
Irizar i8 Integral, Iveco Evadys,Mercedes-Benz Tourismo RHD,
Neoplan Tourliner, Scania

Interlink HD ºi VDL Futura FDD2 au
fost concurenþii din acest an.
Vehiculele au fost testate pe circuitul
de curse de la Mantorp, în Suedia,
precum ºi în condiþii obiºnuite de
trafic, traseul de 36 km alternând
porþiuni de trafic naþional ºi regim de
autostradã. Ploaia a fost nelipsitã pe

perioada celor patru zile, atât la
probele de accelerare ºi frânare, cât ºi
la testul de conducere ºi
manevrabilitate. Am avut însã
posibilitatea sã vedem performanþele
pe carosabil umed, sã apreciem
eficienþa ºtergãtoarelor, nivelul de
zgomot la interior ºi confortul la
drum, atât din perspectiva ºoferului,
cât ºi a pasagerului. 

De la început am ºtiut cã avem în

competiþie autocare pentru aplicaþii
diferite: Iveco Evadys este conceput
pentru cursele intercity de linie, dar
poate fi folosit ocazional ºi pentru
excursii pe distanþe mai mici, fiind o
soluþie de mijloc între Crossway ºi
Magelys. Mercedes-Benz Tourismo,
Neoplan Tourliner ºi Scania Interlink
sunt autocare clasice de linie, robuste
ºi confortabile, cu un cost total de
operare atractiv. Irizar i8 deserveºte
segmentul premium, cu accent mai
ales pe confort, materiale ºi dotãri
exclusiviste, iar VDL Futura FDD2,
singurul autocar etajat din competiþie,
poate fi configurat atât pentru aplicaþii
premium, cât ºi pentru transport de
linie, pe noul segment de piaþã
dezvoltat în ultimii patru ani de
FlixBus în Germania. 

Motorizãri performante ºi
sisteme de siguranþã de top

Irizar i8 ºi VDL Futura „împart“
acelaºi propulsor DAF MX 13, de 510
CP, care are un cuplu maxim de
2.500 Nm, atins pe o plajã de la
1.000 la 1.450 rpm, precum ºi cutia
de viteze ZF AS-Tronic, de 12+1
trepte. i8 poate fi comandat ºi cu
transmisia automatã Ecolife, însã ºi

ªase autocare redutabile s-au întrecut la Mantorp, în
Suedia, pentru titlul Autocarul Anului 2018. În contradicþie
cu vremea nefavorabilã, rece ºi ploioasã de la începutul lui
septembrie, atmosfera pe durata Coach Euro Test a fost
extrem de agreabilã. Toate vehiculele s-au prezentat
impecabil, fiind o plãcere sã le conduci, dar ºi sã fii pasager
la bordul lor. Concurenþii din acest an au acoperit o paletã
variatã de aplicaþii, de la transport de linie pe distanþe
medii ºi lungi la turism ºi curse premium, cu toþii având ca
principal obiectiv obþinerea maximului de eficienþã pe
segmentul deservit. Lupta a fost strânsã, însã doar unul a
fost ales Autocarul Anului 2018. Numele câºtigãtorului va fi
anunþat pe 19 octombrie , în cadrul ceremoniei oficiale de
deschidere a Busworld Kortrijk. Text: Cristiana SÃNDULESCU

Performanþã, eleganþã, calitate



versiunea robotizatã este foarte
confortabilã, graþie softului EcoMode,
ce asigurã schimbarea treptelor de
vitezã la o turaþie mai micã a
motorului. În prezent se lucreazã deja
la versiunea cu noua cutie de viteze
ZF Traxon, care se estimeazã cã va
reduce consumul de combustibil cu
4-6%. Traxon va fi oferitã, în plus, cu
funcþie start&stop a motorului ºi cu
sistem PPC, care controleazã
schimbarea treptelor de vitezã în
funcþie de topografia drumului,
conform semnalului GPS. Pentru a
îmbunãtãþi aerodinamica ºi
consumul, caroseria este coborâtã cu
5 cm la viteze de peste 70 km/orã, în
versiunea de 14 m lungime consumul
dat de producãtor fiind de 26 l/100
km, cu vehiculul încãrcat la
capacitate. De remarcat
performanþele foarte bune în viraje,
diametrul cercului de întoarcere fiind
de doar 23,3 m, dar ºi
manevrabilitatea ºi confortul la rulare,
mai ales cã ºi pentru axa a treia s-a
optat tot pentru ZF RL 82 EC cu
suspensie independentã, la fel ca pe
puntea faþã. 

