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Член на международнoтo жури

В престижната надпревара през тази годи-
на се включиха най-новите туристически 
модели на шестима от най-големите евро-

пейски производители на автобуси. Тридневни-
те тестове се проведоха на писта, по магистра-
ли и по двупосочни пътищата край Линшьопинг. 
В теста като водачи и пътници взеха участие 20 
журналисти от 20 европейски държави, от спе-
циализирани издания, членуващи в Междуна-
родното жури Автобус на годината. За седма по-
редна година сред тях бе и редактор от списание 
КАМИОНИ, приложение АВТОБУСИ.

Принципите на състезанието
Авторитетното международно жури Bus and 

Coach of The Year организира тест за определя-
не на носителя на наградата Автобус на година-

та всяка година. По традиция домакин е едно от 
изданията, членуващи в организацията. В четна 
година тестът е за градски автобуси, а в нечет-
на – за туристически, както този път е в Швеция. 
Съответно присъжданата награда е Bus of The 
Year или Coach of The Year. Този път организато-
ри и домакини на теста бяха шведското списа-
ние Trafikforum и издателят му Андерс Карлсон.

В журито членуват 22 печатни издания от 22 
държави. Тематиката на изданията е свърза-
на с автобусната индустрия, автобусния транс-
порт и туризма. Представителите на изданията 
в журито притежават правоспособност за упра-
вление на автобуси, което има дава възможност 
да оценят качествата на кандидатите за награ-
дата в реални пътни условия освен като пътни-
ци и като водачи. През тази година в Coach Euro 
Test 2017 участваха представители на 20 от из-

Coach Euro Test 2017: 
Лукс, комфорт, 
сигурност, ефективност...

Шест са кандидатите за наградата Автобус на годината 2018. За престижното звание Coach of 
The Year 2018 се състезаваха Iveco Bus Evadys, Irizar i8 Integral, Mercedes-Benz Tourismo М/2, 
Neoplan Tourliner, Scania Interlink HD и VDL Futura FDD2 141. Coach Euro Test 2017, който определя 
победителя, се проведе от 4 до 7 септември в околностите на шведския град Линшьопинг и както 
личи от имената на конкурентите, премина повече от оспорвано

Coach Euro Test 2017: 
Luxury, Comfort, Safety, 

Efficiency…
Six are the applicants for the Coach 
of The Year 2018 award. Iveco 
Bus Evadys, Irizar i8 Integral, Mer-
cedes-Benz Tourismo М/2, Neo-
plan Tourliner, Scania Interlink HD 
and VDL Futura FDD2 141 com-
peted for the prestigious title. The 
Coach Euro Test 2017, which deter-
mines the winner, took place from 
September 4th to 7th in the suburbs 
of Swedish city Linköping and as it 
is evident from the names of the 
participants it was more than close 
run. The winner will be announced 
at 20:00 h on October 19th. 

