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Член на международнoтo жури

Mercedes-Benz Sprinter City 75 спече-
ли приза в оспорваната конкуренция на 
още четири кандидата. Този път силите 

бяха доста изравнени, тъй като всички участни-
ци в Minibus Euro Test 2019 бяха представители 
на един сегмент и имаха сходни размери, конфи-
гурации и оборудване. През тази година тестът 
бе насочен към градски и крайградски модели.

Участниците
На старта в Мадрид на 9 и 10 април освен побе-

дителя застанаха още четири, не по-малко ино-
вативни претендента. Чисто новият газов IVECO 
Daily NP Hi-Мatic пристигна в Мадрид направо от 
световната си премиера в Торино седмица пре-
ди това. Дизеловият MAN TGE пък е един от пър-
вите минибуси в новата лека серия на немския 
производител и бе специално подготвен за теста 
в MAN Bus Modification Center в Плауен.

Силната испанска школа бе представена 
от новия Ferqui Sunrise Semi Urban, базиран на 
IVECO Daily с дизелов двигател, и от напълно 
електрическия Indcar Strada e-City LE, изграден 
също на базата на Daily.

Условията за участие бях кандидатите за на-
градата да са нови модели с минимум 9+1 седя-
щи места и габаритна дължина до 10 м, които са 
предназначени за градски превози на пътници.

Тестовете
В двудневните пътни тестове 18 от всички-

те 21 журналисти, членуващи в международното 
жури Автобус на годината, изпробваха кандида-
тите като водачи и пътници. Сред тях, разбира се, 
бе и представител на списание КАМИОНИ, което 
е член на международното жури от 2010 година.

Mercedes-Benz Sprinter City 75 
е Minibus of The Year 2019!

Mercedes-Benz Sprinter 
City 75 е Minibus 
of The Year 2019. 

Иновативният градски 
модел на Mercedes-

Benz спечели второто 
издание на престижната 

международна надпревара 
и бе отличен като най-

добър минибус на 2019 г. 
Както и преди 2 години, 

паралелният тест за 
определяне на победителя 

се проведе в Мадрид

Тестовото трасе се изминаваше за около час. 
То тръгваше от мадридския изложбен център 
IFEMA, недалеч от летище Барахас. Преминава-
ше по градски магистрали и вътрешноквартални 
улици и булеварди с много леви и десни завои, 
кръгови кръстовища, леки изкачвания и спуска-
ния. През по-голямата част от времето маршру-
тът следваше трасе на обществен градски транс-
порт в Мадрид, включително BUS ленти, тъй като 
в теста участваха минибуси, предназначени за 
градски и крайградски превози, като повечето 
от тях имаха възможност за превоз на правосто-
ящи пътници.

Метеорологичните условия по време на теста 
бяха променливи, като се редуваха слаби прева-
лявания и слънце. Трафикът по улиците бе уме-
рен, по-скоро слаб, което допринесе за пълно-
ценно тестване на участващите модели. За ка-
чествата им и впечатленията от всеки от тях ще 
стане дума по-нататък в отделно представяне по 
азбучен ред на всеки от кандидатите. 

След обсъждане и явно гласуване членове-
те на международното жури Автобус на година-
та определиха победителя, който получи награ-
дата си от президента на международното жури 
Том Терийсен по време на специална церемония 
в центъра на испанската столица на 10 април.

При избора си всеки от членовете на журито 
изгражда преценката си на базата на преки впе-
чатления и набор от критерии, отчитащи гледни-
те точки на водача, транспортния оператор и път-
ниците.

Перфектното поведение на двигателя и се-
демстепенната автоматична предавателна кутия, 

добрата работа на окачването, високото ниво 
на оборудване със системи за комфорт и сигур-
ност, ергономията, качеството на материалите и 
на изработката, иновативният дизайн, както и ба-
лансираната цена наклониха този път избора към 
Sprinter City 75. Градският модел се произвежда 
от Mercedes-Benz Sprinter Minibuses в Дортмунд 
и е базиран на представеното преди година ново 
поколение на бестселъра Sprinter. Дължината му е 
8,5 м, а капацитетът – до 38 пътници.

Изложбеният център IFEMA, автобусното из-
ложение FIAA, което се провежда в Мадрид, и ис-
панското специализирано издание Autobuses & 
Autocares, членуващо в международното жури, 
чрез главния си редактор Мигел Саес, обеди-
ниха усилията си и в организирането на второто 
издание на Minibus Euro Test. Наградата, връчва-
на от международното жури Автобус на година-
та, бе учредената преди 2 години като нов приз 
за производителите на мини-, миди- и микробу-
си. Първият победител и носител на наградата 
Минибус на годината 2017 беше IVECO Bus Daily 
Tourys.
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Официален дистрибутор на пълната гама за България

Mercedes-Benz Sprinter City 
75 Is Minibus of The Year 2019!
The innovative city model of Mer-
cedes-Benz won the second edi-
tion of the prestigious internation-
al competition and was honoured 
as the best mini bus of 2019. 
Just like two years ago the paral-
lel test drives for the selection of 
the winner were carried out in Ma-
drid. Mercedes-Benz Sprinter City 
75 won the award in the close-
run competition of four more ap-
plicants.

