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Когато автобусът  
се обърне –  

приказки много

В България явно няма да усетим, 
че е дошло лятото, ако не стане 
голяма беля с автобус. Констата-
цията е мрачна, но вярна, защо-
то напоследък не минава година без 
тежка автобусна катастрофа. Го-
рещото лято на 2011 г. също се за-
писа в черните хроники – преобър-
нат и запалил се автобус на магис-
трала „Тракия“, 8 загинали, 16 ране-
ни… Лошо!

Много по-лошо е това обаче, 
че след всяка трагедия, общо взе-
то, гледаме един и същ филм. Пър-
во всички – от премиера през ми-
нистъра и министерството, бран-
шовите съюзи, транспортните 
компании, та сигурно до последния 
шофьор се сещат за причините. За 
това, че голяма част от автобу-
сите са стари, че транспортната 
схема не е добра, че техническият 
контрол е под всякаква критика, а 
подготовката на водачите – също, 
и още, и още… Все неща, които се 
говорят, пишат, излъчват от годи-
ни. След това обикновено се пра-

вят няколко срещи и кръгли маси. 
Изговарят се няколко автобуса 
приказки и накрая се прави работ-
на група. Междувременно държава-
та се сеща, че може да контроли-
ра по-строго автобусите. По ста-
хановски се правят няколко десет-
ки хиляди проверки. Спират се от 
движение стотина опасни превоз-
ни средства. Ако, дай Боже, през 
това време някой е направил ня-
какви смислени предложения за про-
мени в нормативната уредба, те 
стигат до парламента. Там обаче 
зациклят и в най-добрия случай ми-
нават само част от тях. След има-
няма половин година за катастро-
фата си спомнят само близките на 
загиналите. Всичко си потича оби-
чайно – до следващия път!

Е, дано сега не стане така. Пър-
вата част от упражнението е на-
правена. Остава намеренията да се 
реализират. Лошото е, че в сума-
тохата след катастрофата тема-
та за начините и мерките за обно-
вяване на автобусния парк мина ня-
как на заден план. Другото е ясно 
– при добро желание и воля прегле-
дите, контролът и организацията 
могат да са на ниво. Паркът обаче 
е стар и ще става все по-стар, за-
щото превозвачите нямат пари за 
обновяване. И в същото време на 
кръглата маса имаше 28 браншови 
организации в автобусния транс-
порт и… никакво присъствие на 
вносителите и представителите 
на нови автобуси. Защо ли? 

Лъчезар АПОСТОЛОВ
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Експертна група ще решава 
проблемите с автобусите

Експертна група обсъжда предложенията за безопасността и 
сигурността при автобусните превози и ще предложи законода-
телни промени. За това се договориха министърът на транспор-

та Ивайло Московски, 
вицепремиерът Цветан 
Цветанов и браншови-
те организации на кръг-
ла маса в края на юни. 
Дискусията бе иниции-
рана от министър Мос-
ковски след трагичния 
инцидент на автомаги-
страла „Тракия“ седмица 

преди това, когато автобус по линията София-Бургас се преобър-
на, а 8 души загинаха. Експертната група започва работа в нача-
лото на юли. Дотогава браншовите организации можеха да изпра-
щат предложения, които впоследствие да бъдат обобщени и об-
съдени от експертите. Групата ще излезе с обща позиция за про-
мени и мерки.

Само за седмица в края на юни инспектори на ИА АА са про-
верили 3167 автобуса, като са съставили 374 акта. 37 автобуса 
временно са спрени от движение за установени технически неиз-
правности. Най-често срещаните нарушения са: спукани спирач-
ни дискове; просрочено време за управление от водачите; изно-
сени гуми; непреминат годишен технически преглед; спукани чел-
ни стъкла; счупени огледала за обратно виждане; без маршрут-
ни разписания; проблеми със светлините; не издаване на багаж-
ни разписки; не попълнени реквизити в документацията, незаве-
рени тахографи.

Нов MAN Lion’s Coach за Провадия 
Автотранспорт 

Официалният представител на MAN Truck&Bus за България, Ев-
рокамион, достави в началото на юни луксозен туристически ав-
тобус MAN Lion`s Coach R07 за Провадия Автотранспорт ЕООД. 
Автобусът бе предаден на управителя на транспортната фирма 

Георги Митаков в MAN Център 
София. След продължително за-
тишие това е първата продаж-
ба на нашия пазар на автобус 
от квалитетната марка. Моде-
лът Lion`s Coach R07 е от ново-
то поколение на немския произ-
водител. Дължината му е 12 м 
и лежи на два моста. 

Двигателят е 6-цилиндро-
вият, редови, дизел D 2066 
LOH 28. Покрива нормите EEV 
без добавката AdBlue по систе-
мата EGR. Максималната мощ-
ност е 400 к.с. Предавателна-
та кутия е 6-степенна синхро-
низирана механична, производ-

ство на ZF. Това е шестият нов автобус на Провадия Авто-
транспорт и първият чисто нов MAN. Фирмата се е спряла на 
немската марка заради доказаното качество и добрите впечат-
ления, които има от експлоатацията на два туристически авто-
буса MAN от по-старо поколение. Превозвачът оперира с 12 ав-
тобуса и няколко камиона. 

Девет кандидати да доставят 
автобуси за Бургас 

Девет фирми подадоха документи за участие в конкурса 
за доставка на нови автобуси за градския транспорт в Бур-
гас. Обществената поръчка е част от амбициозния проект 
„Интегриран градски транспорт“, който предвижда тотално об-
новяване на обществения транспорт в морския град.

Подадените оферти бяха отворени и разгледани на 31 май в 
Община Бургас. Предметът на обществената поръчка е достав-
ка на автобуси за масов градски транспорт. Първа обособена по-
зиция е за доставката на 28 нови съчленени 18-метрови дизелови 
градски автобуси. Втората позиция е за доставка на 39 единич-
ни 12-метрови градски автобуси с двигатели, работещи на ме-
тан. След отварянето на офертите стана ясно, че документа-
ция за участие в търга са подали девет фирми – представители 
или производители на автобуси. Те са: полските автобуси Solaris, 
турските BMC, оторизираният представител на Mercedes-Benz 
за България Балкан Стар Аутомотив, Irisbus Iveco – чрез оторизи-
рания дилър Булавто, китайската марка King Long, чешките мар-
ки автобуси Sor и Tedom, испанският производител Tata Hispano и 
украинският производител ЛАЗ. 

Балкан Стар достави още два нови 
автобуса MB/GL9 

Два нови автобуса MB/ GL9 Troya достави Балкан Стар на 
транспортната фирма ЕТ Новко Новков през юни. Компанията се 
занимава с автобусни превози и екскурзии в страната...

Д о с т а -
вените ав-
тоб у с и  с а 
9-метрови и 
са върху шаси 
на Mercedes-
Benz .  Дви-
г ате л ят е 
Mercedes-Benz OM 926 LA, 286 к.с., 7,2 л и отговаря на изисквани-
ята за еконорма Евро-5. Предавателната кутия е Mercedes-Benz 
GO 85, 6-степеннна, механична. Моделът е оборудван с ABS, ASR, 
ретардер Voith R 123. Надстройката е Güleryüz Cobra GL 9 Luxury 
Bus. Автобусът разполага с 34+1+1 места и е оборудван с екс-
три като два прибиращи се 15" монитора, DVD, MP3 и др.