În ceea ce priveºte siguranþa
activã, Irizar dispune de toate
sistemele electronice obligatorii (ESP,
AEBS, LDW), dar ºi cruise-control
adaptiv (ACC) - inclus în echiparea
standard. Sunt oferite, de asemenea,
camere de filmat pentru drum,
marºarier ºi pentru amândouã uºile,
precum ºi senzori de proximitate, de
ploaie ºi de luminã. Autocarul
corespunde directivei R66.02 privind
rezistenþa la rãsturnare, structura de
bazã fiind realizatã din oþel
inoxidabil. Pentru a reduce greutatea
proprie a vehiculului, pe laterale se
folosesc aluminiu ºi materiale
compozite. Bordul este ergonomic ºi
dispus în plan aproape orizontal, ceea

ce conferã o vizibilitate foarte bunã
înainte. Pilonii A sunt înguºti, iar
oglinzile retrovizoare sunt mari ºi
oferã o imagine completã a pãrþii din
faþã ºi pe ambele laterale, pânã în
spatele axei. Toate funcþiile sunt
integrate pe un monitor amplasat pe
bord, iar navigarea între acestea se
face cu ajutorul unui joystick.

VDL respectã filosofia construcþiei
uºoare, autocarul etajat Futura FDD2
având doar 18.780 kg greutate
proprie. Acest lucru este posibil
datoritã sistemului de construcþie
integralã, cu multe componente
uºoare, panouri ºi podea tip
sandwich. Autocarul este puternic ºi
agil, sincronizarea cu cutia de viteze
ZF AS Tronic fiind recunoscutã ca
unul dintre cele mai bune tandemuri
dintre motor ºi transmisie. Softul
cutiei de viteze a fost configurat
pentru un rulaj lin ºi economic,
consumul mediu declarat de
producãtor fiind de numai 27,8 l/100
km. În plus, ACC ºi DDDS - sistem de
detectare a oboselii conducãtorului
auto - asistã ºoferul pentru
performanþe optime la condus. De
altfel, acesta din urmã este marele
câºtigãtor, pentru cã are un spaþiu
personal mai aerisit decât este de
regulã disponibil într-un autocar
etajat. Unghiul de vizibilitate a fost
crescut semnificativ printr-o soluþie
tehnicã inteligentã: plafonul punþii
inferioare nu este construit drept, ci
arcuit în partea din faþã, astfel încât
înãlþimea utilã deasupra scaunul
ºoferului este mai mare decât în rest.
Pentru ocupanþii primelor locuri de la
nivelul superior nu este niciun
disconfort, deoarece au un spaþiu
comod pentru odihnit picioarele.
Graþie parbrizului mai înalt, oglinzile
retrovizoare au fost montate mai sus,
la 2.015 mm înãlþime faþã de sol,

ceea ce conferã per total o vizibilitate
optimã. Bordul este acelaºi
binecunoscut al Futura, astfel cã
pentru un operator cu flotã variatã, cu
mai multe configuraþii, ºoferul se
simte imediat în largul sãu.

Lobby pentru 
un TCO avantajos

Iveco Evadys este adaptabil unei
palete largi de aplicaþii, de la
transport regulat de linie la shuttle
pentru aeroport, excursii ºcolare sau
turistice. Se produce la fabrica Iveco
de la Vysoké Mýto, unde se
construiesc anual 4.000 de vehicule.
Motorul Cursor 9, de 400 CP ºi cuplu
motor maxim de 1.700 Nm, oferã
suficientã putere pentru autocarul de
12 m lungime ºi este foarte economic,
îndeplinind Euro 6 doar prin reducere
cataliticã selectivã (SCR). Propulsorul
este compatibil ºi cu combustibili din
uleiuri vegetale (HVO) ºi gaz lichid
(GTL), conform directivei EN 15940. 

