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F rancouzský Hueliez patří stejně jako Iveco Bus do koncernu CNH 
Industries, takže celkem logicky sdílejí know-how. V nabídce má 

čtyři modely GX137S (9,5 m), GX137L (10,7 m), GX337 (12 m) a klou-
bový GX437 (18 m), které mohou mít čistě naftový pohon (vč. HVO 
a GTL), CNG, hybridní a čistě elektrický. Ty mají v označení navíc pís-
meno E. Novinku pak představuje rozšíření řady GX337, resp. klou-
bové GX437 o typ Linium s výraznějším designem přídě určený pro 
linky typu BRT (Bus Rapid Train).

Nejvýraznější
Byť Irizar ie tram rozhodně nevypadá nikterak konvenčně, a to 

hlavně vedle Mercedesu, Hueliez působí, jako by si měl zahrát v něja-
kém sci-�  � lmu. A to hlavně z boku, na čemž má lví podíl i kompletní 

zakrytí kol. Mimochodem tento prvek plní pouze estetický účel.
Interiér autobusu je nejen prostorný, mezi předními podběhy má 

suverénně nejvíc místa, ale také krásně vzdušný a prosvětlený. Za to 
může hlavně bohaté prosklení včetně spodních oken ve střední části 
autobusu, prosklená může být dokonce i střecha. Dojem futurična 
navozují také sedadla, která jsou identická s těmi v Irizaru. Tedy s tím 
rozdílem, že z průhledného plastu jsou pouze opěradla, na sedácích 
mají látkové čalounění. Za pozornost stojí i tyče na držení, které jsou 
zajímavě zprohýbané a těsně u stropu mají v sobě modrou diodu, 
což po celé délce vytváří hodně zajímavý efekt.

V současné době existují na světě zatím jenom dva kusy s přídí 
Linium, jeden jezdí ve francouzském Amiens, druhý jsme měli my. 
Na  něm chtěl výrobce předvést, co všechno nabízí. Proto třeba 
přední a  prostřední dveře byly výsuvné, kdežto zadní se otvíraly 
dovnitř.

Veliký kontrast
Zatímco prostor pro cestující působí moderně a skoro až vizionář-

sky, tak přístrojová deska hledí spíš do minulosti. Je sice ještě 
jednodušší a na ovladače a tlačítka skoupější než Citaro, celek 
ale vyznívá dost lacině a obyčejně. Trochu mě překvapilo, že 
jsem zde nenašel mnoho prvků známých z autobusů Iveco, 
naopak třeba ovladač hlavních světel jako by pocházel ze Ško-
dovek. Přístrojový štít obsahuje rychloměr a tzv. Energy moni-
tor, který ukazuje, zda motor rekuperuje, nebo jede s ohledem 
na  co nejnižší spotřebu (pásmo Eco) či v  režimu maximál-

ního výkon (Power). Uprostřed se 
nachází digitální displej palubního 
počítače, který mimo jiné také ne-
ustále přehledně gra� cky zobra-
zuje stav baterií a dojezd. Výrobce 
ale příliš nemyslel na pitný režim 
řidiče, který nemá v dosahu žádný 
držák na nápoje. Není zde ani pří-
liš mnoho odkládacích přihrádek.

Vysoko
Pozice řidiče je ve  srovnání 

s oběma soupeři mnohem vyšší, 
což jasně ukazuje na technickou 
příbuznost s  městskými auto-
busy Iveco Bus. Člověk má sice 

Francouzský výrobce Hueliez přivezl do Záhřebu 
svou horkou novinku, 12metrový elektrický autobus 
GX 337 Linium E určený pro linky typu BRT. Vybavený 
byl 360kWh akumulátory zajišťující dojezd až 500 km. 

Futuristická elektřina

Monitory sledující dveře jsou hodně nad 
hlavou řidiče. Přístrojový štít hraje všemi 

barvami.

Přístrojovka se nastavuje spolu s volantem.