ABSTRACT IN ENGLISH

Технически данни на автобусите от Coach Euro Test 2017

Параметри *
Irizar i8 
Integral

Iveco 
Evadys

Mercedes-
Benz 

Tourismo M/2

Neoplan 
Tourliner

Scania 
Interlink HD

VDL Futura 
FDD2 141

Дължина, мм 14 070 12 097 13 115 12 113 14 000 14 145

Ширина, мм 2550 2550 2550 2550 2550 2550

Височина, мм 3980 3460 3680 3870 3660 4000

Колесна база, мм 6355 / 1500 6200 6910 6060 5615 / 1500 7255/1500

Преден надвес, мм 2690 2605 2890 2755 2500 2280

Заден надвес, мм 3545 3292 3315 3298 4385 3110

Максимално допустимо тегло, кг н.д. 19 000 19 000 19 700 25 000 27 000

Брой оси 3 2 2 2 3 3

Диаметър на завой, мм 23 330 21 540 23 370 21 020 н.д. 24 300

Двигател / работен обем, л
Paccar-DAF 
MX 13 / 12,9

Cursor 9 / 8,7 OM 470 / 10,7
MAN D2676 
LOH / 12,4

DC13 147 / 13
DAF Paccar 
MX13 / 12,9

Максимална мощност,
 к.с. / об./мин

510 / 1425-
1750

460 / 2200 428 / ----- 420 / 1800 450 / 1900 510 / 1500

Максимален въртящ 
момент, Н.м / об./мин

2500 / 1000 
-1450

1700 / 1200 2100 / -----
2100 / 930-

1350
2350 / 1000-

1300
2500 / 1000-

1425

Предавателна кутия
ZF Astronic 
+ ZF Power 

intarder

ZF 
TraXon

MB GO 250-8 
PowerShift

MAN 
TipMatic

Scania 
Opticruise

ZF AS-Tronic + 
intarder

Брой предавки 12 12 8 12 12 12

Брой места 56+1+1 46+1+1 48+1+1 48+1+1 57+1+1 58+16+1+1

Вътрешна височина над пътека-
та, мм

2010 1998 2100 2000 н.д. 1855 / 1724

Обем на багажниците, м3 13,5 8,8 12,1 9,8 10,6 н.д.

Обем резервоар – дизел /  
AdBlue, л 

670 / 50 310 / 80 480 / 40 525 / 35 550 / 80
445+205+252 

/ 90

Ускорение от 0 до 20 км/ч, плавно 
/с kickdown, сек

5,5 / 4,5 3,6 / 3,9 5,9 / 4,0 5,2 / 3,0 4,4 / 4,9 6,4 / 5,4

Ускорение от 0 до 40 км/ч, плавно 
/с kickdown, сек

11,5 / 10,7 12,3 / 11,1 12,5 / 11,1 11,0 / 9,8 11,9 / 11,9 12,3 / 10,8

Ускорение от 0 до 60 км/ч, плавно 
/с kickdown, сек

22,1 / 16,5 20,5 / 17,8 24,2 / 16,0 18,7 / 16,4 19,5 / 19,6 20,2 / 17,9

Ускорение от 0 до 80 км/ч, плавно 
/с kickdown, сек

34,9 / 26,8 34,8 / 25,8 38,6 / 26,5 29,9 / 23,9 30,1 / 29,5 32,9 / 28,9

Спирачен път от 80 до 0 км/ч, на 
мокър асфалт, м

38,9 41,3 38,6 40,6 41,3 40,1

Цена, евро ** 390 000 208 000 290 000 285 000 290 000 490 000
* Данните са от спецификациите за демоавтобусите, представени от производителите по време на CET2017

** За конкретния автобус      

Шестте кандидата за 
наградата, членовете 
на журито и екипите на 
производителите на 
пистата Манторп парк

В материала са използвани 
снимки на Саша Бьонке от 
списанието Omnibusrevue
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данията, членуващи в журито. В продължение на 
два дни те имаха възможност да управляват по 
един и същ маршрут, както и да тестват като път-
ници шестте автобуса, участващи в теста. Екипи-
те на производителите пък представиха обстой-
но своите продукти на специални презентации – 
около превозните средства и в зала.

След двудневни паралелни пътни тестове на 
автобусите журито на закрито заседание опре-
дели с гласуване победителя. При оценките си 
членовете на журито мотивират избора си, като 
излагат впечатленията си за участниците в те-
ста по 31 критерия, обхващащи, от една страна, 
гледните точки на водача, пътниците, транспорт-
ните оператори, а от друга, вложените техноло-
гии и иновации в превозните средства.

Базов лагер за провеждането на Coach Euro 
Test 2017 стана отдалечената на около 20 км от 
Линшьопинг писта Манторп парк, разположе-
на край магистралата, свързваща Линшьопинг 

с шведската столица Стокхолм. Тестовите шо-
фирания на членовете на журито започваха и за-
вършваха там.

Измервания на пистата
Ден преди това бяха проведени и задължи-

телните измервания на участващите автобуси – 
време за ускорение от 0 съответно до 20, 40, 60 
и 80 км/ч – един път с плавно подаване на газ и 
втори път – при kickdown. Измерена бе и дължи-
ната на спирачния път на автобусите от скорост 
80 км/ч до пълно спиране (виж табл. на стр. 77).

За измерванията бе използвана част от пис-
тата Манторп парк. Съоръжението е построено 
през 1969 г. В миналото е приемало състезания 
от Формула 2. Сега се използва основно за драг-
състезания, както и за кръгове от шведския шам-
пионат за туристически автомобили.