Evadys este singurul autocar
echipat cu noua cutie de viteze ZF
Traxon, cu 12+1 trepte, care va
înlocui treptat binecunoscuta AS
Tronic. În scurt timp, va fi disponibil
ºi sistemul de control predictiv al
trenului de rulare (PPC), precum ºi
sistemul de navigaþie Tom-Tom ca
alternativã la actualul Bosch. Deºi cel
mai mititel dintre toþi competitorii,
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vehiculului nu îi lipseºte nimic la
capitolul siguranþã ºi corespunde
directivei R66.02. Reprezentanþii
Iveco au subliniat costul total de
operare cu 15% mai mic în cazul
Evadys comparativ cu un autocar HD,
în condiþiile în care oferã aproape
aceleaºi facilitãþi, iar la 48 de locuri
are o capacitate de 8,1 m3 în calele
de bagaje.

Autocarul este oferit cu o garanþie
de doi ani sau 300.000 km. Din
punct de vedere al întreþinerii,
accesul la roata de rezervã, la panoul
electric sau la diferitele rezervoare
pentru fluide se face foarte uºor.

Mercedes-Benz Tourismo RHD
nu este un produs revoluþionar, ci o
evoluþie a modelului precedent,
întrucât acoperã un segment mai
mare de piaþã, odatã cu retragerea
Travego din producþie. Opt modele,
de la 12 la 14 m lungime,
aerodinamicã optimizatã (cd=0,33) ºi
un consum îmbunãtãþit cu 7% sunt
printre principalele argumente în
favoarea noului autocar. Motorul OM
470, de 456 CP, echipeazã Tourismo
în standard, însã pentru aplicaþii
uºoare se poate merge ºi pe varianta
propulsorului OM 936, de 7,7 l, ce

dezvoltã 354 CP. La capitolul
transmisie se poate alege una
manualã sau robotizatã (PowerShift). 

Constructorul german pune
accent în promovarea Tourismo pe
costul total de operare extrem de
avantajos, iar aici componenta post-
vânzare joacã un rol important.
Astfel, schimbul de ulei este
recomandat la fiecare 120.000 km,
iar filtrul de particule trebuie schimbat
la 240.000 km (prima datã dupã
360.000 km). ªi, cum multe
componente sunt comune cu alte
produse din portofoliu, inclusiv de la
camioane, preþul pieselor de schimb
este foarte competitiv.

La teste a fost prezentat modelul
cu cabinã Comfort Plus, dar se poate
alege ºi versiunea mai economicã
Basic Plus. Vehiculul a fost foarte bine
echipat ºi din punct de vedere al
sistemelor de siguranþã, inclusiv PPC
ºi Eco Driver Feedback. Nu au lipsit
sistemul de menþinere constantã a
vitezei la coborâre, iar din februarie
2018 s-a anunþat echiparea cu ABA 4
(asistenþa activã la frânare), care de
acum recunoaºte ºi pietoni. La
capitolul siguranþã pasivã, autocarul
corespunde R66.02 ºi încorporeazã

protecþia la coliziune frontalã (FCG),
iar sistemul de protecþie lateralã (Side
Guard Assist) va fi disponibil din
2019.

Vizibilitatea este îmbunãtãþitã,
graþie parbrizului curbat, ceea ce
contribuie la aerodinamicitate ºi, în
plus, îi permite ºoferului sã vadã mai
bine în viraje. Pentru o distribuþie
optimã a greutãþii pe axe, bateria este
localizatã deasupra axei faþã. 

Performanþe foarte bune 
la rulare

Noul Neoplan Tourliner dispune
de aerodinamicã îmbunãtãþitã cu
20%, ceea ce contribuie la reducerea
consumului de carburant (20 l/100
km valoarea medie anunþatã de
producãtor). Desigur, la acest lucru
contribuie ºi propulsorul foarte
eficient MAN D2617 LOH, de 12,5 l,
care dezvoltã 420 CP (cu 20 CP mai
mult decât versiunea anterioarã) ºi are
un cuplu motor maxim crescut cu
200 de Nm, ceea ce permite,
împreunã cu cutia de viteze
robotizatã TipMatic ºi o axã motoare
cu raport de transmisie i=2,73,
menþinerea unui regim de turaþii





redus - 1.100 rpm la 100 km/orã. ªi,
într-adevãr, pe autostradã, la viteza
maximã admisã, Tourliner a menþinut
o turaþie joasã, ceea ce a asigurat ºi un
nivel redus de zgomot, chiar ºi în
partea din spate. Softul de schimbare
inteligentã a treptelor de vitezã („smart
shifting“ + „upshift assistance“) asigurã
obþinerea unui consum optim de
carburant. Se poate opta însã ºi pentru
cutie manualã de viteze sau automatã,
în funcþie de specificul pieþei ºi de
aplicaþie.