Sedí se hodně vysoko.
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skvělý přehled o  pro-
storu před sebou a  díky tenkému A-sloupku i  od  stran, 

na křižovatce mi ale horní hrana okna zakrývá výhled na semafory. 
Vysloveně nešťastné je také umístění monitorů promítající obraz 
od dveří, které jsou nad hlavou řidiče. Ten se tak musí pokaždé za-
klonit.

Maximální kapacita
Stejně jako všichni výrobci elektrických autobusů i Hueliez na-

bízí dva základní koncepty baterií – rychlé dobí-
jení pomocí pantografu na zastávkách a pomalé 
v  depu. To byl i  případ testovaného autobusu, 
který byl vybavený celkem osmi bateriovými sa-
dami typu LNMC po 45 kWh – dvěma v zádi a šesti 
na střeše. V součtu tak poskytují 360 kWh (výkon 
290 kW), což zaručuje dojezd cca 500 km. Když 
jsem nastoupil ke své jízdě, měly ještě 70 % ka-
pacity a dojezd 300 km. Dobíjecí konektor typu 
Combo 2 je v zadním rohu autobusu. Životnost 
baterií je 8 až 10 let podle průběhu dobíjení, 
na druhou sadu nabídne Hueliez prý až třetino-

vou slevu. Další možností je je-
jich pronájem.

Rozdílné vnímání
Už když jsem vyjel z  depa 

a  přejel první nerovnost, za-
skočilo mě, jak se do volantu 
a  do  celé přístrojové desky 
přenášejí rázy od  podvozku. 
Heuliez má nejtvrdší pérování 
ze všech, které na  špatných 
silnicích v  Záhřebu dávalo 

cestujícím (ale i autobusu) pořádně 
zabrat. Zatímco z pozice cestujícího mi karoserie přišla tuhá jako in-
got, na sedadle řidiče jsem už takový pocit zdaleka neměl. Nebyl 
jsem zdaleka jediný porotce, který si stěžoval, že se v prostoru řidiče 
všechno nepříjemně klepe.

Na rozdíl od Irizaru má plynový pedál Hueliezu mnohem příjem-
nější a přirozenější chod, takže na nerovnostech se snáze a plynuleji 
reguluje rychlost. Překvapilo mě, že na plný plyn motor reaguje s leh-
kým zpožděním, jako by měl „turbodíru“. Nebyl to takový ten oka-
mžitý odpich známý z elektrických osobních aut. Při běžném provozu 
je však autobus dostatečně dynamický na to, aby se bezpečně zařadil 
do provozu po výjezdu ze zastávky. O to se stará centrálně umístěný 
stejnosměrný elektrický motor s nominálním výkonem 120 kW (ma-
ximální 200 kW), 
který má podle 
vyjádření nízkou 
spotřebu a  vyso-
kou schopnost re-
kuperace. Během 
Eurotestu byl prů-

měr 1,06 kWh/
km, což ovšem 
nemohu s nikým 
pořádně porov-
nat. Faktem je, 
že kapacita baterií na 20kilometrovém úseku i díky účinné reku-
peraci kolísala mezi 70 a 73 %.

Značná cena
Základní cena autobusu 

GX 337 Linium E je ve Fran-
cii stanovena na cca 500 000 

eur, u testovaného kusu ji však 
řada příplatkových prvků vy-
šponovala až na  550  000 eur. 
Nicméně alespoň na  tuzem-
ském trhu prý o zakázky nouzi 
nemají, do konce roku by měli 
vyrobit 25 kusů.

Text: Michal Štengl, foto 
autor a Sascha Böhnke

Hueliez vypadá hodně futuristicky.

V tyčích jsou modré diody, které vytvářejí zajímavé efekty.

Dva bateriové celky jsou v zádi.

Na střeše může být až šest bateriových celků.

Elektromotor je umístěný před zadní nápravou.

Dobíjecí zástrčky jsou v zádi vlevo i vpravo.