Доставка на нов Güleryüz GL 9 
Гюлериус Кобра България 

ЕООД, официален вносител у 
нас на турската автобусна 
марка Güleryüz, реализира нов 
автобус на българския пазар. 
Доставката е за бургаската 
фирма Делта транс ООД, 
а превозното средство е в 
експлоатация от 1 април, като се използва основно за екскурзион-
ни пътувания и трансфери.

Автобусът е от луксозния модел GL 9, предназначен за меж-
дуградски превоз на пътници на къси разстояния и за туристиче-
ски пътувания. Дължината му е 9,18 м, а височината с климатич-
ната инсталация – 3,335 м. Междуосието е 4,28 м. Двигателят е 
на MAN – познатият D0836 LOH 65 CRD, покриващ еконормите 
Евро-5 с EGR, без добавка и е с максимална мощност 250 к.с. Пре-
давателната кутия е ZF 6S 1010 BO, 6-степенна. 

6•2011
юли-август
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Coach Euro Test 2011  
in Arendal, Norway

Six buses by leading European manu-
facturers, three days, 18 journalists, nice 
roads in the Norwegian fiords, and sun-
ny weather... It’s got everything neces-
sary for the Coach Euro Test 2011 to be 
on a high level. And it was. From June 
1st to 3rd in the Norwegian town Aren-
dal and its surroundings, members of the 
Bus and Coach of The Year internation-
al jury (journalists from leading Europe-
an publications on buses) had the possi-
bility to test the competitors for the inter-
national award Coach of The Year 2012.
For the first time in its history the test got 
a Bulgarian participation. Last year KA-
MIONI magazine and its specialized sup-
plement AVTOBUSI became a member 
of the international jury.

ABSTRACT IN ENGLISH

4 СУПЕРТЕСТ

Coach Euro Test се провежда всяка 
нечетна година и излъчва носител на на-
градата Coach of the Year . Победителят 
получава титлата и право да се бранди-
ра като автобус на следващата година . 
В четни години тестът е Bus Euro Test и 
в него за наградата Bus of The Year се 
конкурират градски автобуси . 

Шест луксозни туристически автобу-
са се съревноваваха през тази година 
за приза Coach of The Year 2012 . Още 
на 30 май кандидатите бяха стегнати, 

лъснати и строени в Арендал – готови 
за теста . През последните години това 
е изданието на европейския автобусен 
тест с най-много конкуренти . Кои бяха 
те? Представяме ги по азбучен ред .

Конкурентите
Irizar i6 Integral Version, 12,2 м, дву-

осен, с двигател DAF, 408 к .с . и 12-сте-
пенна автоматизирана предавателна ку-
тия ZF Astronic . За иберийския произ-

водител това бе първо учас-
тие в надпреварата за между-
народен автобус на годината .

Scania Touring HD, 13,7 м, 
на три оси, двигател Scania XPI, 
440 к .с . и 12-степенна автома-
тизирана предавателна кутия 
Scania Opticruise . През 2010 
г ., по време на международ-
ното изложение за комерсиал-
ни автомобили IAA’10 в Хано-
вер бе представена за първи 
път точно триосната версия, с 
която Scania се представи сега 
на теста в Норвегия .

Setra S416 GT-HD/2, 13,02 
м, двуосен, с двигател OM 
457 LA, 428 к .с . и 8-степенна 
автоматизирана предавателна 
кутия Mercedes-Benz Power  

Shift 2 . Моделът от 
ComfortClass на един от 
законодателите в авто-
бусното производство 
е добре познат в авто-
бусния бранш . Верси-
ята, с която Setra се представи в Арен-
дал, бе фейслифтът на ComfortClass, чи-
ято премиера бе на IAA’10 в Хановер .

VDL Futura FHD-129/410, 12,9 м, 
на две оси, с двигател DAF 410 к .с . 
и 12-степенна автоматизирана преда-
вателна кутия ZF Astronic . Най-новият 
модел туристически автобус от висок 
клас на холандския производител съче-
тава в себе си опита и добрите стра-
ни от досегашните модели VDL Bova 
Magiq и легендарния VDL Bova Futura . 
В Норвегия холандците показаха авто-
бус, оборудван с трите типа нови се-
далки, които предлагат . 

CoaCh Euro TEsT 2011 в АрендАл

Шест автобуса, три дни, фиорди и чудесни пътища в Южна Норвегия

Шест автобуса от водещи европейски производители, три дни, 18 жур-
налисти, чудесни пътища по норвежките фиорди и слънчево време… С дру-
ги думи – налице беше всичко необходимо тестът Coach Euro Test 2011 да 
премине на високо ниво. Така и стана – от 1 до 3 юни в южния норвежки 
град Арендал и околностите му членовете на международното жури Bus and 
Coach of The Year (журналисти от водещи европейски издания за автобу-
си) имаха възможност да тестват претендентите за международната награ-
да Coach of The Year 2012. За първи в историята тестът беше с българско 
участие, след като през м.г. списание КАМИОНИ, и в частност специализи-
раното му приложение АВТОБУСИ, стана член на международното жури, а 
отговорният редактор Лъчезар Апостолов тества шесте автобуса в Норвегия.

Лъчезар  
апостолов, 

редактор на 
аВТОБУСИ,  

тества шестте 
конкурента 

по трасетата в 
Норвегия



Viseon C13, 12,7 м на двуосен и с 
двигател MAN, 440 к .с . и 12-степенна 
автоматизирана предавателна кутия ZF 
Astronic . Най-младият европейски про-
изводител докара за теста в Арендал 
един от най-луксозните си модели .

Volvo 9500 LHD, 12,3 м на две оси, 
с двигател Volvo D9B 380, 380 к .с . и 
12-степенна автоматизирана предава-
телна кутия Volvo I-shift . Идеята на ав-
тобуса е на клиентите да бъде предло-
жен икономичен и спестяващ разходи 
продукт от популярната девета серия 
на шведския производител .

Тестът
Шестте претендента бяха на разпо-

ложение на журито за тестване . Тес-
товите трасета, по които журналисти-
те изпробваха автобусите като вода-
чи и пътници, бяха три – от центъ-
ра на Арендал до Неденес, от центъ-
ра на Арендал до Февик и от центъ-
ра на Арендал до Гримстад . Последно-
то беше най-дълго, а и трите вариан-
та включваха градско и междуградско 
движение и магистрален участък .

В навечерието на официалния старт 
на теста бяха проведени и тестове за 
ускорение и спиране на автобусите . 
Място на действието стана най-голяма-
та тестова писта в Норвегия, разполо-
жена край Арендал . През трите дни на 

Coach Euro Test 2011 пък часовете на 
шофиране се редуваха с презентации 
на кандидатите, както и на компании, 
производители на компоненти, възли 
и агрегати за автобуси – Continental, 
DEFA, ZF, Busworld . Резултатите от те-
ста и победителят в него ще станат 
известни в началото на октомври, а 
наградата Coach of The Year 2012 ще 
бъде връчена по време на изложението 
Busworld 2011 в белгийския град Корт-
рейк в края на същия месец .