Vizibilitatea este foarte bunã la
exterior, cu douã oglinzi pe fiecare
parte, iar senzorul de luminã ºi de
ploaie este oferit ca echipare de bazã.
Vehiculul testat are în echiparea de
bazã faruri LED (cu excepþia luminilor
spate), display în patru culori pentru
computerul de bord ºi suspensie nouã
Premium Comfort, cu amortizoare
îmbunãtãþite. În curând, Tourliner va
primi ºi un parbriz nou, pe care nu va
mai fi vizibil sistemul de degivrare.

În plus, Neoplan este dotat cu
faruri pentru viraj, foarte utile în spaþii
înguste, precum ºi cu luminã
suplimentarã pentru acces la bord.
Scaunul ºoferului are funcþie de
încãlzire ºi rãcire în trei trepte
încorporatã. La sistemul de
infotainment pot fi conectate douã
telefoane mobile, douã dispozitive cu
USB, card SD ºi Bluetooth ºi toate
comenzile sunt digitale, inclusiv
pentru radio. Am remarcat bordul
nou, elegant, bine organizat ºi uºor de
citit, colorat în alb-roºu.

Scania Interlink HD, de 14 m
lungime, este propulsat de motorul
Scania de 13 l, ce dezvoltã 450 CP la
1.900 rpm, cuplul motor maxim de
2.350 Nm fiind atins la 1.000-1.300

rpm. De precizat cã propulsorul este
compatibil ºi cu bio-combustibili.

Interlink HD a confirmat
performanþele optime la rulare pe care
le aºteptam de la un autocar Scania,
motorul fiind sincronizat foarte bine
cu cutia de viteze Scania OptiCruise.
Direcþia este uºoarã ºi comod de
manevrat, iar retarderul este foarte
eficient, decelerarea - continuã ºi
confortabilã pentru pasageri -
simþindu-se prompt de la acþionarea
primei trepte (frâna de motor). 

Scaunul ºoferului a fost cel mai
comod dintre toate cele testate în
competiþie, graþie în special formei din
zona lombarã. Oglinzile retrovizoare
exterioare sunt poziþionate mai jos
decât normal, ceea ce nu este
neapãrat deranjant, dar nici nu aduce
un avantaj prin amplasamentul atipic.

Autocarul dispune de paleta
completã de echipãri de siguranþã,
inclusiv ACC. Nu lipsesc camera
video pentru marºarier ºi sistemul de
monitorizare a presiunii din pneuri.

i8 Integral, 
un produs exclusivist 

i8 atrage atenþia încã de la
început prin designul interesant, cu
linii în formã de „V“ faþã-spate, iar
luminile exterior-interior sunt integral
LED. Partea frontalã este uºor
îngustatã, pentru a creºte
aerodinamica, la aceasta contribuind
ºi spoilerul spate, care pe lângã faptul
cã menþine parbrizul curat
încorporeazã ºi camera video.
Accesul la bord se face uºor, graþie
intrãrilor largi, la uºa din mijloc fiind
oferitã ºi o treaptã retractabilã în
echiparea standard. Barele de

susþinere sunt elegante, iar podeaua
platã permite orice configuraþie
interioarã.

Odatã ajunºi la bord, pasagerii
sunt întâmpinaþi de interiorul luxos, în
tonuri de crem ºi gri deschis, puse în
valoare de lumina ambientalã LED,
care nu bate direct spre salon, pentru
un plus de confort vizual. În plus,
sunt disponibile mai multe programe
de intensitate a luminii de interior ºi
diferite culori. 

Toate comenzile sunt digitale,
inclusiv pentru pasageri. Scaunele
sunt produse de Vogel special pentru
i8, fiind disponibile în diferite
variante: cu ecran încorporat, USB,
prize, centuri de siguranþã ajustabile
în funcþie de pasager, sunet individual
etc. Compartimentele de bagaje de
deasupra scaunelor sunt închise,
conform celor din avion, ºi
încãpãtoare, fiind realizate din acelaºi
material crem deschis ca ºi tavanul.
Cele trei monitoare sunt integrate
discret în peisaj, pe lângã monitorul
LCD fix, poziþionat central, celelalte
douã fiind amplasate câte unul pe
fiecare parte a salonului. Scaunul
ºoferului ºi al ghidului sunt acoperite
cu piele neagrã. În dreapta scaunului
ghidului este amplasatã cafetiera
Lavazza, iar în faþã, unul dintre
frigidere. 