Hueliez GX 337 
Linium E

Motor: elektrický synchronní

Nominální výkon: 120 kW (163 k)

Počet míst k sezení/celková kapacita: 24/76

Pohotovostní hmotnost: 13 500 kg

Rozměry d/š/v: 12 060 x 2550 x 3350 mm

Rozvor: 6120 mm

Stálý převod: 9,8

Kapacita baterií: 360 kWh

Teoretický dojezd: cca 500 km

Objem zavazad. prostoru: 12,1 m3

Objem palivové nádrže: 480 + 230 l

Objem nádrže AdBlue: 40 l

TECHNICKÉ ÚDAJE
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L etošního ročníku Eurotestu, který volil Bus of the Year se vedle 
Iriazru ie tram zúčastnili ještě Hueliez GX 337 Linium E (test v mi-

nulém čísle) a Mercedes-Benz Citaro Hybrid. Do kloubového auto-
busu ie tram, 
který je určený 
pro linky typu 
BRT (Bus Ra-
pid Train) jsem 
usedl jen čtr-
náct dní poté, 
co jsem ve Špa-
nělsku podíval 
do továrny (re-
portáž v minu-
lém čísle), kde 
se vyrábějí veš-

keré elektrické autobusy Irizar. Mi-
mochodem tento konkrétní auto-
bus už má svého zákazníka, a  to 

španělský San 
Sebastian.

Tramvaj 
na kolech

Značka Iri-
zar je u  nás 
v   povědomí 
l idí  spojena 
p ř e d e v š í m 
se žlutými au-
tobusy spo-
lečnosti Re-
gioJet, která 
používá lu-
xusní coache 

i8 na podvozcích Volvo a Scania. Nicméně Irizar vyrábí i čistě elek-
trické autobusy, pro které vytvořil zcela novou divizi e-mobility a po-
stavil i novou továrnu na severu Španělska. Model ie tram technicky 
vychází z 18m kloubového modelu ie bus, s nímž má identickou ce-
lou střední část plus elektrovýzbroj. Liší se, a to dost výrazně, přední 
a zadní partií, která zcela záměrně připomíná design tramvaje. Mu-
sím říct, že nejen mě, ale i většině porotců a také obyvatel Záhřebu, 
který ji v ulicích potkali, se evidentně líbí.

Hra světla
Také interiér svým stylem a pojetím nijak nepokulhává za zajíma-

vým vnějším designem, nic podobného jsem v autobuse ještě ne-
zažil. Celý interiér je neuvěřitelně prosvětlený, za což mohou nejen 
klasická okna, ale i další ve spodní části karoserie. Světlo ale do in-
teriéru proniká i skrz vlnovec spojující obě části autobusu. V interi-
éru hrají prim na pohled hodnotné a ušlechtilé materiály, všude je 
spousta chromu, který je i na průhledných plastových sedačkách. 
Skvěle do celku zapadá i podlaha imitující dřevo. Prostě za dojem 
z interiéru u mě ie tram získal plný počet bodů. Kapacita autobusu 
je 155 cestujících, z nichž 39 se může posadit. Musím ale při-
znat, že sedačky lépe vypadají, 
než že se v nich nějak extra po-
hodlně sed.

Co to hučí?
První jízdu jsem stejně jako 

s ostatními autobusy absolvo-
val nejprve jako pasažér, a  je-
likož jsem to chtěl užít, tak 

Irizar ie tram byl první autobus, do kterého jsem 
v rámci Eurotestu 2018 v Záhřebu usedl. A musím se 
přiznat, že jsem se na svezení s touto tramvají, která 
potřebuje trolej, ale ne koleje, hodně těšil.

Není tramvaj, jako tramvaj
Maximální rychlost jsme 

na polygonu naměřili 70 km/h.

Tlačítek je dost a gra� ka hlavních pří-
strojů není moc přehledná.

