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Tehát jövőre lesz a kiállítás, egy aktuá-
lis teszttel majd akkor is, ezt a kategóri-

át is szétbontottuk, mint a nagy buszoknál. Az 
alapkritérium maradt, legalább 9 utas és a jár-
mű nem hosszabb 9 méternél. Idén inkább a 
városi igényeket kielégítő kvázi tömegközle-
kedési járműveket vártuk, 2020-ban majd az 
elővárosi, helyközi, kistelepülési és transzfer-
személyszállítási járművek kerülhetnek teríték-
re. Természetesen átfedések lehetnek, mint 
ahogyan az az idén is volt. Megkönnyítette a 
munkát, hogy idén mind az öt résztvevő azo-
nos tőről fakadt, valamelyik kishaszongépjár-
mű-gyártó alvázára, önhordó karosszériájára 
építkezett, vagy maga az alapjármű gyártója 
alakította át. 6,5-től 8,5 méterig nagyon más 

koncepciókat megvalósító járműveket ismer-
hettünk meg, az elektromostól a klasszikus 
gyári kombi kialakításig. Helyenként látható-
an sok munkával, igényes tervezéssel, mások a 
praktikus, így olcsóbb megoldással operáltak. 
Mindenki igyekezett teljesíteni két kritériumot: 
alacsony belépőmagasság és kerekesszék-be-
fogadás. Miguel Sáez spanyol zsűritagunk, az 
„autobuses & autocares” lap igazgatója most 
is nagyot alkotott, remek volt a kijelölt útvonal, 
egy a repülőtér közelében épülő új városne-
gyedben. A már megszokott rend szerint, min-
den gyártó 20 percben mutatta be a jármű-
vét, annak születése körülményeit, a célokat, 
az érveket, miért lehetne éppen az ő járművük 
a győztes. Majd mindenkinek jutott egy fél-

órás menet a vezetésre, de utasként is szemlé-
lődhettünk, kerestük a „problémás” pontokat. 
A FIAA szolgáltatta az infrastruktúrát, a kon-
ferenciatermet, a parkolót. ABC sorrendben 
jegyzem le tapasztalataimat.

FERQUI – Sunrise
Két évvel ezelőtt is itt voltak, a spanyol gyártó 
ismerős arcaival találkoztunk ismét, újra bemu-
tatták a már mindannyiunk által elismert ké-
pességeiket, most egy más koncepciót hoztak. 
Egy IVECO Daily önjáró alvázra építkeztek, egy 
klasszikus karosszálási megoldással, azaz oldal-
irányban is szinte a maximumig terjeszkedve. A 
2,4 méter széles és közel 8,5 méteres hosszával 
ez volt a legtestesebb jármű, már-már egy „iga-
zi” buszformát idézve. Az alvázas kialakítás mi-
att, elöl nem lehet alacsony padlót kialakítani, 
hát gondoltak egy nagyot. A hátsó tengely mö-
götti részt alakították úgy, hogy itt egy köny- 
nyen – még kerekesszékkel is – elérhető részt 
formáltak, dupla ajtóval. Innen is elérhető az 
utastér 24 ülése, bár jó nagyokat kell lépni. Aki 
persze itt marad, 3 lehajtható ülésen is utazhat. 
De ezt egyáltalán nem ajánlanám, rázós kissé, – 
legalábbis pár utassal –, sötét, fura, pinceszerű 
az érzés. Csak az ajtó felől érkezik fény, a többi 
oldal zárt, ezen a részen fűtés sincs. Nyilván ez 
így egyfajta kényszermegoldás. Az hogy a jár-
mű vevője kézi váltóval kérte a kocsit – tehát 
egy megrendelésre készült járműről van szó, a 
vevő opcióival –, az nyilván saját döntése, ter-
mészetesen minden ami az IVECO műszaki le-
hetőségek mentén lehetséges, az választható, 
például akár automata váltó is. A sajátos építés 
miatt a hátsó kinyúlás elég nagy, így a kanyaro-
dásnál az oldalirányú kilengésre figyelni kellett. 
Mindemellett jó volt vezetni, a klasszikus karos 
retarder jó kiegészítő, előszeretettel használ-
tam. Az akár iskolabuszként is szolgáló jármű 
ára 120 ezer euro, ebben a tekintetben a kö-
zépmezőnyben van és tekintettel az akár 24+9 

személyes utaska-
pacitásra jó ár-érték 
arányt mutat.

