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edes-Benz Citaro Hybrid 
osi busza cimert 

Rendszeresen erkeznek a hirek szerlcesztiisegiinkbe, hogy eur6pai 
v6rosokban tiszt6n elektromos aut6buszokat 61/itanak forgalomba, de 
a gy6rt6k is szivesen biiszkelkednek effele megrendelesekkel. Neh6ny 
v6rosban mar elertek a tomegkozlekedesi h6/6zat zero emisszi6i6t, vagy 
kitiiztek a hat6ridiit a v6/t6sra. De va/6ban nu/la ez az ertek? Nem bizony! 
Az akkumu/6tor dr6ga, ettiil a ;ormii v6s6r/6sa koltseges biznisz. Mor az 
aksi elii6/lit6sa is C02-bomba es ritka az a v6ros, amelyik nem ,,piszkos 
energia" iiti6n lut a toltii6ramhoz. Egyeliire a haszn6/t akkumu/6torok 
u;rahasznosit6sa, kezelese sem igaz6n megoldott. A dizel a ,,veget" 
;aria, mar ervenyes hat6s6gi tilt6sok (dize/mentes Bvezet) is sii;ti6k a 
haszn6/at6t. Merre tov6bb tomegkozlekedes? Ezekkel a gondolatokkal 
v6gtunk neki az idei Bus Euro Test 2018-as vetelkedesnek Z6gr6bban. 
A helyszin azert is erdekes, mert itt meg nines elektromos busz, a 
fiipolg6rmester a v6ros fiiteren tartott megnyit6i6n arr6/ beszelt, hogy 
talon eppen ez az esemeny nyithatia fel a szakemberek szemet, 

Azsuriben hosszu evek 6ta 
folytatunk vitat, 2012-ben 

rneg nem volt tisztan elektromos 
meghaitasu jarmu, a hibridek pe 
dig nem gyoztek meg a zsilrit, a 
dfzelt kicsit mar lejart lemeznek 
tekintettiik, gyozott az MAN CNG. 
2014-ben mar a tisztan elektro 
mos buszok dorninaltak, gyozott 
a Solaris. 
Tehat Zagrabban vagyunk, ahol 
Kamion&Bus testverlapunk, a Bus 
of the Year ujsagfr6 szervezet hor 
vat tagja, Bostjan Pauser zsurltag 
vezetesevel szervezte meg a Bus 
Euro Test 2018 lebonyoutasat es 

elvitathatatlan erdernel vannak Goran Kekic 
nek, aki a ZET alkalmazottja, nem rnellekesen 
a szloven zsuritag. Az idei versenyen harem is 
kola legklvalobb kepviselolt kellett patikarner 
legen sulyoznl, A Heuliez elektromos buszt j6 
sok akkurnulatorral teleraktak, fgy eleg csak 
ejszaka tolteni, akar napi 200 kilometer folott 
teljesft. Az lrizar csukl6st naponta tobb alka 
lommal is tolteni kell - kevesebb akkurnulator, 
kisebb tornegjelszoval -, de gyorstolto es pan 
tograt segjtsegevel akar a buszrnegalloban is 
toltheto (Egy vadonatuj gysr .nullszerla" pel 
danye), A Mercedes pedig elhozta a csucs hib 
rid dizellet, felmutatva, hogy nines meg vege 
a dfzelsztorinak. Ket napig hajszoltuk a jarrrul 
veket es a gyartok kepviselolt, hogy eleg in 
forrnacionk legyen a megalapozott dontes 
hez. Nagyon vigyaztunk a lassan 1 milli6 eur6t 
is er6 aut6buszokra, nem tortent kulonleges 
esernenyl Nagy dilemma el6tt alltunk amikor 
mindenki elvonult a szavazolappal es a nyflt 
vita vegen leadta szavazolapiat, osszeszarnolas 

