékrendszer
VOLVO első+hátsó 

tárcsafék, ABS
első-hátsó tárcsafék, 

ABS, EBS, ASR, ESP
első-hátsó tárcsafék, ABS első-hátsó tárcsafék, ABS első-hátsó tárcsafék, ABS

kormánymű
power steering, 
kb. 4,5 fordulat 

a két holtpont között
ZF szervo ZF Servocom 8098 TRW THP-60613

kerekek 275/70 R22,5 275/70 R22,5 275/70 R22,5 275/70 R22,5 275/70 R22,5

saját tömeg/
hasznos terhelés (kg)

19 000 kg (megengedett 
össztömeg)

19 000 kg (megengedett 
össztömeg)

19 950 kg (megengedett 
össztömeg)

12 760 (tele tank 
és vezető nélkül)/18 000

14 400 kg (megengedett 
össztömeg)

Hosszúság-szélesség-
magasság (m)

12,084–2,55–3,224 12,135–2,55–3,12 11,99–2,5–3,391 11,98–2,5–3,3 11,98–2,5–3,073

tengelytáv/
mellső túlnyúlás (m)

5,945/2,704 5,9/2,805 6,12/2,71 5,875/2,7 6,2/2,38

Fordulókör átmérő (m) 21,656 21,24 21,57 22,35 20,628

Ülőhely (utas, vezető 
nélkül)/álló hely (fő)

33–68 31–65 26–63 28–49 40–40

Üzemanyag tank/adBlue 
kapacitás (liter)

215/30 260/32 250/60 220/– 250/26

Légkondicionáló van van van van van

ajtóképlet (panel szám 
elől/középen/hátul)

2+2+2 2+2+2 2+2+2 2+2+2 1+2+0