Accesul la compartimentul de
bagaje (de 13,5 m3) se face cu
uºurinþã, uºile deschizându-se paralel
cu vehiculul. Preþul Irizar i8 Integral
testat este de 390.000 de euro.

Evadys: „Nãscut versatil,
construit profitabil“

Evadys este disponibil în

Coach Euro Test





variante de 12 ºi 13 m lungime, cu
uºã single/dublã la mijloc sau single
în spate, dacã se doreºte maximizarea
spaþiului de bagaje. Modelul testat a
fost prezentat cu numeroase echipãri
care îl recomandã pentru excursii:
mini-bucãtãrie, toaletã, porturi USB,
prize ºi Wi-Fi la bord. Vehiculul este
oferit doar cu geamuri duble, iar
pentru versiunea testatã s-a optat
pentru geam cu acþionare electricã
pentru ºofer plus minifrigider.

Întrucât podeaua este la 1.142
mm faþã de sol, accesul în vehicul se
face uºor. Interiorul este armonios, în
tonuri de roºu ºi negru, ceea ce-i
conferã o notã de eleganþã. Inclusiv
pasagerii din spate au suficient spaþiu
la dispoziþie, în special în configuraþia
cu patru locuri pe ultimul rând. Aici
însã e puþin disconfort din cauza
zgomotului produs de motor ºi de
cutia de viteze, dar trebuie avut în
vedere faptul cã vorbim despre un
MD, unde compartimentul motorului
este mai mic, ºi, implicit, distanþa
dintre scaune ºi propulsor, redusã.
Sistemul de aer condiþionat are
control bi-zonal, ca ºi sistemul audio.

Construcþia mai „pãtrãþoasã“,
preluatã de la Crossway, face ca
oglinda exterioarã sã fie montatã
direct pe pilonul A ºi nu pe braþ, fapt
ce a atras câteva critici. Vizibilitatea
asupra pãrþii frontale a vehiculului
este asiguratã de cãtre a doua oglindã
mai micã, de pe dreapta, iar pentru
mersul cu spatele este instalatã o
camerã de filmat. O altã camerã este
la uºa a doua, imaginile de la cele
douã fiind transpuse pe un monitor
poziþionat în stânga volanului, în
câmpul vizual al ºoferului. 

Preþul Iveco Evadys porneºte de la
175.000 de euro ºi poate ajunge pânã
la 220.000 de euro, în funcþie de
dotãri. Modelul testat este oferit la
208.000 euro.

Tourismo, practic 
ºi confortabil

Tourismo a fost o patã de culoare

verde în peisajul mohorât din Suedia
ºi interiorul a pãstrat aceleaºi nuanþe
de proaspãt. Scaunele sunt bine
echipate, cu tetiere îmbrãcate în piele
sinteticã, cu nelipsitele prize de 230
V. Amplasarea porturilor USB pe
pereþii laterali ai scaunelor este destul
de neinspiratã, întrucât, dacã
pasagerul de la culoar doreºte sã-ºi
alimenteze echipamentul electronic,
cablul îl incomodeazã pe „vecinul“
de la geam. În plus, pe timp de searã,
lumina albastrã care ajutã la
localizarea conexiunii este cam
supãrãtoare. Altfel, pasagerii noului
Tourismo se bucurã de o cãlãtorie
foarte confortabilã, vehiculul fiind
foarte silenþios, cu un nivel al
zgomotului redus cu 5 dB comparativ
cu generaþia precedentã.

În condiþiile vremii reci din
Suedia nu am avut posibilitatea sã
testãm eficienþa agregatului de aer
condiþionat cu capacitate de 32 kW.
În funcþie de dimensiunea vehiculului
ºi de aplicaþie, se poate instala unul
de 35 sau 39 kW. 