1-4. Altaldnos inform6ci6k es oz utvonal 
S. Hivatalos megnyit6, Matko a fonok, 
Bostian (balr6/J, Goran (jobbr6/J, szep 
munka volt 
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utan rnegvalasztottuk a Bus of the Year 2019 
cfmet elnyer6 jarrrulvet. A jarrnuvek tehat a 
szokasos ket eves peri6dusban a tomegkoz 
lekedes csucsautobuszal voltak es a szerve 
zet alapszabalya szerinti minimum feltetelkent 
szukseges 3 busz volt jelen. Az elektromos 
buszok vllagaban kicsit bonyolftja a helyzetet, 
hogy kell specl toltcallornas. llyen Zagrabban 
nines, de ennek rnegoldasa nem is feltetleniil 
az Ozemeltet6 dolga. Az lrizar peldaul hozott 
rnagaval gyorstoltot, ami akar az Ozlet resze is 
lehet, hozzaadott ertekkent, Sot nagyobb flot 
ta eseten egy komplex elektronikus rendszert, 
hardvert es szoftvert is biztositanak. A zagrabl 
.BKV" - a ZET, ahogy itt nevezik -, egyik telep 
helye adott otthont a prezentacloknak, innen 
indultunk a tesztutra is. A Mercedes-Benz Cita 
ro mar j6 ismer6s, folyamatosan jelen van tesz 
teken, 2012-ben a dizeles el6d meg is nyerte a 
dijat. Az lrisar folyamatosan tor el6re - a tava 
lyi tavolsagibusz-verseny gy6ztese -, a Heuliez 
ugye lenyegeben meg lveco, azaz komoly me 
z6ny allt ossze, 6k az eur6pai tornegkozlekedes 
jelenlegi tr6nk6vetel6i. 

Z6gr6b, 2018. ma;us 21-24 
Bostian vezetesevel a szervezok remek hazl 
gazdakent szolgaltak ki a gyartok kepviseloit, 
az ujsagir6kat. Az els6 napon Sascha Bohnke 
(Springer Transport Media) vezetesevel - aki 
a zsurt tesztszervezest felel6se, - elvegeztek 
a jarrruldlnernikai teszteket, alapadatokat szol 
galva a menetprobakhoz, Minden iarrmlgyarto 
kepvlselole kapott 40 percet. 20- 
at a jarrrul mellett a gyakorlatban, 
20-at az el6ad6teremben kivetit6 
segttsegevel bemutatva jarmuvet, 
mlert lenne a zsurl legjobb valasz 
tasa a 2019-es dfjra. 
A tesztutvonalon volt olyan sza 
kasz, ahol a varosl kozlekedes 
ben jellemz6 50 km/h sebesse 
get tart6san is lehetett tartani. Sot 
volt egy 70-es szakasz is. KOlon 
leges engedellyel hasznalhattuk 
a kijelolt buszsavokat, a rnegallo 
kat, teljesen ugy rmlkodhettunk 
mint egy buszvezet6. Egyfajta lat 
vanyossag is voltunk, melyet leg 
inkabb az lrizar futurisztikus meg 
jelenese kepvlselt, Az alabblakban 
ABC sorrendben jegyzem le ta 
pasztalataimat. Egyreszt vezetes, 
rmlszaki, rnernokl rnegkozehtes 
ben vlzsgaltam a jarrnuveket, De 
azert utaskent is megtettem j6 ne 
hany kart, utaskenyelrnet, szolgal 
tatasokat figyelve, utazasi elrnenyt 
keresve. 

