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COACH OF THE YEAR 2012

VDL Futura a fost desemnat Autocarul Anului
2012, dup` ce, anul trecut, produc`torul
olandez cå[tigase [i titlul Bus of the Year
2011, cu Citea. Vehiculul a impresionat prin
interiorul elegant [i luminos [i finisajele bine
f`cute. Trenul de rulare a confirmat 
performan]ele recunoscute ale autocarelor
VDL, motorul DAF de 410 CP [i transmisia 
ZF AS-Tronic fiind bine sincronizate [i oferind
timpi rapizi de r`spuns. 

Testele pentru alegerea Coach of the Year 2012 au
avut loc \n Arendal (Norvegia), la \nceputul lui iunie.
VDL Futura s-a impus \n fa]a Irizar i6, Scania

Touring, Setra 416 GT-HD, Viseon C13 [i Volvo 9500,
fiind desemnat de membrii juriului interna]ional de pres`
Bus and Coach of the Year drept autocarul anului 2012. 

|n afar` de probele de frånare [i accelerare, autocarele
au fost testate din perspectiva confortului la drum, atåt
pentru [ofer, cåt [i pentru pasageri. Trei trasee au oferit
condi]ii diverse de trafic, alternånd conducerea \n interio-
rul localit`]ilor cu drumurile regionale, \nguste, t`iate \n
munte [i por]iuni de autostrad`. 

Nou [i, \n acela[i timp, familiar
Futura este un nume de tradi]ie \n industria transpor-

tului de persoane, dar autocarul \n sine este nou, reunind
cele mai bune caracteristici ale binecunoscutelor modele
ale familiei VDL - Bova [i Jonckheere. Motorul DAF MX
300 S, de 410 CP, cu cuplul maxim de 2.000 Nm, ofer`
optimum de putere pentru vehiculul de 12,8 m [i dou`
axe. Transmisia automatizat` AS-Tronic este bine sincro-
nizat` cu propulsorul, astfel c` Futura a primit nota bene
la manevrabilitate. 

Retarderul cu 4+1 trepte, sistemul de asisten]` la ple-
carea din ramp`, programul de stabilitate [i cruise-con-
trol-ul, toate incluse \n echiparea standard, u[ureaz` con-
siderabil munca [oferului [i confer` un plus de siguran]`.
Op]ional, autocarul poate fi echipat [i cu sistemul de aver-
tizare la \nc`lcarea benzilor de circula]ie [i cruise-control

adaptiv. |n plus, se poate monta [i camer` de filmat pen-
tru mersul cu spatele sau la u[a din mijloc.

Futura a frånat de la 80 la 0 km/or` \n 35,8 m, iar de
la 0 la 70 km/or` a accelerat \n 21,2 s. Autocarul e u[or
de condus, gra]ie direc]iei stabile, de[i volanul este cam
mare fa]` de alte modele. Scaunul [oferului este conforta-
bil, pe pern` de aer, cu cotiere pe ambele p`r]i. Schimb`-
torul de viteze e pozi]ionat pe scaun - deci, la \ndemåna
[oferului, indiferent de cum \[i ajusteaz` acesta pozi]ia la
condus. Parbrizul este curbat pe margini, pentru a asigura
vizibilitate optim`. Aceasta este completat` de trei oglinzi
retrovizoare pe fiecare parte. Cele dou` suporturi de pa-
har, pentru [ofer [i ghid, sunt ingenios ac]ionate, prin ap`-
sare, [i nu incomodeaz` cånd nu sunt folosite, pentru c`
se retrag \n bord.

Inova]ii Futura
Spre deosebire de Bova [i Jonckheere, Futura are po-

deaua complet plat`, pentru un plus de confort. Trei culori
principale pot fi combinate la designul interior: negru, gri
[i bej. De asemenea, sunt disponibile trei modele de scau-
ne: VDL Class 100, 300 [i 500. |n ceea ce prive[te l`mpile
de citit s-a mers pe un design mai deosebit, cu LED.

Gra]ie unei izola]ii optime, vehiculul este foarte silen-
]ios la drum chiar [i \n partea din spate. Aerul cald de la
calorifer este ventilat \n salon \n plan orizontal, ceea ce
determin` un confort suplimentar pasagerilor de la geam.
|n configura]ie standard, f`r` m`su]e, Futura poate g`zdui
57 de pasageri.

Pre]ul VDL Futura care a concurat pentru Coach of the
Year este de 250.000 de euro, \n condi]iile \n care a fost
echipat cu toate sistemele de siguran]` activ`, standard [i
op]ionale. VDL Futura va primi trofeul Coach of the Year
cu ocazia Busworld Kortrijk, \n octombrie.                    
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VDL a primit din nou 
laurii, cu Futura

 