Preþul autocarului testat este de
290.000 de euro, vehiculul fiind dotat
ºi cu toaletã, frigider ºi cafetierã cu
capacitate de 60 de ceºti. Singurul
lucru care a pãrut cã nu este în linie
cu toate îmbunãtãþirile propuse de
Daimler sunt uºile calelor de bagaje,
cu deschidere manualã ºi tangenþial
pe peretele lateral, dar evident cã
trebuie fãcute anumite compromisuri
pentru a obþine un preþ atractiv, iar
tehnologia pe care o înglobeazã noul
Tourismo nu este deloc ieftinã.
Opþional, se pot monta uºi cu
deschidere automatã, paralelã cu
vehiculul. 

Tourliner, un autocar 
pentru Europa

Tourliner este disponibil în patru
variante de lungime, cea mai nouã
configuraþie fiind 13 m cu douã axe.
Scopul producãtorului german a fost
de a oferi combinaþia optimã pentru
fiecare piaþã în parte, pentru a putea

accesa astfel noi categorii de clienþi.
Designul exterior este plãcut ºi în
special în partea din spate s-a mers pe
o linie sportivã, cu spoiler în
continuarea plafonului, care
încorporeazã camera de filmat pentru
marºarier. 

Interiorul a fost configurat foarte
interesant, în nuanþe de gri, argintiu ºi
bej, cu douã mese în prima parte a
vehiculului, cafetierã, frigider ºi
toaletã în zona centralã. De precizat
cã aceasta din urmã este dotatã de la
început cu ambele sisteme de
curãþare - chimic sau cu apã - astfel
încât ºi dupã vânzarea vehiculului pe
piaþa second-hand noul proprietar sã
poatã alege varianta doritã. 

Iluminarea interioarã este
inteligent proiectatã, astfel încât
luminile sã nu batã direct spre salon.
Iar pe barele de susþinere a
compartimentului de bagaje sunt
inserþii luminoase fine, de culoare
albastrã. Cele 44 de scaune sunt
confortabile ºi au tetiere ajustabile, iar
porturile de alimentare USB sunt cel
mai bine poziþionate dintre toþi
competitorii: central, pentru fiecare
pereche de scaune, pe structura de
susþinere a locurilor din faþã. Sistemul
infotainment este oferit de Atlas, cu
Wi-fi inclus ºi server montat la bord,
iar pentru configuraþia de patru stele
prezentatã la test s-a optat pentru trei
monitoare. Adevãrat, poziþionarea
ecranului din mijloc chiar deasupra
culoarului a pus ceva probleme
pasagerilor mai înalþi.

Accesul la bord se face foarte
uºor, graþie intrãrilor largi, ºi am
apreciat în mod special bara
transversalã poziþionatã deasupra uºii
a doua, extrem de utilã la coborâre. 

Capacitatea de bagaje în salonul
pasagerilor este de 2,1 m3 ºi de 9,7
m3 în cale, cu acces rapid din
interiorul calei dreapta faþã la panoul
electric. În funcþie de aplicaþie,
Tourliner poate fi configurat ºi cu lift
pentru cãrucior, acesta putând fi
montat fie în spate, fie în faþã (pentru
modelul de 13 m lungime ºi douã axe
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se monteazã în faþã din cauza
necesitãþii distribuirii greutãþii pe axe).
Preþul modelului testat este de
265.000 de euro, din care
aproximativ 20.000 de euro
reprezintã dotãrile opþionale. 

Interlink HD, „Special
conceput pentru orice“

Scania Interlink HD a fost lansat
în 2015, când a înlocuit modelul
Omnilink Express. Autocarul, carosat
în Finlanda, a fost prezentat deja în
15 þãri. Pe lângã versiunea de
transport pe distanþe lungi ºi turism

mai sunt oferite modelele MD ºi LD,
toate construite dupã conceptul
Scania Modular Synergy, care
promoveazã utilizarea unui numãr
mic de componente la o gamã mare
de produse. Astfel, orice lungime este
posibilã, între 11 ºi 15 m, cu orice
propulsor Scania.

Configuraþia interioarã este în
tonuri de albastru ºi roºu, cu 57 de
scaune kiel Avance 1020, foarte
confortabile, cu material integral
imitaþie de piele, care, la 10 OC cât
era la început de septembrie în
Mantorp, erau cam reci la prima
atingere. Mãsuþele rabatabile sunt ºi

retractabile, precum cele de avion, ºi
fiecare scaun este prevãzut cu suport
pentru picioare, centurã de siguranþã
cu trei puncte de prindere ºi port
USB. Spaþiul de bagaje de la interior
este configurat tot ca în avion, închis,
dar cam îngust. Nu lipsesc douã
monitoare de 19 inch pentru
pasageri, frigiderul din bord, cu
capacitate de 35 l, sau mini-bucãtãria
Frenzel.