ABSTRACT IN ENGLISH

Лъчезар АПОСТОЛОВ

Президентът на международното жури 
Том Терийсен (вдясно) връчи наградата на 
Бернд Хюлсманн, директор маркетинг и 
комуникации на Minibus GmbH

Пет минибуса  
и над 60 участници в  

Minibus Euro Test 2019
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Четвъртото поколение на IVECO Daily, част от 
което е и пътническата версия със задвижване на 
сгъстен природен газ Tourys NP, бе представено в 
Торино седмица пред теста в Мадрид (на стр. 62).

В испанската столица моделът на IVECO бе 
вторият най-евтин като цена кандидат, което из-
ненада приятно. Защото компромис с познати-
те стандарти нямаше. Типично за италианската 
марка, минибусът е лесен за управление, ком-
фортен и ергономичен както за водача, така и за 
пътниците. Основен принос за това има и 8-сте-
пенната автоматична предавателна кутия Hi-
Matic, която работи перфектно в комбинация с 
трилитровия газов двигател.

Леко неудобство за водача предизвиква но-
вият спортен и по-малък волан. Лостът на ре-
тардера е вдясно от него на арматурното табло 
и за да го използва, водачът трябва да пусне кор-
милото с дясната ръка – нещо, което не се на-
лагаше при другия участник в теста, използващ 
платформата на daily от предишното поколение. 
При конфигурацията, избрана за теста в Мад-
рид, може да се отбележи, че разстоянието меж-
ду седалките не е съвсем достатъчно. Пътниците 
разполагат с USB порт на всяка седалка. Зад по-
следния ред седалки може да бъде поставен до-
пълнителен багаж.

Двигателят е достатъчно динамичен. Пробе-
гът с едно зареждане на резервоарите за ме-
тан е до 300 км. Активният спирачен асистент и 
многобройните системи за безопасност са до-
пълнителен плюс, въпреки че някои от тях едва 

ли биха влезли в употреба при движение в града 
със сравнително ниски скорости. Би могло стра-
ничните огледала да са малко по-големи, въпре-
ки че и така видимостта е достатъчна. А новият 
дизайн на предницата определено е привлека-
телен за окото.

Качването и слизането на 22-мата пътници 
става през една единична врата, което не е най-
доброто решение, но монтирането на задна вра-
та не е лесно при автомобил с преден двигател и 
задно предаване. Цената на метановата версия 
е само с 15 000 евро по-висока от тази на анало-
гичния дизелов вариант.
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Indcar – испански производител с традиции 
от 127 години, който има фабрика освен в Испа-
ния и в Румъния, участва в Minibus Euro Test 2019 
с единствения в надпреварата електрически ми-
нибус. Моделът Strada eCity LE е с дължина 7 ме-
тра и максимално допустима маса 7,2 тона, като 
може да превозва до 22 пътници. Високото соб-
ствено тегло е резултат на тежките тягови акуму-
латорни батерии, разположени в задния край на 
превозното средство.

Дизайнът на Strada eCity LE не е най-инова-
тивният и когато към това се прибави, че това 
беше най-скъпият участник в теста, заключение-
то е само едно – ужасно скъп минибус. При това 
в интериора са използвани евтини материали 
и техника. Както стана ясно по време на теста, 
представеният в Мадрид минибус е на ниво про-
тотип и по него все още се работи. 

Тяговите батерии се произвеждат в Испания. 
Клиентът може да избира от три до пет пакета с 
батерии, в зависимост от режима на експлоата-
ция на превозното средство и очаквания дневен 
пробег.

При движение максимална възможна скорост 
е 60 км/ч. Отпускането на педала на газта пре-
дизвиква доста силен шум в салона. Рекупера-
цията на енергия в този момент е доста силна и 
освен че забавя сериозно превозното средство, 
причинява неприятни усещания на пътниците. 
Заради тежестта на батериите иначе доброто 
окачване на IVECO Daily работи не съвсем пре-
цизно, което показва, че стандартното шаси не е 
адаптирано за нуждите на електрическо превоз-
но средство.