Na dalším displeji jsou ob-

razy z pomocných vnějších 

kamer a kamer nade dveřmi.

Místo vnějších zpětných zrcátek 
má Irizar dvojici kamer.

Obraz z kamer se 
promítá na displej. 
Všimněte si široké-

ho sloupku.

Sedačky vypadají efektně, ale 

pohodlné moc nejsou.

Ze 70 km/h Irizar zabrzdí 
na dráze 13,7 m, což je méně 
než Huelliez a Mercedes.
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hned několikrát. 
Z  rozjímání nad 
krásou vnitřku 
mě velmi rychle 
probudil tvrdý 
podvozek, který 
cestující docela 
natřásá .  Když 
chcete mít bate-
rie na střeše, mu-
síte zkrátka udě-
lat kvůli vyššímu 

těžišti tužší pérování. Iri-
zar je na tom ale o něco 
lépe než třeba Hueliez 
(viz minulé číslo). Nao-
pak s vnitřní hlučností je 
na  tom hůř. K  hučícímu 
motoru, resp. celému 
hnacímu řetězci se při-
dává ještě hvízdání vý-
konové elektroniky, je-
hož intenzita se zvyšuje 
s  rychlostí autobusu. 
Můj subjektivní do-
jem potvrdilo i měření, 
které odhalilo nejvyšší 
úroveň hluku 74 dB(A). 
To ale neznamená, 
že je uvnitř kravál jak 
na rockovém koncertě. 
Trochu mě překvapilo, 
že elektrický pohon 
může být hlučnější než 
starý dobrý dieselový 
motor.

Všechno jinak
Když jsme se posadil za volant, připadal jsem si jako v Jiříkově vi-

dění. Je opravdu zvláštní, když marně hledáte vnější zpětná zrcátka. 
Místo nich totiž koukáte na dva na výšku umístěné displeje, kam se 
promítají záběry ze dvou kamer na každé straně. Zpočátku s tím má 
můj mozek trochu problém a chvilku mu trvá, než se to naučí de-
šifrovat a zrychlí přenos informací k nohou i rukám. Je to podobné, 
jako když máte v autě místo ručičkového rychloměru digitální čís-
lici, tu také mozek zpracovává déle.

Druhý obrovský nezvyk jsou extrémně široké A-sloupky, za které 
se mi na křižovatce schoval tahač i s návěsem. Hlavně na kruho-
vých objezdech se proto musím pořádně vyklonit dopředu, abych 
si byl jistý. Podobně koncipovaný 18m autobus Van Hool pro BRT 
má z toho důvodu sedadlo řidiče umístěné uprostřed jako v tram-
vaji. A chápu proč. Výhled z Irizaru je opravdu složitý. Situaci se snaží 
zachránit další kamery, které hlídají prostor u obou sloupků. Jenže 
jejich obraz se promítá na další velký displej pod levým „zrcátkem“ 
na A-sloupku. Abych těch podnětů nebylo málo, promítají se na něj 
obrazy od čtveřice kamer monitorující prostor nad dveřmi. Mimo-
chodem ie tram je může mít po obou stranách jako skutečná tram-
vaj. Vyznat se v té záplavě displejů připomínající kokpit raketoplánu 
není úplně jednoduché. Obzvláště za 20 minut testovací jízdy. Ani 
samotný přístrojový štít není úplně přehledný, informací je na něm 
totiž moc a ještě je všechno příliš titěrné a špatně čitelné.

Bojuji s plynem
Byť se snažím jet co nejplynuleji, moc se mi to nedaří. Jak mi poz-

ději potvrdili ostatní porotci, i jim vadil zvláštní chod plynového pe-

dálu. Jednak mě dost dlouhý krok, navíc kladl značný odpor. Hlavně 
byl však příliš citlivý. Takže udržet plynulý styl jízdy na rozbitých sil-
nicích v Záhřebu bylo zhola nemožné.