1. A zsiiri, mindig j6 erzesse/ 
iillunk ossze a verseny utan egy 

kozos fot6ziisra 
2. A ziigriibi remiz villamosai 

tiirsasiigiiban 
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1. Norveg zsiirielnokiink 
amegnyit6n 

2. Ziigriib fiitere 

Heuliez GX33T 
A jelenleg 100%-ban a CNHi tu 
laldonaban levo francia busz 
gyar (1920) kezdetben l6vonta 
tasu omnibuszt keszltett, majd 
1932-es fa alvazas busza kora 
nak korszeni jarrrulve volt. Volt 
itt Volvo, majd Renault erdekelt 
seg is, de rnara kialakulni latszlk 
a hosszu tavu strategia. lveco 
alapokon a portf61i6 az alternatfv Ozemanya 
gok hasznalata, a hibrid Ozem, illetve ugy tu 
nik leghangsulyosabb terrnek, a tesztre is elho 
zott tisztan elektromos haltasu jarrrul lehet. Az 

Ozemeltet6nek is kevesebb szervezest igenyl6 
megoldaskent valasztottak a csak ejszakai tol 
test es a relativ hosszu jarati utvonalat is egy 
toltessel klszolgalo jarrndvet epftettek. A di- ~ 
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IJJl, zajnba mindent beletettek amit ma lehet es 
persze erdernes, Vlsszakoszon az lveco futu 
risztikus tanulmanybusza, kozepen a padl6ig 
attetszo oldalfallal. A rozsdamentes fernszer 
kezet rnodularisan 9,6-10,7-12-18 rneteres val 
tozatok keszlthetok es a haitaslanc is lefedi a 
jelenleg letezo osszes lehetoseget - akar a ha 
gyornanyos dfzelt61 kezdve -, ez a rugalmas 
sag hosszu tavon is rnegterulhet. Az elektro 
mos valtozatok pantograffal es Combo 2 npu 
su csatlakoz6val is tolthetok, gyorstoltes, las 
su tohes opci6kkal, az akkurnulator-elettartsrn 
optirnalizalasat is szem el6tt tartva. A ,,mi" bu 
szunk 12 meteres, 360 kWh-os, 8 db-os akku 
csomaggal rendelkezett (6 a teton, ketto hatul), 
A 120 kW-os motor 160 l6ereje ranezesre ke 
ves, de tudlak itt a nyornatek a fontosabb. Vi 
szont gyakorlatilag karbantartasmentes, 460 
ezer km utan kell olaicseret vegezni. Az akku 
rnulatorok hiltese mellett hideg korulrnenyek 
kozott frltes is kerheto. A hatotavolsag 260- 
305 kilometer legkondiclonalo nelkOI. De 200 
km biztosan megvan legkondival es a kedve 
zotlen koriilmenyek kozott is. Jellemz6 adat az 
egyik napi 158,2 kilometeres megtett ut so 
ran rnert, atlagosan 0,75 kW/km fogyasztas, 
ami a 84%-os toltottseget 50%-ra merftet 
te, terrneszetesen keves utassal, slk uton, re 
latfv j6 ararnlasu forgalomban aut6ztunk, csak 
neha araszolva. A motorteliesltrnenyhez hoz 
zatartozott hogy visszafogott gyorsulasi adatot 
mertiink - gyakorlatilag felet mint a rnasik ket 
jarrnonel (!) -, de nem is kell, hogy az utasok 

lndulaskor hatraessenek, Sof6r oldalrol az en 
sajat vezetesi stflusomhoz kifejezetten j61 pasz 
szolt. Kival6 fek - a harem kozOI a leghataso 
sabb -, de ezt sem szoktuk teljesen klhasznalnl 
az utasok vedelrneben, A szelvedostruktura, a 
karcsu ,,l'i' oszlopok, a tukrok klvalo lathatosa 
got biztosftottak. Az utaster sfkpadl6s, az Ole 
sek egyszerure formatervezettek, szerethet6 
buszbels6. Sofer- es utas oldalr61 is nehez fo 
gast talalni, rnlnirnalls kritikai rnegjegyzes talan 
a bels6 zaj. Mely rneglepetesre a hatso traktus 
ban a rnasik elektromos buszban is nagyobb 
volt, mint a Mercedesben. Raadasul egy kis 
se s0vft6, magas frekvencialu eles hang, meg 
valami extra zaj gazelvetelkor, mely a kezde 
ti gyartasi gyerekbetegseg, allftjak, de majd 
rnegoldlak -, persze mindez messze az elvisel 
hetoseg hataran belOI van. A tesztpeldany 550 
ezer euros ara nem kicsi, bar azt allftjak, hogy a 
TCO rnenten 15 eves peri6dusban sirnan meg 
tenil, fenntartasi szempontb61 is rentabilis le 
het. Ha meg van egy kis allami szubvenci6, ak 
kor meg mindenki nyer, leglnkabb az utasok 
es a telepiiles, egy csendes kifejezetten szep 
jarrmlvet, 