Interlink HD este echipat cu
sistem de aer condiþionat de 32 kW
cu funcþie de încãlzire ºi comandã
separatã pentru ºofer ºi pasageri,
precum ºi cu încãlzitor suplimentar

DATE TEHNICE

Parametri
VDL Futura
FDD2

Scania Interlink
HD

Neoplan Tourliner
MB Tourismo RHD

M/2
Irizar i8 Integral Iveco Evadys

Lungime (mm) 14.145 14.090 12.113 13.115 14.070 12.097

Lãþime 2.550 2.550 2.550 2.530 2.550 2.550

Înãlþime 4.000 3.660 3.870 3.680 3.980 3.460

Ampatament 7.255 6.900 6.060 6.910 6.335 6.200

Consolã faþã 2.280 2.695 2.755 2.890 2.690 2.605

Consolã spate 3.110 2.995 3.298 3.315 3.545 3.292

Înãlþime interioarã 1.855/1.724 2.023 2.000 2.014 2.010 1.998

Motor DAF MX13 Scania DC13 MAN D2676LOH35 MB OM470 DAF MX13 FPT Cursor 9

Capacitate (cc) 12.900 12.742 12.419 10.677 12.900 8.700

CP/kW
510/375 

la 1.500 rpm
450/336 

la 1.900 rpm
420/309 

la 1.800 rpm
428/315 

la 1.600 rpm
510/375 la 

1.425-1.750 rpm
400/294 la 
2.200 rpm

Cuplu motor maxim
3.500 Nm la

1.000-1.425 rpm
2.350 Nm la

1.000-1.300 rpm
2.100 Nm la 
930-1.350 rpm

2.100 Nm 
la 1.100 rpm

2.500 Nm la 
1.000-1.450 rpm

1.700 Nm 
la 1.200 rpm

Control emisii SCR/EGR SCR SCR/EGR SCR/EGR SCR/EGR SCR

Transmisie 
(toate robotizate)

ZF AS-Tronic
Scania Opticruise/

Overdrive
MAN TipMatic

Mercedes PowerShift 
GO-250

ZF AS-Tronic ZF Traxon

Trepte 12 12 12 8 12 12

Retarder ZF intarder
Scania retarder

hidraulic
ZF intarder 3

Voith SWR retarder 
pe apã

ZF Power intarder intarder

Axã motoare ZF A132 Scania ADA1300 MAN HY-1350-B-01 M-B RO440 ZF A132 Hipoidã

Axã faþã ZF RL82EC Scania AMA860 MAN VOS-08-B-01 ZF ZF RL82EC independentã

Axa a III-a ZF RL75A Scania ARA860 - - ZF RL82EC -

Capacitate rezervor (l) 902 550 525 480 670 310

AdBlue 90 80 35 40 50 80

Configuraþie scaune 16/58 57 40+2 mese 48 56 46

Capacitate bagaje (m3) 9,3 10,6 8,7 10,9 13,5 7,7

Greutate proprie (kg) 18.100 N/A 13.510 13.878 17.230 N/A

Preþ în euro model testat 490.000 290.000 265.000 290.000 390.000 208.000



Mercedes-Benz va
prezenta în
premierã la

Busworld Kortrijk autobuzul
urban Citaro hibrid. Cu noul
produs, obiectivul
inginerilor Daimler a fost de
a obþine un vehicul eficient,
nu foarte scump, care sã fie
atractiv ca investiþie ºi sã
ofere o capacitate de
transport comparabilã cu
cea a autobuzelor
convenþionale. Astfel, Citaro
hibrid este mai greu cu doar 156
kg faþã de modelul diesel ºi
diferenþa în preþul de achiziþie
dintre cele douã poate fi
amortizatã în doar patru ani, din
economia fãcutã din exploatare.
Datoritã noii direcþii hidraulice
controlate electric (Intelligent Eco
Steering), Citaro hibrid reuºeºte
obþinerea unei economii de
combustibil de 8,5%. La
decelerare, motorul electric
funcþioneazã ca un generator ºi
transformã energia eliberatã la
frânare în putere electricã. Aceasta
este stocatã în supra-capacitori,
astfel încât sã poatã fi folositã de
motorul electric atunci când asistã
propulsorul cu ardere internã, în
special la plecarea de pe loc.
Motorul electric este poziþionat

între cel diesel ºi cutia de viteze
automatã ºi genereazã o putere de
14 kW, cu un cuplu motor maxim
de 220 Nm.  