Трасетата
Трите трасета, за които стана дума, 

бяха подбрани така, че да се допъл-
ват . В случай на прекалено голям тра-
фик при нужда можеше да се съкрати 
част от трасето и да се мине по някой 
от двата по-къси маршрута . Най-дъл-
гият – от Арендал до югозападно разпо-
ложения на крайбрежието град Гримс-
тат и обратно, се изминаваше с авто-
бус за около 50 минути . 35 минути бе 

Спецификации на автобусите от CET 2011

Марка IRIZAR i6 12-3.5  
Integral Version

SCANIA  
TOURING HD

SETRA  
S 416 GT-HD/2

VDL FUTURA  
FHD2-129/410

VISEON  
C13

VOLVO  
9500 LHD

Параметри*

Дължина, мм 12 200 13 700 13020 12875 12 700 12 300
Ширина, мм 2550 2550 2550 2550 2550 2550
Височина, мм 3734 3800 3620 3700 3560 3610
Колесна база, мм 6160 6395 6900 6830 6750 6055
Преден надвес, мм 2671 2800 2820 2705 2650 2850
Заден надвес, мм 3369 3005 3330 3340 3300 3395
собствено тегло, кг н. д. 16 470 н. д. 13140/12 800 н. д. 12 000
Максимално допустимо тегло, кг н. д. 24 600 18 000 19 100 18 000 19 000
Брой оси 2 3 2 2 2 2
Диаметър на завой, мм 25 000 23 000 23 165 22 096 20 500 22 240
Двигател DAF MX 300 Scania DC13 10 MB OM 457LA DAF MX 300 S MAN D 2676 LOH 26 Volvo D9B 380
Максимална мощност при об./
мин, к.с. 408/1900 440/1900 428 410/1900 440/1900 380/1900

Максимален въртящ момент при 
об./мин, Н.м  2000/1000-1400 2300/1000-1300 2100/1001 2000/1000-1500 2100/1000-1400 1740/1200

Предавателна кутия ZF ASTRONIC 
2.7000 12s

Scania Over drive 
GRSO895R

PowerShift2  
GO240-8

ZF ASTRONIC 
12AS2001BO

ZF  
ASTRONIC

Volvo AT2412D  
I-Shift

Брой предавки 12 12 8 12 12 12
Брой места 51+1+1 57+1+1 42+1+1 45+1+1 мин. 44+1+1 49+1+1
Вътрешна височина, мм 2070 н. д. 2100 1920 мин. 1970 н. д.
Височина на първо стъпало на 
предна врата, мм 400 н. д. 350 342 310 370

Височина на първо стъпало на 
задна врата, мм 400 н. д. 325 368 310 340

Обем на на външен багажник, м3 9,2 6,11 11,8 8,33 9,1-10 9,3
Обем резервоар, л 477 530 370 500 н. д. 480
*Данните са от спецификациите за демоавтобусите, представени от производителите на CET2011 
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Колоната от автобуси прави 
обратен завой в кръговото 

движение и поема по 
маршрутите
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продължителността на шофирането от 
Арендал до Февик и обратно, а най-
краткият маршрут – от Арендал до Не-
денес и назад, се изминаваше за около 
20 минути . Всички тестови управления 
започваха от центъра на Арендал . След-
ваше около десетминутно шофиране 
в градски трафик . Натовареността на 
движението в норвежкия град бе да-
леч от позната в големите европейски 
мегаполиси . Трябва да се има пред-
вид, че улиците и пътищата в сканди-
навската страна, макар и гладки и до-
бре поддържани, не са от най-широки-
те . За пример една лента на магистра-
лата е с ширина горе-долу колкото да 
се вмести в нея широкият 2,55 м авто-
бус . След излизането от града следва-
ше поредица от изкачвания и спуска-
ния по междуградски път . Разбира се, 
съпътствана от задължителните кръгови 
кръстовища . И оттам – качване на ма-
гистралата, която също носи характер-
ни скандинавски особености . За дупки 
и неравности не може да се говори . 
Вече стана дума колко са широки лен-
тите, които обаче на магистралата са 
най-много две и много често – преди 
и след включвания на странични пъти-
ща преминават в една . По магистрала-
та имаше всичко – изкачване, спуска-
не, плавни завои . Така можеха да бъ-
дат изпробвани в пълна степен автома-
тизираните предавателни кутии и авто-
пилотите на тестваните автобуси . Раз-
бира се, без да се забравя, че в Нор-
вегия максималната разрешена скорост 
за движение на автобус по магистрала 
е 80 км/ч . След магистралния участък 
следваха отново криволичещи между-
градски пътища и накрая – пристигане 
в изходния пункт . И така три дни, до-
като всички членове на международно-
то жури изпробват като водачи и паса-
жери всичките шест автобуса .

Представянето
Часовете на кормуване се редуваха 

с презентации на кандидатите за сла-
вата . Всяка от шестте марки автобуси 
имаше достатъчно време да предста-
ви продукта си, да обясни, защо за те-
ста е избрана точно определената кон-

промишленост, които подпомогнаха 
CET2011 . Continental, една от водещите 
компании в областта на автомобилните 
гуми, представи новата си гума за зим-
но приложение при туристически авто-
буси HSW2 COACH . Тя е разработе-
на специално за целта и осигурява по-
добро сцепление и дълъг пробег . Под-
ходяща е за двигателни и управляеми 
мостове и се предлага в два размера 
– 295/80R22 .5 и 315/80R22 .5 . Зимното 
предложение на Continental за градски 
автобуси Continental –HSU 1 M+S, е 
разработена за двигателни и за упра-
вляеми мостове . Шарката е пригодена 
за чести спирания и тръгвания, а бор-
довете са усилени . Гумата е и с удъл-
жен живот, подобрено сцепление и се 
предлага в размер 275/70R22 .5 . Двата 
продукта са изключително подходящи 
за Скандинавия .

Норвежката компания DEFA пък 
представи произвежданите от нея отоп-
лители, лампи, алармени системи и 
окабеляване с приложение в автобусо-
строенето . Елементи от DEFA използват 
за първично вграждане много от най-
големите европейски автобусни произ-
водители – Setra, Solaris, VDL…

CET2011 бе подпомогнат също от 
един от най-големите доставчици на 
предавателни кутии и мостове за ав-
тобусната промишленост – компания-
та ZF, както и от международната ор-
ганизация Busworld . А цялостната орга-
низация и заслугата за чудесното про-
веждане на теста бяха на Том Терйе-
сен от норвежкото автобусно списание 
Buss Magasinet, член на международно-
то жури . 