lrizar ie Tram 
A jarmu az egyet- 
len csukl6s busz 
volt a resztvevok 
kozott, es messzi 
r61 akar meg vil 
lamosnak is nez- 

hetnenk, a zagrabt utca latvanyosssgava valt, 
ahogy erzekeltuk. Az lrizar elkotelezett az 
elektromos aut6buszok elterieszteseben, j6 
Ozleti lehetoseget is latnak benne. Egy kOlon 
gyar Adunaban a 2. negyedevben meg is kezd 
te szeriagyartasos rnukodeset -, ahol felhasz 
naljak a hagyornanyos jarrrulvek komponense 
it, a haltaslancelernek neves beszalhtoktol (pl. 
Siemens) szarrnaznak, de nagy hozzaadott tu 
dassal, fejlesztesi eredrnenyekkel, szabadal 
maztatott eszkozokkel dolgoznak. A csukl6s 
jarmu konkretan a szereloszalagrol lekerOlt 
else peldany - sz616 jarrrulvek utan -, mond 
hatnank nullszeria, Kompromisszumos kiala 
knas az 50-60 kilometeres hatotavolseg, ezt 
vezettOk a teszten, de a projekt alapja a rugal 
rnassag, a szernelyre szabhatosag, Lehet b6vf 
teni az akkurnolatorcsornagot - megvan a he 
lye -, j61 erzekelheto az akku arerzekenysege, 
a rnegduplazasuk 40 ezer eur6t kostal, A jelen 
kiepttes a lehet6 legnagyobb utaskapacitas el 
eresu, a napi menetben akar 3-4-szer is be kell 
iktatni egy (gyorsltoltest, az optimalls - az ak 
kurnulatorok elettartarna szempontjabol -, ha 
ez az intervallum ugy 20 kilorneterenkent ido 
zftett, az 50-85%-os toltottsegi tartornany a 
legidealisabb, A leghatekonyabb gyorstoltovel 



ez rnlndossze 5 percet vesz lgenybe! Kfv01r61 
es bel0lr61 szep es kulonleges, a varos utcai 
nak disze, buszkesege lehet ez a 18,75 meteres 
jarrrul, Az utasterben a szarnos lnnovacio a ke 
nyelmet, a hatekony teruletkihasznalast szol 
galjak. Az ulesek atlatszo tamlaja leglesse va 
razsolta a teret. Kicsit kenyelrnetlen, kerneny 
Ol6fel0lettel keszttettek, de tuti vandalblztos es 
konnyen takarfthat6. A volan rnogott tapasztal 
tak csupa pozitfv do log. Gyerekjatek a vezetes, 
az egyik legjobban gyorsul6 jarmu, a fek els6 
erintesre nem hasznalla a mechanikus reszt, 
csak visszatolt, generatorkent fekez. Mondjuk 
a gazpedal felengedese is lassft6 hatasu, rneg 
pedig eleg durvan, egysegesen javasoltuk a 
.potrneter" vlsszabb csavarasat. J6 tanacsado 
az ECO-Assist, amely val6s id6ben ertekeh a 
jarrnuvezeto tevekenyseget, hogy mennyire 
,,sp6rol6san" vezet, a minden kilometer sza 
mft jegyeben. Kival6 man6verez6 kepesseg, 
j6 lathatosag, a tiikrok digitalisak, Eletem els6 
jarrruive, amelyen karnerak kepet vetftik a ket 
else oszlopra helyezett monitorra. Egy moni 
tor a jarmu elejet is 100%-osan lefed6 keppel 
veszi. Hat minimum vegyes volt a fogadtatas, 
mert mi van, ha a kamera elromlik, meg lefagy 