Pohon 18,75 m dlouhého a 17,5 tuny vážícího autobusu zajišťuje 
elektromotor vyvinutý � rmou Alconza, která patří do skupiny Irizar 
group. Ten má nominální výkon 230 kW (313 k) a točivý moment 
2000 Nm, který zajišťuje velmi slušnou dynamiku. Jeho životnost má 
být 130 000 hodin, což odpovídá 15 až 20 letům provozu. Na rozdíl 
od Hueliezu autobus nemá prodlevu ve zrychluje, v 60 km/h však 
zpomalí (maximum jsme naměřili 70 km/h). Výrobce uvádí, že mo-
tor dokáže rekuperovat až 40 %, nicméně zpomalení není tak vý-
razné, aby autobus 
sám plynule dobrzdil 
do zastávky. K tomu 
je třeba použít pro-
vozní brzdu. Pořád 
je to ale příjemnější 
a  komfortnější než 
s konvenční brzdou.

Energie 
na střeše

Irizar pro své auto-
busy nabízí dva typy 
baterií – Energy Pack 
s  kapacitou 300 až 
525 kWh pro pomalé 
nabíjení a  delší do-
jezd až 250 km, nebo 
Power Pack s kapaci-
tou 90 až 150 kWh pro 
rychlé dobíjení s do-
jezdem maximálně 
60 km. Vysouvací 
pantograf na  střeše 
a časté prodlevy způ-
sobené klasickým do-
bíjením prozradilo, že 
tento konkrétní kus 
měl druhý typ bate-
rií. Jelikož obvykle 
pracují v  úzkém vy-
bíjecím pásmu 50 
až 80 %, jejich život-
nost je plánovaná 
minimálně na  osm 
let (3000 cyklů). Ba-
teriové sady jsou 
uložené výhradně 
na střeše, což výrobci umožňuje 
větší volnost v kon� guraci inte-
riéru. Mají vlastní vodní chlazení 
zajišťující ve všech klimatických 
zónách udržovat optimální pro-
vozní teplotu mezi 25 a 35 °C.

U nás zatím není
Pokud by si nějaké české 

město chtělo tento autobus 
koupit, musí si připravit kolem 
800 000 eur, což rozhodně není 
málo. Navíc Irizar u nás stále je-
šět nemá o� ciální zastoupení.

Text: Michal Štengl, foto au-
tor a Sascha Böhnke

Rychlé dobíjení probíhá pomocí pantografu 
na střeše.

V ulicích Záhřebu budil autobus pořádný rozruch.

Výkonovou elektroniku si Irizar vyvíjí sám.

Autobus má o konektor pro 
pomalé dobíjení.

Z čelního pohledu jsou 
krásně vidět kamery místo zrcátek.

Irizar ie tram

Motor: elektrický synchronní

Nominální výkon: 230 kW (313 k)

Nominální točivý moment: 2000 Nm

Počet míst k sezení/celková kapacita: 39/155

Pohotovostní hmotnost: 17 500 kg

Rozměry d/š/v: 18 730 x 2550 x 3400 mm

Rozvor: 5980/6540 mm

Kapacita baterií: 120 kWh

Teoretický dojezd: cca 50 km

Objem zavazad. prostoru: 11,5 m3

Objem palivové nádrže: 500 l + volitelná přídavná 330 l

Objem nádrže AdBlue: 45 l

Maximální rychlost: 100 km/h

TECHNICKÉ ÚDAJE
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M ercedes-Benz Citaro už jednou získal v roce 2014 titul Bus of 
the Year, nyní o něj bojoval v hybridní verzi proti čistě elektric-

kým autobusům Irizar ie tram a Hueliez GX Linium E. Hybrid byl před-

staven na podzim 2017 a od té 
doby se ho prodalo o  Evropě 
již přes 500 kusů. K  dispozici 
je ve  všech délkových verzích 
od 10,5 do 18 metrů a dokonce 
i s plynovým motorem.