De remarcat faptul cã sistemul
hibrid este disponibil pentru
aproape toate modelele Citaro, în
tandem cu motoarele OM 936 G
(diesel) sau M 936 G (gaz natural).
Un avantaj al autobuzului hibrid
este acela cã toatã reþeaua electricã
funcþioneazã pe tensiune de 48 V,
similar autoturismelor hibride
Mercedes-Benz. 

Gama turisticã, 
bine reprezentatã

Busworld reprezintã ocazia
idealã pentru prima apariþie publicã
a autocarelor Mercedes-Benz

Citaro hibrid, Tourismo
RHD ºi Setra 531 DT
Daimler Buses va prezenta la Busworld Kortrijk nu mai
puþin de patru vehicule aflate la prima vizionare de
cãtre public. Este vorba de autocarele Mercedes-Benz
Tourismo RHD ºi Setra 531 DT, respectiv autobuzul
Citaro hibrid ºi minibusul Sprinter City 45 cu volan pe
partea stângã, ambele pentru transport public urban. Cu
prilejul conferinþei de avanpremierã pentru Busworld,
care a avut loc la Stuttgart, la începutul lui septembrie,
producãtorul german a mai scos în evidenþã paleta de
servicii after-sales, precum ºi sistemele de asistenþã
pentru ºofer.

Text: Cristiana SÃNDULESCU

Spheros, de 30 kW. 
În standard, autocarul este oferit cu

un rezervor de 450 l, opþional putând fi
comandate încã douã rezervoare a câte
250 l fiecare, ce pot fi montate între
prima ºi a doua axã. Chiar ºi aºa,
capacitatea calei de bagaje este de 9,3
m3. Accesul aici se face uºor, întreg
spaþiul este bine luminat ºi pentru a putea
fi folosit la la maximum plafonul este
plat. Preþul modelului testat este de
290.000 de euro.

Futura FDD2, 
„regele ºoselelor“

VDL ºi-a dovedit încã o datã
calitãþile sale de carosier, fiind atent la
toate detaliile ce þin de confort pentru
ºofer ºi pasageri deopotrivã. Intrarea este
largã ºi aerisitã ºi inclusiv scãrile pentru
accesul la etaj sunt proiectate astfel încât
persoanele mai înalte sã urce cu uºurinþã. 

Cele douã nivele au fost proiectate
diferit, pentru a etala mai multe
combinaþii posibile. La nivelul inferior,
unde înãlþimea utilã este de 1,86 m, s-a
mers aºadar pe o configuraþie cu 16
scaune VDL Class 500 cu tetiere Top
Luxe ºi douã mãsuþe, în timp ce la etaj
au fost montate 58 de scaune VDL Class
300. Toate au echipare cu prize de 220
V ºi porturi USB. La etaj înãlþimea utilã
este de 1,72 m ºi pentru a crea senzaþia
de spaþiu ºi luminã s-a optat pentru
tonuri de bej pentru ambele niveluri.
ªoferul ºi ghidul au scaune acoperite cu
piele sinteticã neagrã, iar în dreapta
ºoferului este montat un compartiment
de depozitare pentru acte ºi suport
pentru pahar. Un dulãpior ºi un sertar
retractabil sunt amplasate la nivelul
inferior, între cabinã ºi salonul
pasagerilor. În dreptul ghidului este
amplasat frigiderul încãpãtor, dar ºi
microfonul ºi o mãsuþã pliabilã, pe care
se poate pune un notebook sau o
tabletã. 

Accesul la compartimentul de
bagaje, având 9,3 m3, se face cu
uºurinþã, graþie unei trepte pliabile,
poziþionate pe partea dreaptã. Modelul
testat costã 490.000 de euro. Deºi este
un produs de niºã, segmentul cãruia i se
adreseazã a început sã creascã puternic
în ultimii ani, ca urmare a liberalizãrii
pieþei de transport în Germania. (Nu mai
puþin de 473 de autocare etajate s-au
vândut în total în Europa de Vest în
2016.)
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