Autóbuszteszt n Nemzetközi fórum

Minibus Euro Test 2019 
                                                                                           – Madrid
A győztes: Mercedes-Benz – sprinter City 75

A sikeres 2017-es után itt a második „kisbuszok” vetélkedése Madridban, 
a FIAA támogatásával, az IFEMA Feria de Madrid keretein belül. Az utóbbi 
a kiállítási helyszín, az IFEMA pedig maga a buszvilág bemutatására 
szakosodott kiállítás, minden második évben, melynek soron következő 
terminusa 2020. október 6–9. A BUSWORLD után ez Európa legnagyobb 
buszos seregszemléje, továbbra is a Bus & Coach of The Year újságíró 
szervezettel (melynek lapunk is tagja) való együttműködésben. A mi 
oldalunk is lelkesedéssel vesz részt, nem is beszélve a gyártókról, akik 
megbecsülik a zsűri presztízsértékű elismerését. Két éve volt az első, most 
megtartottuk a másodikat, annak ellenére, hogy az idén nincs kiállítás, 
szokatlan módon 3 év a szünet. Azaz az IFEMA egy évet „csúszik”, hogy 
a BUSWORLD-el ne legyen azonos évben Európában, így még nagyobb 
lehet az érdeklődés. Áthidaló és mindannyiunknak jó a megoldás, a teszt 
ilyen viszonyok melletti megszervezése, mert így a felszínen maradhat 
az esemény – a teszt is és a kiállítás is –, a különleges helyzet különleges 
megoldást is szült, a teszt után megtartottuk a szavazást és egy „OSCAR-
díj-átadás” jellegű gálán eredményt is hirdettünk.

A rendezvény 
logója és a zsűri 
munkában
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INDCAR – Strada e-City (kép 38. old.)
Két évvel ezelőtt egy relatív nagy járművel je-
lentkeztek, a Strada e-City viszont valami egé-
szen más, a jelen lévő versenytársakhoz ké-
pest is! Egy tisztán elektromos kisbusz, ami 
ma nagyon kell! Egy állami, európai projekt ke-
retében vágtak bele, megkísérelték a mai leg-
jobb építőelemekből összerakni a buszt. Min-
dössze 7,1 méter hosszú, amiből még jócskán 
elvesz a hátsó csomagtér helyére feltornyozott 
akkucsomag. Így is elméletileg 22 utas szállítá-
sára méretezték, ami biztosan el is érhető, de 
amikor 15-en voltunk a járműben, már akkor is 
nagyon zsúfoltnak tűnt. Az egyetlen, tágas, két-
szárnyú ajtón belépve van egy alacsony padlós 
rész. Ezt úgy érték el, hogy az IVECO vázat há-
romfelé vágták és a középső szegmens padló-
lemezét lesüllyesztették. Így már van a kere-
kesszékkel is könnyen elérhető felület, ebben 
a részben van lehajtható ülés, azaz nem kell az 