Такива измервания се правят всеки път по 

време на европейския автобусен тест. Резул-
татите служат като известна база за сравнение 
при оценката на автобусите от членовете на жу-
рито, без да претендират за представителност. 
За да бъде коректно сравнението, измервания-
та на всички автобуси се правят винаги от един 
и същ водач – журналиста Саша Бьонке от нем-
ското издание Omnibusrevue, който използва за 
целта съответните технически средства. Трябва 
да се отбележи, че и измерванията, и пътните те-
стове се проведоха при почти непрестанен дъжд 
и мокри настилки.

Тестовият маршрут
След деня за измервания дойде ред и на тест-

ването на автобусите в реални пътни условия. 
Както стана ясно, маршрутът започваше и за-
вършваше на пистата Манторп парк. Дължината 
му бе около 45 км. Първата му половина преми-

Irizar i8
Производителят от стра-

ната на баските Irizar дой-
де в Швеция с най новия си 
продукт – i8, чиято премие-
ра беше преди по-малко от 
2 години. Появата на i8 в те-
ста се очакваше с небивал 
интерес, защото още при 
премиерата се видя, че про-
изводителят от Ормайстехи 
е създал изключителен про-
дукт, с който се цели в най-
високия сегмент и който ще 
бъде основен фаворит за 
всякакви награди и отличия.

В Швеция флагманът на 
Irizar се разкри в целия си 
блясък с възможно най-ви-
сокото ниво на оборудване. 
Триосният автобус от най-

висок клас е със самоносеща конструкция. Моделът бе 
с дължина 14 070 мм, височина 3980 мм, 56+1+1 седя-
щи места, двигател DAF MX-13, 510 к.с. и автоматизи-
рана предавателна кутия ZF Astronic 12S със ZF Power  
интардер. Съвсем скоро моделът ще се предлага и с но-
вата предавателна кутия ZF TraXon и с автоматичната 
трансмисия ZF EcoLife. 

Спокойно може да се каже, че Irizar i8 се открои над 
всички с дизайна си, но това е присъщо достойнство за 
повечето испански производители. В крайна сметка i8 
се представи впечатляващо и при пътните тестове. Въ-
преки голямата си дължина моделът е маневрен и лек 
за управление, а водачът се чувства удобно. Двигателят 
предлага предостатъчно мощ и пъргавина и е напасван 
идеално с предавателната кутия. Комфортът е на висо-
ко ниво и за пътниците, а един от основните козове на 
баските бе изключителната шумоизолация на салона. 
Дори при ускорение при изкачване вибрации и шум от 
двигателя не се долавят в салона, а водачът може да се 
ориентира за работата на силовия агрегат единствено 
по показанията на оборотомера. Трябва да се отбеле-
жи и изключителният и модернистичен дизайн на арма-
турното табло. 

Iveco 
Bus 

Evadys
Новият Iveco Bus Evadys бе 

представен за пръв път на минало-
годишното изложение на автомо-
били за работа IAA 2016 в Хановер. 
С този модел Iveco Bus не само за-
пълни нишата между междуград-
ския си модел Crossway и флагма-
на си Magelys, но и възроди в моделната си гама 
името Evadys, което бе излязло от употреба през 
последните години.

В тестовете в Швеция се включи най-високо-
оборудваната версия на Evadys, предназначена 
за туризъм и екскурзии. Двуосният автобус бе с 
дължина 12 097 мм, единична втора врата на са-
лона, 46+1+1 седящи места, оборудван с кухня и 
тоалетна. Двигателят Cursor 9 е с мощност 400 
к.с. и единствен в теста в Швеция бе куплиран с 
новата 12-степенна роботизирана предавател-
на кутия ZF TraXon.

На фона на далеч по премиум изглеждащи-
те представители на други марки, участващи в 
теста, Evadys се открои с изключително атрак-
тивната за туристически автобус цена. Както и с 
многофункционалността си. Според производи-
теля това е модел, който през седмицата може 
да се ползва за превози по редовни автобусни 
линии, а през уикенда – за екскурзии и туристи-
чески пътувания. Неслучайно от Iveco Bus казват, 
че за създаването на Evadys са ползвали опита 
си от Magelys и ДНК-то от Crossway. Моделът се 
предлага в 15 варианта – с различни нива на обо-
рудване, 4 предавателни кутии, две дължини, ня-
колко конфигурации на вратите на салона...

