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Tekst og foto: Mikael Friis

Det europæiske busmarked er stort og varieret, og det bar ”Coach Euro Test 2017 ” 
i høj grad præg af. Testen, der fører op til kåring af ”Coach of the Year 2018”, havde 
deltagelse af både 2- og 3-akslede rejsebusser samt en enkelt dobbeltdækker, 
så det blev mere end svært at sammenligne de nye busser. Som dansk medlem af 
den internationale ”Bus & Coach of the Year”-jury gjorde Busmagasinet forsøget 
gennem fire intensive test-dage i Linköping i Sverige i september.

Coach Euro 
Test 2017
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Den internationale ”Bus & Coach of the 
Year”-jury samles hvert år til en gruppe-
test af de seneste og vigtigste nyheder på 

det europæiske busmarked. På skift testes busser 
i hhv. bybus-segmentet i de lige år og rejsebusser 
i de ulige år. Begge tests fører frem til kåring af 
hhv. ”Bus of the Year” og ”Coach of the Year” for 
det følgende år, så denne gang var det turistbus-
sernes tur til at komme under behandling op til 
kåringen af ”Coach of the Year 2018”.

Seks kandidater
Seks kandidater stod denne gang på listen, og 
der var både æbler og pærer samt flere andre 
velsmagende frugter i kurven. Fra den to-akslede 
Iveco Evadys og den tre-akslede Scania Interlink, 
der begge nærmere ligger i kategorien regional-
bus end decideret luksusbus over de to-akslede 
Mercedes Benz Tourismo og Neoplan Tourliner i 
klassisk rejsebus-konfiguration til de tre-akslede 
Irizar i8 og VDL Futura FDD2 dobbeltdækker i 
luksus-segmentet.
 Det er et krav for at deltage i testen, at 
bussen skal være introduceret på markedet inden 
for de seneste max. to år, og det er samtidig et 
krav, at kandidaterne er lanceret på markedet og 
således kan købes af de europæiske busoperatø-
rer på det frie marked.

Afstemningen
I løbet af de fire dage havde juryen travlt med at 
teste, vurdere, sammenligne, udveksle synspunk-
ter, diskutere, teste mere og til sidst konkludere 
hver for sig, hvordan de seks kandidater skulle 
belønnes med 0-7 point i kåringen. Til hjælp har 
jurymedlemmet et tjekskema for hver enkelt bus, 
hvor de positive og eventuelt negative egen-
skaber kan oplistes og omregnes til en score for 
hvert område. Det gælder alle vigtige områder 
som køreegenskaber, sikkerhed, drivline-egenska-
ber, design, komfort osv. Når hvert jurymedlem 
har kørt og vurderet alle busser – evt. flere gange 
både som chauffør og passager – tælles den sam-
lede score i tjekskemaet sammen og omregnes til 
point for hvert jurymedlem.
 Ved afstemningen har hvert jurymedlem i 
alt 12 point til rådighed. Dog må der ikke gives 
mere end 7 point til én kandidat, men man skal 
ikke nødvendigvis give max. point til nogen af 
kandidaterne. Det er heller ikke et krav, at alle 12 
point skal fordeles, hvis jurymedlemmet vurderer, 
at en eller flere busser ikke ”fortjener” point ved 
sammenligning med de øvrige kandidater. Ved 
årets Coach Euro Test og efterfølgende afstem-
ning deltog jurymedlemmer fra i alt 20 europæi-
ske lande, da det græske medlem denne gang var 
fraværende.

Læs mere om de seks kandidater 
på de næste sider
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Iveco Evadys
Iveco Evadys er suverænt testens ”økonomi-bus”, hvor den lille motor 
– dog med imponerende 400 hk fra 8,7-liters motoren – i kombination 
med den nye ZF TraXon gearkasse udgør en meget sparsommelig 
drivline.
 Indtrykket i kabinen er forholdsvist mørkt på grund af farvevalg, 
lavt placerede bagegehylder og forholdsvis små sideruder. Toilettet er 
noget af det mindste på markedet, mens køkkenet er smart indrettet. 
Evadys er udrustet med et klimaanlæg på hele 38kW kapacitet, der bør 
kunne sørge for fin luftudskiftning, varme om vinteren og køling på 
varme dage.
 Kørekomforten er udmærket, men høje omdrejningstal fra den lille 
motor giver en del støj bagest i bussen. Førerpladsens indretning er 
ikke optimal på alle områder, idet bl.a. sidespejle og aflæggeplads 
kunne være bedre. Desuden trækker det gevaldigt ned, at Evadys’en 
ikke var udrustet med et så vigtigt sikkerhedssystem som ACC.
 Med testens absolut laveste listepris på €218.000 med køkken, 
toilet og midterdør kommer Evadys ind mere end €57.000 under nær-
meste konkurrent. Det sætter en tyk streg under Evadys’ens stærke-
ste kort, nemlig totaløkonomien.  