ülőhelyért lépcsőt mászni. A Millor akkumu-
látorok és az Applus IDIANA hajtáslánc a leg-
korszerűbbek közül való. 3-4-5 akkucsomag-
gal, 81-108-135 kWh teljesítménnyel kínálják, 
ami 124-166-207 km hatótávolságot jelent, akár 
16 órás forgalmi idővel. Mert 20 kWh-s töltő-
vel 4-7 óra alatt feltölthető. A jármű fogyasz-
tása 0,65 kWh/km, ami mai magyarországi 
40 Ft/kWh áron 6,5-7 liter gázolajfogyasztás-
nak felel meg. Látva a konkurencia ilyen ada-
tát, átlagosan féláron lehet „tankolni”. A jármű 
belső kialakításán látszanak az egyedi kialakí-
tás jelei, helyenként erősen kompromisszu-
mos anyagok, takarások, burkolások, de azért 
rendben van. A prospektus szerint még teljes 
utasterhelés esetén is teljesíti a 24%-os emel-
kedőt. 10 utassal tettem meg a magam körét, 
a vonóerővel, gyorsulással, dinamikával nincs 
baj, mint egyébként ilyet az elektromos jármű-
veknél nem is szoktunk tapasztalni. Mindenki 
nehezményezte, hogy a gázpedál elengedése 
után a töltési ellenállás akkora, hogy ésszerűt-
lenül intenzív a fékhatás. Tudjuk, hogy ez be-
állítás kérdése is – a jelen esetben ez a gyári 
kompromisszum –, azonban egy mai korszerű 
járműnél ezt a járművezető egy kapcsoló se-
gítségével maga is állíthatja. Az akkucsomag 
elhelyezésére a legkönnyebb utat választották. 
Az utastér zaja is kissé bántó volt, főleg a hát-
só üléseknél. Már az elején láttuk, hogy elekt-
romos busz ide, környezetvédelem oda, de ez 
nem lesz elég a győzelemhez. Az ár: 280 ezer 
euro. 

IVECO – Daily NP (kép 39. old.)
Az eredeti! (Viccelődtünk, amikor a terítékre 
került.) Bár már az is értékelendő, hogy má-
sok is szívesen használják mint alap. A két év-
vel ezelőtti győztes. Miben változott, merült fel 
a kérdés. A teszt előtt alig egy héttel volt az 
új Daily premierje Torinóban, melyen én is ott 
lehettem. Hát igen, az új homlokfelület, a di-
zájnos festés eltakarni látszik azt a tényt, hogy 
valójában nemigen sok a változás. Különösen 
mint busz szinte ugyanaz, az egyébként sokra 
értékelt, gyári kialakítás mentén kulturált, igé-
nyes, költséghatékony szerkezet. Amit értékel-
nünk kellett, az a CNG, a földgázüzemű motor. 
A kocsitest 7,5 méteres és a motor a maga 136 
lóerejével a 6,5 tonnás megengedett össztö-
meg mozgatására nem túl sok. Még szinte üre-
sen is érezhető volt a gázmotorokra jellemző 
lomha lendület. Ez persze csak hozzáállás kér-
dése, jelen esetben, a városi forgalomban en-
nek gyakorlatilag nincs hátránya. Annál na-
gyobb a környezetvédelmi hozzáadott érték. 
Az új ZF automata váltóval való összehango-
lás a sofőr szempontjából nagyon kellemes, 
mint ahogyan a számos, legutóbb kifejlesz-
tett sofőrtámogató-rendszer garmadája is ér-
tékelendő, nem csak sofőr-, de utas oldalon is. 
Egyébként az egyik legjobb vezetői környezet, 
már-már prémiumhatással, nagyon kifinomult 
ergonómiai elrendezéssel. (Nyilván a verseny-
társak is hamarosan megkapják ezt, ha kitarta-
nak a partnerkapcsolatban.) A 300 kilométer 
hatótáv a legtöbb esetben elég, ha kifogy- u

FERQUI – Sunrise
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na a gáz, akkor sincs probléma, még 14 liter 
benzin is elégethető. Nincs alacsony padló, de 
a kerekesszék-szállítás megoldott. A 80 ezer 
eurós ár kifejezetten versenyképes, ebben az 
árban a CNG motor felára 15 ezer euro! Az uta-
sok a hátsó régióban némi zavaró zajt említet-
tek, a külsővel továbbra sem vagyok kibékülve. 
Hátul, az ikerkerék miatti oldalsó kidudorodás 
nem szép, hiányzik valamilyen köténylemez, 
ami az aláforduló burkolatot kissé kiegyenesí-
ti, buszossá „konvertálja”. Azért, mint esélyes-
re tekintettünk, meg lehet-e ismételni a győ-
zelmet?