В салона на минибуса няма достатъчно на 
брой ръкохватки, а задната му част е с доста ни-
ска вътрешна височина. В същото време благо-
дарение на дизайна на IVECO вътрешността на 
салона предлага изобилие от светлина. От мяс-
тото на водача се забелязва недобра вентила-
ция, която предизвиква запотяване на челното 
стъкло при дъжд. Може да се отбележи и недоб-
рата видимост към дясното странично огледало. 
Във всеки случай обаче смелостта на Indcar да 
излезе на модерния и бързо развиващ се пазар 
на електрически превозни средства за превоз на 
пътници в града заслужава адмирации.

Испанският производител Ferqui произвежда 
мини- и мидибуси с дължина от 8 до 9 м, като из-
ползва шасита от IVECO или Mercedes-Benz. 300 
превозни средства годишно излизат от фабри-
ката на производителя в Испания и още 100 – от 
тази в Турция.

Sunrise Semiurban беше най-дългият участник 
в теста с неговите 8,47 м. Салонът е с две широ-
ки врати, 24-седящи места и още 9 правостоящи, 
както и места за инвалидни колички. За разли-
ка от останалите ръкохватките в салона са в из-
обилие.

Предавателната кутия е шестстепенна меха-
нична, но за повече комфорт срещу 2000 евро 
може да се поръча автоматичната Hi-Matic.

Външният дизайн е интересен, а в него доми-
нира голямо челно стъкло. Страничните огледа-
ла осигуряват добра видимост, въпреки че ляво-
то може да се монтира по-добре, тъй като час-
тично се закрива от колоната.

До задната, нископодова част на салона се 
стига чрез прекалено високо стъпало, което би 
затруднило слизането на възрастен човек. Рам-
пата за инвалидни колички е твърде дълга и зае-
ма много място в салона. При разпъването и` на 
практика правостоящите в задната част трябва 
да слязат от автобуса.

В шофьорската зона е доста просторно, но 
при движение е доста шумно и се долавят ви-

брации на седалката на водача. Допълнител-
ният дисплей на централната конзола е прием-
лив като дизайн и възможности. Като забележка 
може да се изтъкне, че USB-портове за зареж-
дане на мобилни устройства има само на първия 
ред седалки. 

При шофиране превозното средство се пред-
ставя добре, но трябва да се държи сметка, че за-
ради голямото междуосие задната част се изна-
ся в завой повече, отколкото при другите учас-
тници в теста.

Ferqui Sunrise Semiurban: Малък автобус за големия град

Indcar Strada e-City LE: Прототипът

Daily Tourys NP: Нова, но не по-голяма новина

MAN TGE Intercity 4x4: Малък лъв за всякакви цели
Новият TGE Intercity 4x4 беше най-атрактивни-

ят участник в теста. От цялостната изработка на 
мнинибуса се излъчваше елегантност и в също-
то време – гъвкавост. Многофункционалният мо-
дел може да се използва навсякъде – от общест-
вен транспорт до летищни трансфери или отда-
ване под наем с шофьор. Това е възможно благо-
дарение на многобройните възможности за пер-
сонализиране на TGE Intercity. Моделът предла-
га на 12-те пътници максимален комфорт и безо-
пасност. Първоначалното му изграждане е запо-
чнало в полската фабрика на VW във Вжешня, а 
крайната доработка е дело на специализирания 
MAN Bus Modification Center в Плауен, Германия.

За база е взет класически ван, на който са до-
бавени седалки, които могат лесно да се разме-
стват чрез освобождаване на ключалки на ръка 
– без използване на инструменти. В случая е из-
ползвана версия 4x4, което вдига крайната цена 
до 69 500 евро. Въпреки това TGE Intercity 4x4 бе 
с най-ниска цена сред всички конкуренти в Мад-
рид. Ако клиентът се откаже от задвижването 
4х4, ще плати с 3000 евро по-малко.

MAN TGE Intercity 4x4 бе и най-късият участник 
в теста. Шофирането му е също толкова приятно, 
колкото шофирането на лек автомобил. Окачва-
нето работи отлично и бе най-високо оценено от 
журито при тестовете.

Позицията на водача е висока, което дава 
отлична видимост навън. Достъпът до салона 
е през широка странична врата. Минибусът на 
MAN е с изключително добра вътрешна облицов-

ка, салонът е обезшумен отлично, но интериорът 
е леко тъмен.

Моделът е снабден с общо 20 системи за си-
гурност и безопасност, като голяма част от тях 
едва ли биха влезли в употреба в града. Не тряб-
ва да се забравя, че многофункционалността и 
комфортът на TGE Intercity 4x4 го правят подхо-
дящ и за пътувания на по-дълги разстояния из-
вън града.