инж. Лъчезар АПОСТОЛОВ 
Арендал – София

ЗА АРЕНДАЛ
Арендал е разположен на югоизточното крайбрежие на скандинавската страна, точ-

но срещу Дания. създаден е през XVІ в., като първоначално няма статут на град. През 
1641 г. крал Кристиан IV основава намиращия се на около 50 километра югозападно град  
Кристиансанд и предоставя на местните жители монопол върху търговията в областите 
Ауст-Агдер и Вест-Агдер срещу субсидиране на Кристиансанд и неговите фортификацион-
ни съоръжения. През Арендал получава правото да бъде основен пункт за разтоварване и 
товарене на дървен материал за целта. Населеното място се развива и през 1723 г. жите-
лите му получават привилегии на граждани. Пристанището става важна отправна точка за 
плавания по Балтийско море, до Дания, Великобритания. През 1735 г. Арендал придобива 
пълен статут на град. Корабоплаване, корабостроене и търговия с дървен матерал са ос-
новите дейности, които се развиват тук преди близо 4 столетия. През 1880 г. тук е приста-
нището в Норвегия с най-голям стокооборот. През 1939 г. Арендал има четвъртата по голе-
мина флота от танкери в Норвегия.

сега в града се развива производство на малки плавателни съдове, машинно произ-
водство, електроника… В Арендал живеят 46 000 души. Градът и околностите са изключи-
телно красиви. Зелените хълмове и високите скали се прорязват от морски заливи, лагуни 
и реки. Дори в центъра на града, на около час път с лодка до морето има яхтено приста-
нище. Заради чистата природа Арендал и околностите му са обявени за климатична зона 
на ООН, а световната организация има климатичен офис в града.

фигурация и да отговори на въпросите 
на журналистите . За важността, с коя-
то автобусните производители гледат на 
международния тест, говори и това, че 
по време на презентациите в Арендал 
те бяха представени от свои мениджъ-
ри на високо ниво: Реми Хайкеманс – 
директор на VDL Bus&Coach, Андреас 
Лубиц – корпоративни комуникации на 
Viseon, Пер-Мартин Йохансон – мени-
джър външни комуникации във Volvo 
Busses, Готзон Гомес – експортен ме-
ниджър на Irizar, Ларс Линден – проду-
ктов и концептуален мениджър за авто-
бусите в Scania . Презентацията за Setra 
пък бе изготвена от Лотар Холдер – ди-
ректор продажби на Setra в рамките на 
EvoBus, и поднесена от негови колеги .

Презентации по време на CET2011 
имаха и няколко производители на 
компоненти и възли за автобусната 

арендал

Трасетата в 
югоизточна 
Норвегия

Домакинът Том Терйесен, редактор на 
норвежкото автобусно списание  
Bus Magasinet, създаде идеална 

организация за CET2011
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Най-новият модел на производите-
ля от Ормайстехи определено буде-
ше интерес. Не само защото тестът в 
Арендал бе първата му публична поя-
ва след премиерата му през октомври 
м.г. по време на изложението FIAA в 
Мадрид. А защото тогава Irirzar по-
каза няколко варианта на i6, изгра-
дени върху базата на шасита от раз-
лични производители. В Арендал оба-
че Irirzar се представи с нещо на-
пълно различно. Предоставеният за 
тест автобус беше интегрална версия 
с напълно самоносеща конструкция, 
разработена в Ормайстехи, ползваща 
двигател от DAF.

Когато се говори за продукт на 
Irirzar, обикновено на преден план из-
лиза дизайнът . i6 не прави изключе-
ние . Марковите заоблени форми, за-
пазена марка още от флагмана PB, са 
навсякъде в автобуса – и отвън, и въ-
тре . Въпреки това моделът има свой 
нов, собствен стил . Пространството е 
достатъчно и за водача, и за пътници-

те . Салонът е светъл, а усещането за 
светлина се подсилваше от умело под-
браните цветове на тапицериите и де-
коративните елементи . Мястото на во-
дача е удобно и ергономично . Като 
цяло автобусът се оказа много приятен 
за каране и с добра маневреност (като 
трябва да се има предвид, че със сво-
ите 12,2 м той бе сред най-късите в 
теста) . Комбинацията между двигателя 
на DAF с мощност 408 к .с . и 12-сте-
пенната автоматизирана предавателна 
кутия ZF Astronic е отработена отдавна 
и автобусът показа повече от прилич-

на динамика без непри-
ятни секунди на замисля-
не между смените на пре-
давките . Ходът и возията 
са плавни . Всъщност Irizar 
i6 беше единственият мо-
дел в Арендал, при който 
за управление на предава-
телната кутия се използва-
ше въртящ се превключва-
тел на таблото . Решение, 
което в случая е продик-
тувано от това, че и DAF 
използва същия вариант в 
товарните си автомобили, 
когато са оборудвани със 
ZF Astronic . И ако може 
да се посочи нещо, с кое-

то i6 отстъпваше на конкурентите, това 
беше липсата на масички на гърба на 
седалките . Вероятно причината е, че 
PB – флагманът на производителя, се 
произвежда за дълги пътувания, докато 
i6 е предвиден за по-къси разстояния .

Така или иначе испанският автобус 
печели симпатии при първата си поя-
ва на международен тест . Печели ги и 
на пазара, за което говори и фактът, че 
от премиерата му досега от i6 са про-
дадени над 300 броя . Цената на тест-
вания в Норвегия експонат бе около 
250 000 евро според Готзон Гомес, ди-
ректор експорт на Irizar . 

IrIzar i6 InTEgral VErsIon

Дори  
нишите за 
мониторите са 
с оригинален 
дизайн

Мястото на водача е добре подредено

Светлият салон

Двигателят идва от DAF
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Ако по време на теста в Норвегия 
имаше награда за внушителна осанка, 
то тя със сигурност щеше да отиде 
при Scania Touring. Автобусът, изцяло 
разработен от инженерите на квали-
тетната шведска марка и произвеж-
дан в заводите на китайския произ-
водител Higer, наистина се отличава 
с уникален дизайн. На всичкото от-
горе произходът му не може да бъде 
объркан и дори без да видиш ембле-
мата му, ти става ясно, че е родом 
от Сьодертале.

Противно на очакванията най-дъл-
гият от тестваните автобуси се оказа 
и един от най-маневрените . Благода-
рение на третия управляем мост вода-
чът не усеща, че управлява 13,7-мет-
ров автобус, дори да е по тесните нор-
вежки пътища . Моделът е изключител-
но лесен за шофиране, което се дъл-
жи и на улесненото боравене с автопи-
лота и автоматизираната предавателна 
кутия Opticruise на Scаnia, като всич-

ките им функции са изнесени на две-
те лостчета отляво и отдясно на кор-
милната колона . Арматурното табло, ти-
пично за Scania, е подредено и богато 
на информация . Няма какво много да 
се каже и за чудесния синхрон меж-
ду двигателя XPI, 440 к .с . и 12-степен-
на автоматизирана предавателна кутия . 
Динамиката е прекрасна, а усещането 
е, че двигателят кораво понася нато-
варванията, където това е необходимо .

Разбира се, близо 14-те метра дъл-
жина и трите моста си имат своите 
предимства и недостатъци . Touring при-
тежаваше завидна маневреност, но за 
сметка на това беше най-тежък от кон-
курентите . В същото време голямата 
дължина му дава и голяма пътнико-
вместимост, а в съчетание с височи-
ната – и просторен външен багажник .