a lencse - nem opci6 
egy igazi t0k6r felsze 
relese -, de egy mo 
dulcsere nem nagy 
Ogy, egyebkent ne 
kem tetszett, sokkal 
tobbet latni, mint egy 
hagyornanyos tukor 

ben. utaskent is egy korben klprobaltarn.jo at 
lagos, semmi extra, de dizajnos, nem unalmas. 
Az ulesek tenyleg lehetnenek kenyelrneseb 
bek. Hogy negatfv-e, nem tudom, de az ar csu 
csokat donget, 800 ezer euro, majdnem ha 
romszorosa a k6vetkez6 Mercedes jarmunek. 
Hat nem tudom ki engedheti ezt meg maga 
nak, de van lgeny, ha nem is tomeges, minden 
esetre nem felnek a j6v6t61 az lrizar szakembe 
rei. Zaszloshaio egyebkent is kell! 

Mercedes-Benz Citaro Hybrid 
Az els6 generacloval rneg 1997-ben talalkoz 
hattunk eloszor, az6ta sok szazezer peldany 
fut szerte a vllagban, mar-mar a Budapesti ut 
cakep altalanos jelensege, az utasok kedven 
ce. Az Euro VI olyan szinten j61 rnukodlk, hogy 
egyel6re ez a tocsapas lranya, a kiprobalt es 
bevalt haltaslanc a legversenykepesebb a 
szektorban es a piacon is. Alig gy6zik kapaci 
tassal, akkor minek is az igyekezet az alterna 
tfv rnegoldasokkal? Na j6 a gazes Ozem azert 
megvan! Az igazi, klasszikus hibrid viszont ki is 
marad a portf6li6b61, viszont a tlsztan elektro 
mos hajtassal teljes g6zzel nyomulnak el6re 
Mercedeszek is. Hogy megis mi is az az iga- 

zi hibrid -, tobben probalkoztak a felhibrid er 
telrnezessel, amit a Mercedes visszautaslt, bar 
6k is ,,mild hybrid", azaz .konnyltett" hibrid kl 
fejezest hasznalnak, Mert mir61 is van sz6. Egy 
.rendes" dfzelmotor, a 7,7 liter loketterfogatu 
OM936h vegzi a munka dandarjat. De a motor 
es a ZF Ecolife autornatizalt valto koze beszo 
rftottak egy piciny allando magneses villany 
motort, akkorat, ami rneg ugy elfert, hogy a 
rnotorter gyakorlatilag ugyanaz maradt. A vil 
lanymotor meghajt6- es generatorfunkciot 
is ellat, 14 kW extra teliesltrnenyt es 220 Nm 
nyornatektobbletet ad a hajtaslancba. A hib 
ridseg egyik Ieltetele adott, de hol az akku? Na 
az nines, de van helyette mas energlatarolas. 
a ,,supercapacitor", azaz a .szuper konden 
zator", Nern uj talalrnany, a Formula t-ben is 
hasznaliak. A busz tetejen kis helyen elter, ala 
csonyabb a beepttesl rnagassaga mint a leg 
kondiclonalonak, a 48 V-os rendszerben nem 
kellenek narancssarga enntesvedett vastag 
kabelek, a szerel6nek sem kell elektrotechni 
kai gurunak lenni. A rendszer 35 kWh energia 
felvetelre alkalmas, amit gyorsan tel tud venni, 
ugyanilyen gyorsan taplalodik a haltaslancba. 
Az egesz cucc plusz 156 kg, ami szinte jelke 
pes. A hozadek akar 8,5% fogyasztascsokke 
nes. Az utas mitsem erez, soforkent is csak 
egy apr6 jel volt, hogy itt nem szokvanyos 
Citaro-r61 van sz6. Amikor elvettem a labarn 
a gazpedalrol, ugyanaz volt az erzet, mint az 
elektromos busznal, a szokvanyostol nagyobb 
volt a lassulas, meg kis furcsa hang, a gene 
ratoruzern serenykedik ilyenkor. Ujdonsag 1)1'- 