TGE е на изключително изгодни цени и е чуде-
сен избор за трансфери или за по-дълги пътува-
ния, но не е типичният минибус за градския тра-
фик, отчете журито.
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ТУРИСТИЧЕСКИ АВТОБУСИ

Ако търсите един компактен и 
елегантен автобус, който да е и многофункционален,  

сте на правилното място

ULYSO T от

Новият автобус Ulyso T от Otokar е най-добро-
то попълнение за който и да е туристически авто-
парк. Достъпност, комфорт, елегантност и гъвка-
вост - това са само някои от неговите качества, без 
да забравяме сигурността

Подходящ както за туристически групи, така 
и за ВИП превози, осигуряващ пълни удобства за 
пътниците. Всичко това плюс нисък разход при 
експлоатация. 

Само трябва да се качите и да се убедите сами!

Официален представител „Автокам България“ ООД
София 1517, ул. Бесарабия 114, е-майл: office@avtokam-bg.com, моб.: +359 885 606 858

www.avtokam-bg.com
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Технически данни на участниците в Minibus Euro Test 2019

Параметри*
Ferqui Sunrise  

Semiurban
Indcar Strada  

e-City 
IVECO Daily  
Tourys NP

MAN TGE  
Intercity 4x4

Mercedes-Benz  
Sprinter City 75 

Габарити (ДхШхВ), 
мм

8468x2404x3160 7120x2010x2940 7700x2500x3340 6836x2040x2590 8486x2345x2920

Колесна база, мм 4750 4100 4100 4490 5100

Преден/заден над-
вес, мм

1008/2720 1008/2012 1048/2390 1000/1346 1020/2365

Двигател,  
вид гориво

IVECO F1C Euoro VI, 
дизел 

NMC, 360 В,  
електр.

F1C Euro VI/d, CNG, 
сгъстен прир. газ

2.0 TDI, Bi-Turbo, 
дизел

OM 651 DE 22 LA, 
дизел

Брой цилиндри 4 – 4 4 4

Работен обем, л 3,0 – 3,0 2,0 2,1

Макс. мощност, 
кВт/к.с.

132/180 120 100/136 130/177 120/160

Макс. в. момент,  
Нм при об./мин

400 при 1350-3000 1400 350 при 1500-2730 410 при 1500-2000 360 при 1400-2400

Предавателна  
кутия

6-степ.,  
механ.

–
Hi-Matic,  

8-степ., авт.
Aisin AQ450-8A, 

8-степ., авт.
MB 7G Tronic Plus, 

7-степ., авт.

Макс. допустима 
маса, кг

7200 7200 6500 4000 6800

Брой врати 2 1 1 1 2

Брой места, 
седящи+правост.

24+11 10+12 22+0 12+1 12+26

Цена, евро 120 000 280 000 80 000 69 500 165 300

*Данните са от спецификациите за демоавтобусите, представени от производителите на MET 2019 

Както се казва – това е черешката на тортата 
и си я оставяме за десерт. В нашия случай това е 
напълно вярно, тъй като Mercedes-Benz не само 
е последен по азбучен ред, но и бе коронясан 
като Minibus of The Year 2019.

С дължина от 8,5 метра и максимална допус-
тима маса от 6,8 тона, Sprinter City 75, базиран 
на новото поколение на лекотоварния бестселър 
Sprinter, вече се предлага в двуосни версии, а не 
на три моста както предишната версия. Задни-
ят мост е двигателен, със сдвоени колела и това-
роносимост от 5 тона. Въпреки че новият City 75 
е базиран на платформата на Sprinter, конструк-
цията от B-колоната назад е различна. Както бе 
подчертано от членовете на журито, в случая не 
става въпрос за трансформация на съществуващ 
ван в микробус, а за чисто нов иновативен авто-
мобил с отличен дизайн, в който детайлите са 
взети под внимание.

Двигателят с мощност 163 к.с. предлага от-
лична динамика и работи в перфектен синхрон 
със 7-степенната автоматична предавателна ку-
тия. Прави впечатление, че при изкачване пре-
давките се сменят при около 2500 оборота в ми-
нута на коляновия вал. Шофирането и пътуването 
със Sprinter City 75 са приятни, за което спомага и 
перфектното задно окачване. Салонът е просто-
рен и светъл, пътническите седалки са удобни, а 
USB-портове са налични за всяко място.

Водачът като цяло има добра видимост. Авто-

мобилът има много системи за сигурност, някои 
от които също не са наложителни при шофира-
не в града.

Стигайки до цената, трябва да отбележим, че 
ако се вземе предвид, че минибусът е за 38 път-
ници, тя е повече от разумна.

Накрая можем да кажем само – поздравле-
ния за Mercedes Benz, за Sprinter и целия екип 
на фабриката в Дортмунд, от който идва мини-
бусът!  

Мадрид – София

Mercedes-Benz Sprinter City 75 LE: Черешката на тортата или за десерт