De 6 
kandidater

Køretøj og teknik
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Neoplan Tourliner
Den nye generation Tourliner, der blev præsenteret på 
IAA i fjor, bygges på samme tyrkiske fabrik som MAN 
Lion's Coach og har samme drivline, men det er en helt 
anden bus. Med en listepris på €265.000 i den testede 
version inkl. toilet, læderstole m.m. virker den til at være 
rigtig konkurrencedygtigt prissat. Dog er bestolingen 
med 40 hvilestole og to borde noget atypisk, idet den 
ofte vil blive indrettet med 44 hvilestole som 4-stjernet 
eller helt op til 57 alm. stole i 12,1 meters version.
 Tourliner fremstår som en effektiv arbejdshest med 
god økonomi og rigtig fin komfort for både passagerer 
og chauffør takket være god belysning og fremragende 
udsyn. Dertil kommer gode, forudsigelige køreegenska-
ber, behagelig affjedring og et lavt støjniveau. Drivlinen 
arbejder behageligt uden ryk, og med 420 hk gør den 
12,4-liters MAN-motor i kombination med 12-trins  
TipMatic-gearkasse Tourliner’en mere end frisk i trafik-
ken.
 Neoplan Tourliner gør ikke så meget væsen af sig som 
Neoplan normalt plejer at gøre, men bag det elegante 
ydre gemmer der sig mange af de velkendte kvaliteter, 
som har etableret Neoplans navn på det europæiske 
rejsebusmarked.  

Fortsætter på næste side

Køretøj og teknik

Stroco ApS  -  Viborgvej 50  -  DK-8450 Hammel  
Tlf.  8696 1066  -  Fax  8696 9647

Email  info@stroco.dk  -  www.stroco.dk

- leverer varmen

Vi kan ikke redde verden !!
         men vi kan hjælpe dig 
SPARE BRÆNDSTOF...
.. med Stroco oliefyr - designet til 
at levere optimale resultater til dine busser

Stroco oliefyr:
•  Kører på diesel, biodiesel, RME og ethanol
•  Miljøvenlig: lavt udslip. 
•  Kan udstyres til elektrisk natdrift
•  Nemt-at-bruge test udstyr
•  Dag-til-dag levering
•  Gratis teknisk support
•  Produceret i Danmark 
   gennem 40 år
•  Leveres i hele Europa
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Scania Interlink HD
Som busproducent lider Scania faktisk lidt under at være lillesøster i forhold til Scanias fremragende lastbiler. Scanias bus-image halter lidt under 
familieskabet, og Interlink-modellen er ingen undtagelse. Som 3-akslet 14-meter bus står den lidt mellem regional- og rejsebus-segmenterne – 
selv i den testede version med lækre Kiel lædersæder med integrerede 3-punkt 
sikkerhedsseler. Interiøret føles lidt indeklemt på grund af de mørke farver og 
den sektionsvise interiørbelysning. Selve indretningen føles lidt gammeldags 
– eller klassisk kunne man måske kalde det. 
 Førerpladsen er klassisk Scania, og det skal opfattes positivt. Der er fokus på 
ergonomi og brugervenlighed snarere end design for designets skyld.
 Under gulvet med forsænket midtergang ligger en allerede klassisk Scania- 
drivline bestående af en af markedets allermest brændstoføkonomiske motorer 
i form af den 13-liters 6-cyl. rækkemotor på 450 hk med ren SCR-teknologi. 
Gearkassen er Scanias egen 12-trins synkroniserede GRSO895 med Opticruise 
skifteautomatik og integreret hydraulisk retarder, og det er ikke verdens hurtig-
ste, men til gengæld en af de mest bundsolide på markedet.
 Listeprisen på €290.000 for en 14-meters 3-akslet Interlink HD-bus svarer til 
den 2-akslede M-B Tourismo og må derfor siges at være godt og vel konkurrence-
dygtig. Det trækker heller ikke ned, at Scania kan levere bussen til drift på både 
HVO, naturgas, biodiesel og biogas.  