•• volt rneg az uj ECO elektromos-hidraulikus 
korrnanyszerkezet, mely az uton tartasban, 
a precfz korrnanyzasban bizony felulrnulta a 
versenytarsakat, A tobbit meg ismerjiik, tisz 
teljiik, szeretjiik, vllagsztnvonalu blztonsagl 
rendszerek, rneg mindig tetszetos a jarrrnl kiil 
s6 megjelenese, a vezethetoseg sof6r oldalr61 
maga a megval6sult alorn, Az egyik legjobb 
jarrrnldinarnikal tulaldonsagokat rnertuk, elso 
sorban a gyorsnas teruleten, de a tekhatas is a 
legjobbak koze emelte. Az utaster baratsagos, 
szeretheto, kiilonos tekintettel a ki es beszal 
laskor el6ny6s alacsony padl6s klalakitasra, a 
rnozgaskorlatozottak mozgasl-, utazasi kom 
fortlara, Az utasterben a leghatso ulesen utaz 
va megtapasztaltam magam is, a legkisebb 
volt a zajszint. Mindez 270 ezer euroert, sze 
rintem nagyon rnegerf 500 megrendel6 mar 
letette a voksat a szeptemberben indul6 gyar 
tas jarrrulveire, 

Bostian (jobbr6/J, Goran (balr6/J, 
koszonjiik! 

A szponzorok /og6i 
es a szerzonket sztillit6 Ford Custom 

Eredmenyre 
varva 
Sikeres volt a teszt, 
elegedettek a gyar 
t6k es a zsurl tag 
jai egyarant. Nagy 
csaladda kovacsolo 
dott a csapat, a kon 
kurensek egyrnas jarrnuvelben utazva figyel 
tek a rnegoldasokat, szernelyes kapcsolatok, 
munkakapcsolatok sz6v6dtek. A teszt lezara 
sakent a zsurlben rnegtargyaltuk tapasztalata 
inkat, ujftaskent egy urlapot is szerkesztettiink. 
Kialakftottunk egy reszletes szempontrend 
szert, eszerint figyeltiik a jarrnuveket es pon 
toztunk. A 4 f6 kateg6ria az iizemeltet6i, az 
utas es jarmuvezetoi szempontok, valamint a 
rnuszakl rnegoldasok voltak, de ezeken beliil 
tovabbi reszteruleteket hataroztunk meg. Az 
eredrneny megvan, de egyel6re titkosan ke- 

"-busworld. 

zeljiik. A pontszarnokat nem publikaljuk, sot a 
sorrendet sem, csak a gy6ztes nevet jelentjiik 
majd be, rnegpedig szeptember 19-en, Hanno 
verben, az IAA-n. 
Nehany koszonetet el ne felejtsek. Elsosorban 
Bostian es Goran, illetve a lapigazgat6 Matko 
es lelkes csapata rnunkalat szeretnem kiemel 
ni, fot6sukt61 is sok j6 kepet kaptunk. Zagreb 
tokeletes helyszfn volt! Tarnogatolnk nelkiil 
sem johetett volna letre ez az eserneny, Azaz a 
ZF, a Busworld, a GOODYEAR es a ZET jelento 
sen hozzalarultak a rnegvalositas sikerehezt 11- 
letve .szernelyes szalhtom" a Ford Custom nem 
csak nekem, de nehany zagrabi transzferben is 
j6 segnseg volt. Folytatas j6v6re, a Coach Euro 
Test 2019 alkalrnaval, amikor a tavolsagl, illetve 
turistabuszok lesznek teriteken, 

Boncser Sandor 

GOOD/YEAR 
MADE TO FEEL GOOD. 