Що се отнася до салона, на вид ин-
териорът също е тежък и внушителен . 
При внимателно вглеждане обаче мо-
гат да бъдат открити доста пластмасо-
ви елементи в него . От качеството на 
пластмасите и на изработката им за-
виси колко дълго интериорът ще ос-
тане уютен и привлекателен като при 
нов автобус . Ако трябва да се посочи 
нещо, по което Scania Touring отстъпва-
ше леко на конкурентите, то това е с 
една идея по-твърдата возия . Това оба-
че също си има добрите страни, за-
щото със сигурност говори за стабил-
ност на пътя и здравина на окачване-
то . ABS и ESP са стандарт при модела, 
казаха от Scania в Арендал . И обяви-
ха, че следващата стъпка в развитието 
на Touring е 57-местен автобус на два 
моста . За предоставения за тест модел 
определиха цена около 235 000 евро . 
До момента от Scania Touring са про-
дадени около 50 броя в Чехия, Герма-
ния, Гърция, Швеция, България… 

sCanIa TourIng hD

автобусът с едно 
от най-удобните 

шофьорски места

Салонът има тежко излъчване

Тапицерията 
на седалките е 
комбинация от 
текстил и кожа

Двигателят на Scania e с доказани качества
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Setra си е Setra! Това бе заключе-
нието на много от тествалите автобу-
са на немския производител в Арен-
дал. И наистина марка Setra е мяр-
ка за стандарт и качество в бранша. 
Както и за стилен дизайн, без в него 
да са включени причудливи и футу-
ристични елементи

Автобусът от ComfortClass е изклю-
чително лесен и приятен за управление . 
Мястото на водача е с отлична ерго-
номия и предоставя идеална видимост 
навън и навътре . 

Двигателят OM 457 LA, 428 к .с . и 
8-степенна автоматизирана предавател-
на кутия Mercedes-Benz Power Shift 2 
са в добър тандем . Всъщност разра-
ботената специално за автобуси Power 
Shift 2 може спокойно да претендира 
за една от най-добрите, ако не и най-
добрата предавателна кутия в сектора 
на пътническите превози . Светкавична-
та смяна на предавките, която осигу-
рява, прави хода на автобуса изключи-
телно плавен, а в същото време може 
да се твърди, че Setra-та беше най-пър-
гавият автобус по пътищата край Арен-
дал . На магистралата 12-тонната маши-
на се ускоряваше без замисляне, след 
което, водена от автопилота, километри 

наред кротуваше на 85 км/ч . За ком-
форта и уюта в салона също няма как-
во повече да се каже от изговореното 
и изписано години наред за Setra . Удоб-
ни седалки, достатъчно пространство, 
липса на дразнещи шумове . Всъщност 
Evobus бяха произвели и подготвили 
докарания в Арендал автобус специал-
но за CET2011 и дори го бяха бранди-
рали за целта . И верни на себе си да 
поставят нови и нови стандарти в бран-
ша, се бяха лишили от част от пътни-
ческите седалки на автобуса . Така на 
мястото на последния ред седалки, под 
задното стъкло бе изградена напълно 
функционална кухня, на която биха за-
видели много български домакинства . 
Може да се спори дали това е най-важ-
ното в един съвременен автобус, при 
това не от най-високия клас, но при 
всички случаи говори за идеите, качест-
вото и способностите на производите-
ля от Улм, който винаги може да изне-
нада останалия автобусен свят с нещо 
ново . Интересно бе и решението вто-
рата врата да е разположена зад зад-
ния мост и така да осигурява безпро-
блемен достъп едновременно до кух-
нята и задната част на салона .

По традиция Setra e шампион и в 
сигурността . Пасивната система FCG 
за предпазване на водача и стюар-
да при евентуален челен удар, коя-

то през 2007 г . бе внедрена първо в 
Setra TopClass, а година по-късно и в 
Mercedes-Benz Travego, вече се предла-
га и при ComfortClass . Сигурността се 
допълва от електронните програми и 
системи за стабилност, с които е обо-
рудван автобусът . Цената за демоав-
тобуса, обявена в Арендал, е около 
315 000 евро .

Е, ако може все пак да се отпра-
ви някак забележка към Setra S416 GT-
HD/2, тя е, че автобусът не е от пета-
та серия на производителя . Това, раз-
бира се, е в рамките на шегата, тъй 
като новото поколение на Setra се  
очаква с интерес и нетърпение в близ-
ките години . 

sETra s416 gT-hD/2

Един поглед върху салона е 
достатъчен – Setra си е Setra

Мястото на водача. Обичайно за Setra 
лостът за управление на предавателната 

кутия е на арматурното табло

Кухнята в задната част на автобуса

Двигателят от Mercedes-Benz e с мощност 428 к.с.
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Изявата на най-новия модел на хо-
ландския производител по време на 
CET2011 се очакваше с интерес. Но-
вият VDL Futura бе пуснат в произ-
водство през 2011 година. Любопит-
но беше какво са сътворили във Вал-
кенсваард, след като New Futura сва-
ли от производствената линия едно-
временно досегашния флагман Bova 
Magiq и бестселъра Bova Futura, за-
държал се на пазара 28 години. По 
време на премиерата през 2011 г. 
холандците недвусмислено показаха, 
че очакват новият модел да се на-
реди сред образците при туристиче-
ските автобуси от висок клас. VDL 
Bus&Coach са изпълнили голяма част 
от задачата си.

Futura е един изцяло съвременен и 
модерен автобус, който не се изхвър-
ля с претруфеност в дизайна и излиш-
ни елементи . Салонът е просторен и 
светъл, сeдалките за пътниците (това е 
първият модел на VDL, който се пред-
лага със седалки собствена разработка) 
са удобни . В Арендал, за да демонс-
трират възможностите си, холандците 
бяха оборудвали салона с трите пред-
лагани типа седалки – Class 100, Class 
300, Class 500 . Трите варианта се отли-
чават по тапицерията, подглавниците, 

нивото на комфорт и по цената, ес-
тествено . В предната част бяха монти-
рани дори масички със срещуположно 
обрънати седалки .

Комфортът на новия Futura се усеща 
още повече в движение . Близо 13-ме-
тровият автобус притежава изключи-
телно плавен ход и мека возия . VDL 
Bus&Coach не са се отказали от харак-
терната за моделите им мека предни-
ца . При преминаване през неравности 
предната част на автобуса създава усе-
щането за нос на кораб, който се спу-
ска от поредната върна . Усещането и 
комфортът от това поведение са отлич-
ни . Може да се спори обаче дали окач-
ване с такива характеристики е тол-
кова издръжливо, колкото една малко 
по-корава предница . Всъщност пред-
ното окачване си е патент на холанд-
ците, част от цялата самоносеща кон-
струкция, разработена във Валкенсва-
ард . Благодарение на това окачване и 
на много големия ъгъл на завиване на 
управляемите колела – 60°, 13-метро-
вата машина показа изключителна ма-
невреност по тесните норвежки пъти-
ща . В резултат от съчетанието на тези 
решения Futura e много лесен и прия-
тен за управление автобус . Комбинаци-
ята от двигател DAF 410 к .с . и 12-сте-
пенна автоматизирана предавателна ку-
тия ZF Astronic се прилага от години 
при товарните автомобили DAF и рабо-
ти безупречно, с бърза смяна на пре-
давките . Управлението на роботизира-
ната предавателна кутия обаче е изне-
сено на лост вдясно от водача, а не е 
решено традиционно с въртящ се пре-
включвател на таблото . Удобство за во-
дача са събраните в един лост отдяс-
но на кормилната колона управления 
на ретардера и автопилота . Далеч по-
удобно е от варианта, прилаган преди 

при Bova Futura, когато круизконтролът 
се осъществяваше с лост, разположен 
отляво до прозореца .