MAN TGE Intercity
A recept ugyanaz, mint az IVECO-nál, a haszon-
gépjárműsoron nem fejezik be a járművet, je-
len esetben Lengyelországból Németországba 
utazik a félkész, 6,8 méteres kocsitest. A ko-
rábbi kombi továbbfejlesztett változata, a ma-
ximum 4 tonnás szerkezet a legkisebb volt a 
versenyben. Ebből is következik, hogy legjobb 
esetben is 11+1+1 ülés préselhető be az utastér-
be. Ami egyébként számos változatban meg-
valósítható, mert a padlón vezetősínek vannak, 
melyekben az ülések könnyen mozgathatók, 
akár szembe is forgathatók, a tér kis asztalok-
kal komfortosítható. Sőt, van még egy szenzá-
ciós lehetőség, a székek könnyű mozgathatósá-
ga mellett a rakodótér könnyedén áruszállítóvá 
alakítható – ezért van például a nagy méretű, 

elcsúszó oldalajtó, azaz a jármű 2 az 1-ben, van 
az a felhasználói igény, ahol ez nagyon jól jön. 
Ugyan nincs alacsony padló, de a beszállást az 
oldalajtó alól automatikusan kinyúló lépcsőfok 
teszi kényelmesebbé. Tehát nehéz lenne azt 
mondani, hogy ízig-vérig a tömegközlekedés 
alapjárműve lehetne, de mégis megfontolandó 
opció. Amit az ára tesz igazán vonzóvá, hiszen 
az itt látható kocsi 70 ezer euró, de ebben ben-
ne van egy kerekesszék-emelő és egy elekt-
romos roller. (Az utóbbi a sofőrnek…) Műsza-
ki oldalról nehéz újdonságot említeni, hiszen a 
VW-el közös gyermek az utóbbi évek termé-
ke, az egyik legkorszerűbb, legstrapabíróbb 
szerkezet. A 2 literes, 177 lóerős dízellel csa-
kúgy hasít. Szokatlan és érdekes opció a Hal-
dex rendszerű 4X4-es, azaz összkerékhajtás. Ez 
csak akkor kapcsolja a hátsó keréksort, ha az 
érzékelők ezt indokoltnak találják, alapesetben 
elsőkerekes a meghajtás. Mindössze 300 euro 
felár, ennyit megér, még ha évente csak egy-
szer esik fél méteres hó… Vezetni nagyon jó, 
sőt még annál is jobb, élményautózás a javából, 
természetesen alapfelszereltségként 8 fokoza-
tú hidrodinamikus automata váltóval. Akár „B” 
kategóriás jogosítvánnyal is, mert van 3,5 ton-
nás specifikáció is.

MB – Sprinter City 75 (kép 40. old.)
A másik óriás, 8,5 méteres, 6,8 tonna megen-
gedett össztömeggel. A 2 méteres szélesség a 

sűrű városi környezetben jó kompromisszum. 
Azaz egy karcsú, kifejezetten szép jármű lát-
ványa tárult elénk. Egy Sprinter elejét használ-
ták csak fel mindössze, azaz a szélvédő mögötti 
kocsiszekrényt kifejezetten ennek a járműnek 
a kialakítására tervezték, méretezték. A 2,143 li-
teres dízelmotor egy 7 fokozatú automata vál-
tón adja tovább a hajtóerőt. 163 lóerő és a jár-
mű „repül”, azt gondolom, még tele utasokkal 
is, ekkor, a belső informátorunk szerint 15-16 
l/100km fogyasztás a legjellemzőbb, nyilván 
hegyen-völgyön több. A sofőrülés-pozíció tö-
kéletes, a műszerfal, kezelőszervek mint egy 
jó személyautóé. Induláskor nem is találtam 
a sebváltó kart, mert az is a személygépko-
csi-szegmensből jött, egy kis bajuszkapcsoló, 
eldugva a kormány alatt. Műszaki szempont-
ból mindent tud, amit ma egy korszerű jármű-
nek tudni kell, az opciós lista szinte végtelen, 
de az alapfelszereltség is átlagon felüli. További 
előnye a cégnek a széles körű szervizhálózat, 
melyen felül további szerviz, logisztikai támo-
gatást is tudnak biztosítani különböző informá-
ciótechnológiai megoldásokon keresztül. Utas 
oldalról is meglepően kedvezőek voltak a be-
nyomásaink. Elől kétszárnyú ajtón alig 25 cen-
tit kell emelni a lábunkat, belépünk a nagyon 
letisztult, jól megtervezett belső térbe. Még a 
hátsó ajtónál is csak 30 cm a belépő magas-
ság. Kerekesszék nélkül 16 ülő és 19 álló hely 
áll rendelkezésre, az ülések kényelmesek, USB 