Hrb navíc
Zvenku hybridní variantu prozra-

zuje druhý hrbol na střeše v levém 
zadním rohu karoserie, kde jsou 
ukryté superkondenzátory. I  když 
to tak na první pohled vypadá, není 
to nejvyšší místo autobusu, tím je 

s  3120 mm klimatizace. Ser-
visní přístupy hlavně vpředu 
jsou téměř dokonalé. Prak-
tické jsou také plastové do-
razy přišroubované zespodu 
na obou předních náraznících, 
které je chrání před poškoze-
ním při najetí na obrubník.

Příliš tmavý
Interiér tetovaného Citara 

byl jednoznačně nejponuřejší 
a nejobyčejnější ze všech auto-

busů, a  to hlavně 
směrem dozadu, 
kde v pravém rohu 
hodně „stínil“ tunel 
s  chlazením mo-
toru. Autobus pří-
liš neprosvítily ani 
tmavě zelené se-
dačky s  dost krát-
kým sedákem, oby-

Mercedes-Benz Citaro Hybrid byl jediný plně 
neelektrický autobus v letošním Eurotestu v Záhřebu. 
Jeho mild hybridní technologie má za relativně málo 
peněz přinést úsporu paliva až 8,5 procenta. 

I málo stačí

Pracoviště řidiče je strohé, ale velmi přehledné.

Hlavně v zadní části působí 
interiér Citara trochu ponuře.

Uchycení sedadel usnadňuje úklid podlahy.Převodovka ZF Ecol� e řadí v úz-
kém pásmu 900 až 1100ot./min. 

Hlavní přístroje jsou skvěle čitelné.

Řidič sedí hodně vysoko, pozice 

je ale velmi pohodlná.
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čejné tmavě šedé plasty či chybějící třetí dveře vzadu (u městského 
autobusu zvláštní volba). Autobus byl nakon� gurovaný pro 39 se-
dících a 62 stojících cestujících.

Těšil bych se
Naopak za volantem se veškeré v interiéru nasbírané chmury ro-

zehnaly, Citaro má suverénně nejlepší pracoviště řidiče. Přístrojová 
deska je přehledná, všechny důležité a nejčastěji používané ovladače 
jsou perfektně po ruce. Veškeré přístroje jsou dobře čitelné a infor-
mací tak akorát, aby řidiče nepřehlcovaly jako v Irizaru. Musím také 
vyzdvihnout nejlepší výhled, a to hlavně díky tenkým A-sloupkům. 
Pozice za volantem je prostě perfektní, a to i díky skvělému sedadlu.

Kde je motor
Když jsem se poprvé rozjel, myslel jsem si, že se snad Mercedes 

spletl a do Záhřebu přivezl elektrický autobus. Motor, resp. celý hnací 
řetězec jsem totiž na rozdíl od elektrického Irizaru za jízdy vůbec ne-
slyšel. A potvrdil to i německý kolega Sascha Böhnke z magazínu Om-
nibusrevue, který na zadním sedadle naměřil v rychlosti 50 km/h úro-
veň hluku 67 db(A). V Irizaru ie tram to bylo 74 dB(A) a v Hueliezu 71 
dB(A). Také jízdní komfort je o třídu lepší než v ie tram, na rozbitých 

sinicích v Záhřebu jsem se chvílemi 
pohupoval jako v coachi. Řízení Ci-
tara je snadné, tenhle autobus oka-
mžitě padne do rukou, což zdaleka 
neplatí o každém. Možná k tomu 
přispělo i nové elektrohydraulické 
řízení (ke snížení spotřeby určitě).