При представянето на своя продукт 
от VDL Bus&Coach залагат изключител-
но много на намаленото собствено те-
гло – решение, постигнато чрез редица 
конструктивни промени . 13-метровият 
автобус е един от най-леките в гама-
та на двуосните туристически автобуси . 
А от намаленото тегло трябва да дой-
де икономията на гориво, за която би 
трябвало да допринесе и традиционно 
пестеливият двигател на DAF . От пус-
кането на модела в производство вече 
са продадени повече от 190 броя . Це-
ната на експоната, която бе обявена в 
Арендал, е около 250 000 евро . 

VDl FuTura FhD-129/410

Мястото на водача е станало 
още по-удобно в сравнение с 

предишните модели на VDL

Производителят демонстрира различни 
типове седалки в салона

По традиция в 
автобусите на 
VDL двигателят 
е DAF
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Абсолютният дебютант на сцената 
на Coach of The Year дойде от Пил-
стинг. Едва ли обаче някой от конку-
рентите му е гледал на него с прене-
брежение и подценяване. Зад нова-
та марка, дебютирала пред широка 
публика на миналогодишното изложе-
ние IAA в Хановер, се крие дългого-
дишен опит, натрупан не от кой да е, 
а от мениджъри, служители и работ-
ници на една от знаковите марки в 
бранша – Neoplan. И изцяло немско 
качество. Няма как да е иначе, след 
като Viseon се произвежда в бивши-
те заводи на Neoplan и голяма част 
от персонала там е работил върху ав-
тобусите на тази марка.

Може би затова първите впечатле-
ния от вида на C13 навяват усещане за 
прилика с характерния дизайн на про-
дукта на MAN Truck&Bus . Всяка прили-
ка обаче е случайна, отсякоха специ-
алистите от Viseon . Автобусите на но-
вата марка са разработени наново из-
цяло от екипа и дизайнерите на Viseon 
и нищо не е заимствано от миналото 
на заводите .

В крайна сметка се е получил един 
наистина приятен автобус с характерен 

дизайн и идентичност . Дори емблема-
тичното „V“ може да бъде открито на-
всякъде в автобуса – от предната мас-
ка през страничната колона, та до ма-
сичките на седалките и оформянето на 
индивидуалните панели за осветление 
и климатизация на всеки от пътниците . 
Салонът е изключително светъл . За това 
допринася уникалният задигнат и про-
зрачен покрив в задната му част . Уни-
кален е последният ред седалки, които 
са само 4 за разлика от масово мон-
тираните 5 . Като возия и управляемост 
към C13 не могат да се отправят сери-
озни забележки . И тук е заложено на 
изпитаното съчетание от двигател MAN, 
440 к .с . и 12-степенна автоматизирана 
предавателна кутия ZF Astronic, но като 
че ли смяната на предавките става едва 
забележимо по-бавно от обичайното . 
Управлението на кутията е решено с 
лост вдясно от водача . Производителят 
е предпочел да се откаже от готовата 
комбинация с въртящ превключвател, 
използвана от MAN, защото е преце-
нил, че наличието на лост дава на вода-
ча чисто психологически усещането, че 
контролира по-добре превозното сред-
ство . Ако може да се направи някак-
ва забележка към Viseon C13, тя е за 
това, че при ускоряване на автобуса в 
салона се долавя известен шум от дви-
гателя, без нивото му да е дразнещо .

При представянето на модела в 
Арендал от Viseon подчертаха, че ав-
тобусите им са с 6 години гаранция 
против корозия, както и че се изграж-
дат на принципа на готовите модули . 
Така, чрез вмъкването или подмяната 
на един или друго модул, се получа-
ват различните варианти като дължина 
и оборудване .

Младата немска марка вече си е 
спечелила клиенти в Германия, Австрия, 

Швейцария, Ита-
лия, Бенелюкс, Ве-
ликобритания, Сло-
вакия, Турция, Ру-
сия… Досега на 
пазара са продаде-
ни над 255 автобу-
са от модела C13, 
като годишният ка-
пацитет на завода 
е за около 500–600 
автобуса от всич-
ки модели . За де-
моавтобуса бе обя-
вена цена от около 
250 000 евро . 

VIsEon C13

Мястото на 
водача е добре 
организирано 

и с приятен 
дизайн

Задигнатият и 
остъклен покрив 
в задната част 
на салона и 
панорамното 
задно стъкло 
правят интериора 
светъл

Седалките са Vögel

Двигателят от MAN се е доказал отдавна
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През 2007 г. новият тогава модел 
туристически автобус на производи-
теля от Гьотеборг Volvo 9700 граб-
на приза Coach of The Year 2008 – за 
някои изненадващо, но в оспорвана 
борба със сериозна конкуренция. Три 
години по-късно, по време на IAA в 
Хановер, през 2010 г. шведите пока-
заха новия си модел Volvo 9500. Ос-
новният движещ мотив при разра-
ботката му е била да се стъпи на ут-
върдената база на 9700 и във време-
на на криза да се предложи на паза-
ра модел, който е по-евтин, по-ико-
номичен и по-спестяващ.

Моделът е конструиран, казват от 
Volvo, основно чрез пресмятане на це-
ната му на километър пробег . И наис-
тина – голямото предимство на 9500 
е, че е Volvo . Каросерията му е пре-
търпяла само незначителни промени в 
сравнение с тази на 9700 . Излъчването 
и отвън, и в салона говори за солидна 
изработка, здравина и дълготрайност на 
всички елементи . Някой може да има 
забележки към това доколко съвреме-
нен е дизайнът на автобуса . Не е тай-
на обаче, че тази марка не робува на 

това, а на практичността . Същото важи 
и за клиентите от северните географ-
ски ширини, където автобусите Volvo 
ако не най-популярни, са сред най-та-
чените и предпочитаните . А практич-
ността и удобството се усещат във все-
ки елемент на 9500 LHD . Той притежа-
ва едно от най-удобните, ергономични 
и просторни шофьорски места . Идеал-
на видимост, лесен и удобен достъп до 
уредите за управление . Тук не може да 
не се спомене и лостът за управление 
на автоматизираната предавателна ку-
тия Volvo I-shift . Разположен вдясно от 
водача, на мястото, типично за скорос-
тен лост, той работи само със стискане 
на бутона върху ръкохватката и прид-
вижването на лоста напред или назад в 
желаната посока . Просто и лесно, без 
сложни допълнителни бутони и движе-
ние на превключвателя на зиг-заг . 