 u

INDCAR – Strada e-City
(szöveg 37. old.)
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töltő kérhető. A bemutatott konfiguráció ára 
165 ezer euro, az alapkiépítésért 145 ezret kell 
fizetni. Az árért egy majdnem teljes értékű tö-

megközlekedési járművet kapunk, mégpedig a 
prémiumszegmensben. Az úton csak azt érez-
tem, hogy milyen jó lehet egy ilyen jármű-

 u

IVECO – Daily NP

MAN TGE Intercity

 u

(szöveg 37. old.)
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vön dolgozni, egyszerűen élvezetes volt a 
vezetés. Na jó, egy dolog feltűnt, mégpedig a 
középen elhelyezett multimédiás monitor fe-
letti túlméretes kapcsolósor. Bár jó helyen van, 
meg a buszos jelleg miatt van szükség rájuk 
– például ajtónyitók –, de valahogy nem illik 
ebbe a szép környezetbe. Azt gondolom, hogy 
jó fórum volt ez a gyártónak, hogy bemutassa 
így is lehet, ezt is lehet, illetve nekünk is példa-
értékű, egyfajta mérce a későbbi tesztekhez.

Eredményre várva
Sikeres volt a teszt, elégedettek voltak a gyár-
tók, a zsűri tagjai egyaránt. Ezt is szeretem, egy 
nagy családdá kovácsolódott az egész csapat, 
új személyes kapcsolatok, munkakapcsolatok 
szövődtek. A teszt lezárásaként a zsűri össze-
ült, megtárgyaltuk tapasztalatainkat, végig-
mentünk a járműveken, ki-ki pozitív vagy ne-
gatív dolgokat kiemelve érvelt pro és kontra. 
Aztán a szavazólapokat összegyűjtve, össze-
gezve egyértelmű eredményt kaptunk.

A Minibus Euro Test 2019 győztese: 
Mercedes-Benz – Sprinter City 75
Már a korábbi leírás alapján is érzékelhették, 
nagyon magasra értékeltem a járművet, nálam 
is ez volt az első. Ahogy az iskolában kaptunk 
jegyet, itt és most a külalak és tartalom is ötöst 
érdemel. Ez volt az a jármű, amelyik minden 

szempontból felül tudott kerekedni, ugyan vol-
tak résztvevők, akik egyes szempontok mel-
lett fel tudták venni a versenyt, például veze-
tési komfort esetében igen nehéz lett volna a 
szavazás. De az összkép számít, ebben most a 
Mercedes volt a legjobb! Utas-sofőr-üzemelte-
tő, mindenki nyert! Gratulálunk!
n Néhány köszönetet el ne felejtsek. Elsősor-
ban Miguel és lel-
kes csapata mun-
káját szeretném 
kiemelni, fotósuk-
tól is sok olyan ké-
pet kaptunk, ame-
lyeket mi magunk 
meg sem tudtunk 
volna csinálni. 

Madrid tökéletes helyszín 
volt, ha hívnak visszame-
gyünk! Van néhány támo-

gatónk is, akik nélkül nem jöhetett volna létre 
ez az esemény. Azaz a FIAA-IFEMA Madrid, az 
OTOKAR és az IRIZAR jelentősen hozzájárultak 
a megvalósítás sikeréhez! 
Folytatás jövőre, a MINIBUS Euro Test 2020 al-
kalmával, amikor a helyközi, transzferbuszok 
lesznek terítéken.
 Boncsér Sándor
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