Pomáhá při brzdění
Přínos hybridního pohonu řidič 

pozná, když sundá nohu z plynu, 
než když přidá. Myslel jsem si, že 

220 Nm (a 24 kW/33 k) 
od  elektromotoru při 
jízdě pocítím jako ně-
jaký boost při rozjezdu. 
Výkon 220 kW (300 k) 
a točivý moment 1200 
Nm, produkovaný šes-
tiválcem OM 936h 
o  objemu 7,7 l totiž 

subjektivně nějakou oslnivou dy-
namiku nezajišťuje. A to i v kontextu městského autobusu navíc ob-
sazeného nějakými 15 lidmi. Co teprve, když jich bude povolených 
101. Za vlažnou dynamiku ale může částečně i šestistupňový auto-
mat ZF Ecolife. Ten při běžné jízdě totiž drží motor ve velmi úzkém 
pásmu 900 až 1100 otáček a nebojí se zařadit šestku už ve 40 km/h.

Jakmile ale řidič sundá nohu z plynu, nebo šlápne na brzdový 
pedál, elektromotor se promění v generátor a výrobou elektřiny 
pro kondenzátory funguje jako účinná a velmi plynulá motorová 

brzda. Do zastávek se zastavuje mnohem příjemněji než s konvenč-
ními brzdami. Když je na palubě víc lidí, stačí aktivovat první stupeň 
motorové brzdy a autobus krásně doklouže do zastávky. Prostě per-
fektní. Jak mi prozradili lidé z Mercedesu, optimální účinek se ladil 
poměrně dlouho. Původně byl prý ještě intenzivnější.

Deset let
Kondenzátory mají celkovou kapacitu 2 AH a při každém brždění 

do  zastávky by se měly nabít. Na  plnou kapacitu se ale dostanou 
i za jízdy během minuty, a to díky alternátoru. Mild hybridní systém 
vážící 156 kg používá 48V technologii, takže tu nejsou žádné oranžové 
vysokonapěťové kabely a není tudíž potřeba žádné speciální servisní 
vybavení ani školení pro techniky. Ani řidiči nemusí nijak měnit jízdní 
návyky. Hybridní systém by měl přinést teoretickou úsporu 8,5 % pa-
liva (snížit TCO o 2,5 %), v praxi se ale pohybuje mezi 6 až 7 %. Životnost 
kondenzátorů je asi 50 000 cyklů, což odpovídá provozu 10 let. Cena je 
stanovená na 10 500 eur, přičemž vedle hybridního systému dostanete 
i novou verzi zadní nápravy ZF AV-133/87 používající nízkoviskózní 
olej, u  níž je servisní 
interval výměny pro-
dloužený ze 180  000 
na  240  000 km. Stan-
dardní palivovou ná-
drž o objemu 220 l lze 
zvětšit až na 350 l, cel-
kový dojezd tak prý 
může být až 900 km 
na  jedno natanko-
vání. Celková cena 
testovaného auto-
busu je v  Německu 
270 000  eur.

Text: Michal 
Štengl, foto autor 
a Sascha Böhnke

Vedle naftového motoru může 
s elektromotorem spolupracovat i plynový motor.

brzda. Do zastávek se zastavuje mnohem příjemněji než s konvenč-
Přístup k provozním  kapalinám či výměně žárovek je téměř ideální.

Kondenzátory jsou umístěné na střeše.

Citaro je mildhybrid, takže se nedokáže pohybovat čistě na elektřinu.

Mercedes-Benz 
Citaro Hybrid

Motor: Ř6/vznětový přeplňovaný + elektromotor

Zdvihový objem: 7,7 l

Maximální výkon: 220 kW (300 k)/1800 min-1

Maximální točivý moment: 1200 Nm/1200-1600 min-1

Maximální výkon: 24 kW (33 k)

Maximální točivý moment: 220 Nm

Převodovka: A6 (ZF Ecolife 6AP 1200 B)

Počet míst k sezení/celková kapacita: 39/62

Maximální hmotnost: 11 500 kg

Rozměry d/š/v: 12 135 x 2550 x 3120 mm

Rozvor: 5900 mm

Stálý převod: 5,76

Objem palivové nádrže: 265 l

Objem nádrže AdBlue: 27 l

TECHNICKÉ ÚDAJE
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