Сред големите достойнства на Volvo 
9500 е и предавателната кутия на швед-
ския производител . Без да е разрабо-
тен специално за автобуси, 12-степен-
ният I-shift пасва идеално на превозно-
то средство и спокойно претендира за 
един от най-добрите при автобусите . 
Достатъчно е да се спомене, че при 
управление водачът не усеща никакво 
забавяне при смяната на предавките . 
Може би при движението си автобу-
сът оставя впечатлението, че на двига-
теля Volvo D9B 380 с мощност 380 к .с . 
не му достига малко сила . Усещането 
по пътищата в Норвегия обаче може 
би беше породено от това, че това бе 
най-маломощният силов агрегат в срав-
нение с тези на останалите конкуренти 
в теста . Но по-слабият двигател е част 
от цялата спестяваща концепция на 
този автобус, който освен за туристи-
чески пътувания и трансфери по по-къ-
си дестинации се предлага и като учи-

лищен автобус . А и I-shift тушира чудес-
но това с бързата си работа . В резул-
тат при движението си Volvo 9500 ос-
тавя впечатлението за един много стег-
нат и стабилно стоящ на пътя автобус . 
Маневреността му е добра, а стабил-
ността при влизане и излизане в за-
вои – забележителна . Volvo 9500 до-
сега са закупили около 30 клиенти на 
марката . Цената на автобуса е между 
235 000 и 255 000 евро, казаха от Volvo  
в Арендал . 

VolVo 9500 lhD

На шофьорското 
място всичко 
е подредено и 
практично

Салонът също внушава 
сигурност и стабилност

Двигателят е с мощност 380 к.с.
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ОбнОвен MErCEDEs-BEnz TourIsMo
Туристически автобус Mercedes-Benz Tourismo 15RHD  
с обновен интериор бе представен у нас в началото  
на юни. София стана последна спирка от обиколката  
му. Преди това автобусът премина през Плевен, Русе, 

Разград, Търговище, Шумен, Варна, Бургас

Еднодневната демонстрация пред 
клиенти на марката в столицата се със-
тоя в сервизната база на Балкан Стар, 
оторизиран генерален представител на 
EvoBus за България . Желаещите има-
ха възможност да се запознаят с ново-
стите в популярния у нас модел, как-
то и да направят кратко пробно пъту-
ване с него .

Демонстрационният автобус е с дъл-
жина 12,14 м и лежи на две оси . Мес-
тата в него са 49+2+1 . Двигателят 
е познатият OM 457 hLA с максимал-
на мощност 408 к .с . и покрива еко-
нормите Евро-5 чрез патентованата от 
Mercedes-Benz технология BlueTec с 
добавката AdBlue . Предавателната ку-
тия е механична 6-степенна MB GO 
190 . Като опция се предлага автомати-
зираната 8-степенна предавателна ку-
тия Mercedes-Benz Power Shift 2 . 

Много са новостите както в интери-
ора, така и в екстериора на предста-
вения автобус . Целта на презентацията 
бе да покаже на клиенти на марката с 
какво оборудване ще се предлага за-
напред Tourismo в България . 

Първата новост, която грабва окото 
в салона, са седалките – Mercedes-Benz 
Travel Star Extra 2 . Те бяха представе-
ни от EvoBus като новост през мина-
тата година по време на най-голямото 
световно изложение за товарни авто-
мобили и автобуси IAA в Хановер . Това 
са туристически седалки с нова кон-
цепция . Сега с тях се оборудват всич-
ки автобуси с марките Mercedes-Benz 
и Setra . Предлагат се в няколко класа . 
Тапицираната им част е станала по-ер-

гономична и по-удобна за пътниците . 
Подглавникът се регулира по височина . 
Много по-лесни и плавни са сваляне-
то и изправянето на облегалката, как-
то и страничното преместване на се-
далката . Прави впечатление, че връща-
нето на облегалката в изправено поло-
жение става без познатия удар в гър-
ба на пътника . Сгъваемият подлакът-
ник от външната страна се манипули-
ра само с един пръст . Коланите и клю-
чалките за тях са интегрирани в седал-
ката, за да не стърчат и пречат на път-
ниците . Механизмът за регулиране на 
седалките е изцяло нов и патентован 
от Mercedes-Benz . Самата двойна тръб-
на конструкция е от нов тип . Връзки-
те в нея са такива, че елиминират ви-
брациите на седалката при движение 
без пътници . Нови са масичките и стъ-
пенките за краката на пътниците, как-
то и системата за захващане на седал-
ките към пода, която позволява много 
лесно разместване и промяна на броя 
на местата в автобуса . 

Новостите не спират дотук . Те за-
почват от мястото за водача . Бутоните 
на арматурното табло са организирани 
по нов начини и са много по-подреде-
ни . Мониторът за камерата за обратно 
виждане и за навигацията е изнесен 
вляво на нова конзола, закрепена на 
колонката пред водача . Променена е 
и централната конзола на арматурното 
табло, като тахографът е слязъл надолу . 

Подът под седалките за пътниците 
е удължен напред и така е освобо-
дено повече място пред седалките на 
първия ред . Седящите там имат вече 

много повече място за краката . Подът 
под седалките се предлага облицован 
с ново противоплъзгащо покритие, кое-
то създава илюзия за ламиниран паркет .

Двата монитора в салона са вече 
19-инчови . Нови по-големи са прозрач-
ните люкове на покрива на салона . 

Новости има във външното оборуд-
ване . Всички габаритни светлини вече 
са LED . Това е особено ценно за гор-
ните габарити, които са трудни за смя-
на, защото LED-светлините на практи-
ка са вечни . Дори надписът Tourismo 
на предната решетка е с променен и 
удебелен шрифт и изглежда много по-
внушително от преди . 

Балкан Стар представи 
версия на популярния модел 
с обновен интериор

Mercedes-Benz Tourismo  
with New Interior

The coach Mercedes-Benz Tourismo 
15RHD with an upgraded interior was in-
troduced in Bulgaria in early June. So-
fia became the last stop on its tour. Pre-
viously, the bus was presented in the cit-
ies of Pleven, Rousse, Razgrad, Targov-
ishte, Shumen, Varna, and Burgas.

ABSTRACT IN ENGLISH

Новите седалки

Коланите и бутоните за регулиране са 
интегрирани в седалките и не стърчат
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Irisbus Iveco Crossway  
Passed Elevation 10,000

Irisbus Iveco delivered the 10,000th bus 
of its popular intercity model Crossway. 
The jubilee vehicle left the factory in one 
of Europe’s largest bus manufacturers in 
Visokoe Mjto in the Czech Republic. The 
bus was officially handed over to its new 
owner - the multinational transport com-
pany Veolia Transdev which is one of the 
biggest customers of Irisbus Iveco.

ABSTRACT IN ENGLISHСътрудничеството между италианския производител 
и транспортната компания Veolia Transdev се изрази в 

специално разработен автобус с уникална спецификация

Irisbus Iveco достави 10 000-ия си 
автобус от популярния междуградски 
модел Crossway . Юбилейното превоз-
но средство излезе от завода на един 
от най-големите европейски автобусни 
производители в чешкия гард Високое 
Мито . Автобусът бе предаден тържест-
вено на новия си собственик – мул-
тинационалната транспортна компания 
Veolia Transdev, която е един от най-го-
лемите клиенти на Irisbus Iveco .