Mercedes-Benz Tourismo M/2
Den nye Tourismo skal ikke kun erstatte den udgående Tourismo-model, men også toppen af Travego-serien. Motorprogrammet er 
udvidet både nedad med en lille 7,7-liters og opad med en kraftigere 456 hk-version af OM470-motoren. Den testede version havde 
428-hk i kombination med en kun 8-trins GO250-gearkasse. Den kombination fungerede rigtig godt, for på trods af de manglende 
geartrin i forhold til konkurrenternes 12 trin, var der ingen tendens til for hyppige gearskift i f.eks. rundkørsler eller ved accelera- 
tion. Også integration af en Voith SWR vand-retarder bidrager til de behagelige køreegenskaber.
 Mercedes’ fokus på lave totalomkostninger ses bl.a. ved ”genbrug” af forlygter og rat fra Actros lastbil-serien samt Citaro-bag- 
lygterne.
 Blandt Tourismoens stærkeste kort er et meget omfattende sikkerhedsudstyr med stop-and-go assistent, opmærksomheds- 
assistent, sidste nye skrig i bremseteknologi samt ABA3-systemet, der kan identificere fodgængere i nærheden af bussen.
 Den nye Tourismo står til en listepris på €290.000 i den testede udgave. Det gør den ikke til et slagtilbud, men der er tale om  
en ganske avanceret bus bag et lidt konservativt ydre.  

Køretøj og teknik
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Irizar i8 Integral
Irizars topmodel var ene om at repræsentere den klassiske 
3-akslede 14-meter luksusbus i premium-segmentet i 
Euro Coach Test-feltet. Som efterfølger til PB’eren har den 
endnu renere linjer og signalerer en langt højere kvalitet på 
materialer, finish, design og teknik.
 i8’eren er udrustet med en kraftig DAF/ZF AS Tronic- 
drivline, der fungerer upåklageligt. Med 510 hk er der 
rigelige kraftressourcer også ved totalvægt, og AS Tronic’en 
klæder den smidige motor. Den kommende ZF TraXon-gear-
kasse skulle være endnu bedre, men den kommer først til 
næste år i kombination med DAF’s opgraderede top-motor 
på 530 hk.
 Både fra førerpladsen og i kabinen opleves i8’eren 
som meget vellykket målt på alle de vigtigste parame-
tre. Teknisk bidrager integral-konstruktionen med lavere 
egenvægt sammenlignet med en tilsvarende bus bygget på 
chassis, og på trods af gitterkonstruktionen af de bærende 
elementer har i8 meget store, regulære og let tilgængelige 
bagagerum på hele 13,5 m3.
 Irizar i8 fremstår som en uhyre elegant, velkørende og 
komfortabel rejsemaskine, men med en listepris på hele 
€390.000 skal der også leveres topkvalitet i den hårde 
konkurrence i premium-segmentet.   

Køretøj og teknik

Fortsætter på næste side

Bredt udvalg i afprøvet kvalitet. BusStore har en hjemmeside der  
søgefunktion gør din vej til en brugt bus meget lettere. Besøg os på 
www.bus-store.com. Eller kontakt vores BusStore ansvarlige Claus 
Korsgaard – Tlf.: +45 56 37 00 63

EvoBus Danmark A/S, BusStore, Centervej 3, 4600 Køge

Tried. Tested. Trusted.
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bus-storewww.  
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Iveco 
Evadys

Neoplan 
Tourliner

Mercedes-Benz 
Tourismo M/2

Scania  
Interlink HD

Irizar I8 VDL Futura 
FDD2

Udgave 2-akslet 
regional-/

rejsebus

2-akslet 
rejsebus

2-akslet 
rejsebus

3-akslet 
regional-/

rejsebus

3-akslet 
rejsebus

3-akslet dobbelt-
dækker rejsebus

Længde, m 12,1 12,11 13,12 14 14,07 14,15

Højde, m 3,46 3,87 3,68 3,66 3,98 4

Pass. kapacitet 46 42 48 57 56 74

Motor, Euro 6, diesel 8,7 l Iveco Cursor 
9, 400 hk

12,4 l MAN D26, 
420 hk

10,7 l M-B 
OM470, 428 hk

12,8 l Scania 
DC13, 450 hk

12,8 l DAF MX13, 
510 hk

12,8 l DAF MX13, 
510 hk

Transmission ZF TraXon 
6S1911 12-trins 

aut.

MAN TipMatic 
12-trins aut.

M-B GO250-8 
trins m. Powers-

hift

Scania GRS955, 
12-trins m. 
Opticruise

ZF AS Tronic 
12-trins aut.

ZF AS Tronic 
12-trins aut.

Egenvægt, kg – 13.510 13.900 – – 18.800

Bagage, m3 9,2 10,8 10,9 10,6 13,5 9,3

Brændstof/AdBlue, l 310/80 525/35 480/40 550/80 670/50 900/90

Listepris som testet, € 208.000 265.000 290.000 290.000 390.000 490.000

Sammenligningsoversigt over busserne

VDL Futura FDD2
VDL har virkelig givet kvaliteten et løft på deres første dobbelt-
dækker i Futura-serien. Dobbeltdækkere er ekstremt kompakt 
designet, og Futura FDD2 byder på masser af positive egenskaber 
proppet ind i de begrænsede dimensioner. Det gælder bl.a. den 
samlede bagagekapacitet på 9,3 m3, et imponerende rummeligt 
toilet, rulleskuffer i underetagen samt voldsomme 900 liters 
brændstofkapacitet – nok til mere end 3.000 km aktionsradius!
 Et andet eksempel er trapperne, der har gode skinner hele 
vejen op og ned ad begge trapper med håndtag pænt monteret 
i siderne. Loftshøjden er 186 cm i stueetagen med plads til 16 
stk. 5*-sæder samt 172 cm på øverste etage med plads til 56 stk. 
4*-sæder. FDD2 kan uden toilet indrettes med hele 94 sæder.
 Førerpladsen er meget velindrettet. Udsynet frem og op er 
forbedret takket være et opadskrånende loft, og de højt placerede 
spejle giver et rigtig godt udsyn bagud.
På trods af testens største totallængde på 14,15 meter klarer 
FDD2 med et styreudslag på 52 grader en drejecirkel på 24,3 
meter fra væg-til-væg.
 Førerpladsen på FDD2 opleves som rummelig med godt udsyn, 
bussen kører stabilt og forudsigeligt – og opleves for det meste 
som en normal højdækker snarere end en dobbeltdækker.  

Køretøj og teknik
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We have a winner: 

Irizar i8 Integral kåret til 
“Coach of the Year 2018”

Den spanske luksusbus trak sig sejrrigt 
ud af kampen mod fem andre busser 
i rejsebus-segmentet efter en hård, 

4-dages sammenligningstest i Sverige.  
Testen blev gennemført af den internationale 
”Bus & Coach Jury”, der på skift kårer ”Bus of 
the Year” og ”Coach of the Year” hvert andet 
år.
 De fem øvrige kandidater til ”Coach of 
the Year 2018”-prisen var den nye Merce-
des-Benz Tourismo M/2, Neoplan Tourliner, 
VDL Futura FDD2 dobbeltdækker, Iveco Eva-
dys samt Scania Interlink HD. Ved kåringen 
offentliggøres kun vinderen – ikke den indivi-
duelle rækkefølge på de øvrige kandidater.

Tekst og foto: Mikael Friis

I hård konkurrence med fem andre kandidater er den spanske luksusbus Irizar i8 Integral 
netop blevet kåret til “Coach of the Year 2018”. Trofæet blev overrakt til Irizar på bus-
udstillingen i Kortrijk, hvor i8 blev præsenteret for første gang for præcis to år siden.

Forud for kåringen gjorde den 3-akslede, 14 
meter lange Irizar i8 Integral sig især positivt 
bemærket med sit innovative design, avan-
cerede teknik og høje kvalitet. Bussen høster 
især roser for sine fantastiske køreegenska-
ber, høje komfort og gode sikkerhed. Det er 
en helstøbt luksusbus i det absolut øverste 
segment, som både tilfredsstiller ejer, chauf-
før og passagerer.
 Irizar i8 Integral er født med DAF 
MX13-motor på 510 hk i kombination med ZF 
ASTronic-gearkasse og ZF A132-bagaksel. 
Allerede i starten af 2018 bliver den opgra-
deret med DAF’s 530 hk-version af 13-liters 
motoren, lige som AS Tronic-gearkassen 

afløses af den endnu mere avancerede ZF 
TraXon-gearkasse, og bagakslen erstattes af 
en ny med direkte udveksling.
 Den nye ”Coach of the Year 2018” kan 
leveres som 2- og 3-akslet fra 12,4 til 15 me-
ter og med syv forskellige drivliner. Bussen 
kan fra fabrikken indrettes med eller uden 
toilet og køkken, kørestolslift med 2+2, 2+1 
og endda 1+1 bestoling med et omfattende 
udvalg af standard- og ekstraudstyr.

Irizar i8 Integral markedsføres i Danmark af 
Irizar Danmark v. Christian Brædder 
(tlf. 2497 2191).  

Køretøj og teknik