Церемонията по предаването бе 
съпътствана от ефектно аудиовизуално 
шоу . Светлинни и аудиоефекти изпъл-
ниха затъмнената зала в едно от халета-
та на завода във Високое Мито . Съвсем 
истински Crossway бе облепен изцяло – 
дори и колелата му, с бяло платно . Така 
декорираният автобус стана прожекци-
онен екран, върху който вървеше кар-
тина, заснета от прозореца на автобус . 
Това създаваше илюзия, че автобусът 
в залата се движи, а през прозорците 

му се виждаха да пробягват пейзажи 
от страните, в които са продадени де-
сетте хиляди автобуса от най-успешния 
модел на Irisbus Iveco .

10 000-ят
10 000-ят Crossway e част от поред-

ната голяма поръчка на Veolia Transdev, 
която включва общо 400 автобуса 
Irisbus . Компанията оперира в 27 стра-
ни на 5 континента с много видове 
транспорт . Разполага с 60 000 превоз-
ни средства, от които 22 500 са авто-
буси – на средна възраст 8 години . 70 
на сто от автобусите са Irisbus Iveco, а 
55 на сто са междуградски .

Дългогодишното партньорство меж-
ду Veolia Transdev и Irisbus Iveco се 
изразява и в разработката на специ-
алната версия на междуградския мо-
дел Crossway, наречена HV (High Value 
– висока стойност) . Автобусите HV са 

разработени специално за европейски-
те нужди на Veolia Transdev и ще рабо-
тят в Нормандия . Превозното средство 
е с уникална спецификация, повишава-
ща оперативната му многофункционал-
ност, сигурността и комфорта за вода-
ча и пътниците . Автобусът е базиран на 
12,8-метров вариант на Crossway, обо-
рудван е с дизеловия двигател Cursor 8, 
с максимална мощност 330 к .с ., покри-
ващ еконормите Евро-5 . Предавателна-
та кутия е автоматична от Voith . Сред-
ната врата е с ширина 1200 мм . Авто-
бусът разполага с две места за инвалид-
ни столове и 61 седящи места .

IrIsBus IVECo Crossway 
преминА кОтА 10 000

Irisbus IVECO Crossway HV

Официалното предаване  
на 10 000-я
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Историята на модела
Crossway е пуснат в производство 

през 2006 г . и още тогава е бил дос-
тъпен в три дължини – 10,6 м, 12 м и 
12,8 м, и с два двигателя – Tector 6 и 
Cursor 8 . През същата година е старти-
рана и версията Recreo – автобус с ви-
сок под, адаптиран за ученически пре-
вози . През 2007 г . влиза в производ-
ство градска версия на модела с нисък 
вход . Предлага се с дължина 12 м и с 
2 и 3 врати и със същите два двигателя . 
По-късно през същата година на паза-
ра вече е междуградски вариант с ни-
сък вход – Crossway LE . Той е оборуд-
ван отново с Tector 6 и Cursor 8 . Вра-
тите са две, а предлаганите дължини – 
12 м и 12,8 м . Първоначално вариан-
та на модела с нисък вход на практика 
е почти пълна комбинация от предната 
част на градския нископодов Citelys и 
задната част на Crossway . Дори пред-
ният панел е същият и със същите фа-
рове като на градския модел . По-късно 
Crossway получава правоъгълните фа-
рове, характерни за всичките версии 
на модела . Пак през 2008 г . е пусната 
Extra Europe версия на Crossway, коя-
то е само с двигател Cursor 8, покри-
ващ нормите Евро-3, и е предназначе-
на за страни извън Европейския съюз . 

През 2009 г . е разработена и арктиче-
ска версия на Crossway LE с по-мощно 
отопление и по-солидна топлоизолация 
на панелите и прозорците . От 2010 г . 
Crossway получава електронен контрол 
на спирачна уредба (EBS), която вече е 
снабдена и с електронна програма за 
стабилност (ESP) . И така – до 10 000-ия  
автобус, който излиза от завода във Ви-
сокое Мито през т .г . За петте години 
на производство от Crossway с висок 
под са продадени 5650 автобуса . Към 
тях, за да стане общият брой 10 000, 
се прибавят 1500 от варианта с ни-
сък вход и 2850 от ученическата вер-
сия Recreo . Продажби са реализирани 
в почти всички европейски държави, 
а най-много от автобусите Crossway – 
5200, се движат във Франция .

Заводът
Заводът на Irisbus Iveco във Високое 

Мито все повече се утвърждава като 
най-големия на компанията . В момента 
в него е съсредоточено производствата 
на почти цялата градска и междуград-
ска гама на производителя . Фабрика-
та е на площ от 225 828 м2, от кои-
то покритите площи са 61 329 м2, като 
27 506 м2 е площта на производстве-
ните помещения . Производството тук 
стартира през далечната 1895 г ., когато 
Йозеф Содомка започва да прави ка-
рети . През 1928 г . е дадено начало на 

автобусното производство върху шаси 
на камион Škoda . През 1948 г . заводът 
е национализиран и получава популяр-
ното име Karosa . 1993 е годината на 
приватизацията на фирмата . А от 2003 г .  
Iveco става едноличен собственик на 
марката Irisbus и на заводите Karosa . От 
2000 до 2010 г . италианската компания 
е инвестирала във Високое Мито пове-
че от 71 млн . евро . (Подробен репортаж 
от Високое Мито очаквайте в следващ 
брой на АВТОБУСИ – бел. авт.) От бив-
шите заводи Karosa сега излизат меж-
дуградските модели Arway, Crossway, 
Crossway LE, Recreo (ученическа вер-
сия на Crossway, разработена по поръч-
ка на френското правителство), Evadys 
H, а отскоро и градският хит Citelys . 
Капацитетът на завода, в който сега ра-
ботят около 2000 служители, е 15 ав-
тобуса на ден, като досега е достиг-
нат максимум от 10–11 готови автобу-
са дневно .

През миналата година от Високое 
Мито са излезли 2177 автобуса, които 
са продадени в 28 страни .

В момента Irisbus Iveco е вторият по 
големина европейски производител на 
автобуси, като стои твърдо на тази по-
зиция във всички класове – минибуси, 
градски, междуградски и туристически 
автобуси . 

Лъчезар АПОСТОЛОВ 
Високое Мито – София

2  версии: нормален под и нисък 
вход;

2  двигателя Tector 6 (264 или 300 
к .с .) и Cursor 8 (330 или 380 к .с .);

3  дължини: 10,6 м, 12 м, 12,80 м;
3  типа предавателни кутии: механич-

на – автоматична – роботизирана; 
Екологичност – EEV без филтър за 
твърди частици;
Предно независимо окачване;
Скелет, защитен от корозия чрез ка-
тафореза
Пригоден за инвалиден стол;
Нови междуградски седалки Irisbus;
EBS и ESP, достъпни в цялата гама .

ГАМАТА НА CRoSSwAy 
В ЦИфРИ И фАКТИ:

Салонът на автобуса, 
разработен за Veolia Transdev

На финала на производствените 
линии във Високое Мито

Crossway стана пазарно най-успешният модел на Irisbus