При пътните тестове Evadys демонстрира типичните качест-
ва на италианската школа – пъргавина, динамика и достатъчно 

мощност, въпреки че бе с най-малкия двигател сред участници-
те. Управлението е комфортно, видимостта за водача и пътници-
те – добра, маневреността – отлична.

На пътя край 
Линшьопинг
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Mercedes-
Benz Tourismo

Сред очакваните с най-голям интерес участници в 
евротеста бе най-новият продукт на Daimler Buses – но-
вото поколение на легендата Mercedes-Benz Tourismo. 
Новото трето поколение на бестселъра при туристиче-
ските автобуси бе представено официално в средата на 
юни тази година. Серийното му производство стартира 
в завода в Хьошдере в Истанбул през август, а на прак-
тика в Швеция беше първият пътен тест на модела за 
журналисти.

В Швеция пристигна една от двуосните версии на 
New Tourismo с дължина 13 115 мм, височина 3680 мм и 
по-високото от двете нива на оборудване – Comfort Plus. 
Двигателят OM 470 e с мощност 428 к.с., а предавател-
ната кутия е 8-степенната автоматизирана PowerShift 3. 
Салонът е с 48+1+1 седящи места.

Всичко хубаво, което може да се каже за един турис-
тически автобус, трябва задължително да бъде казано 
за новия Tourismo. Един типичен Mercedes-Benz, кой-
то вече покрива и още един – по-висок, сегмент, осво-
боден, след като досегашния флагман Travego повече 
няма да се предлага на европейските пазари. В новия 
Tourismo не липсва нищо и няма нищо излишно. Всич-
ко е точно и на място. Като започнем от дизайна, кой-
то има модерно звучене, без да е разточителен, минем 
през вътрешното обзавеждане и оборудване на ком-
фортния салон, където всеки детайл е напасван до сто-
тни от милиметъра, и стигнем до мястото на водача. А 
водачът разполага с всички познати системи за сигур-
ност и помощ при управлението. Шофьорското място 
е леко повдигнато, което е подобрило видимостта на-
вън, а всички уреди за управление са точно там, къде-
то ги очакваш. Към всичко това трябва да се добави ви-
сокото качество на използваните материали и умелото 
им съчетаване. 

На пътя автобусът е изключително стегнат и мане-
врен и по нищо не се усеща, че е дълъг над 13 м, а лежи 
само на два моста. Работата на двигателя и предавател-
ната кутия доставя удоволствие на водача, а обещани-
те ефективност и икономичност със сигурност биха дос-
тавили удоволствие и на всеки транспортен оператор. 

Neoplan 
Tourliner

Когато в европейския автобусен тест участ-
ва Neoplan, винаги става интересно. Неслучайно 
Neoplan има четири победи в 29-годишната ис-
тория на надпреварата. Новият Neoplan Tourliner 
имаше световна премиера по време на миналого-
дишното изложение IAA2016 в Хановер.

В Швеция MAN Truck and Bus се представи с 
двуосен луксознооборудван вариант с дължина 12 
113 мм и височина 3870 мм. Автобусът е с ново-
то поколение на двигателя MAN D2676 LOH с мощ-
ност 420 к.с. и с интелигентната автоматизирана 
12-степенна предавателна кутия MAN TipMatic. 
Салонът е с 44+1+1 седящи места.

В Линшьопинг Tourliner се представи така, как-
то всички очакваха от модела – на високо ниво. И 
за този туристически автобус може да се каже, че 
почти няма какво да се желае повече. Изключите-
лен комфорт и лукс в салона, приятни на допир ма-
терии и материали, умело съчетани цветове, стил 
във всеки един детайл. С няколко думи – и външ-
ният, и вътрешният дизайн са типично Neoplan-
ски. Особено приятно е мястото на водача. Сядай-
ки зад кормилото на този автобус, въпреки че мо-
делът е нов, изпитваш усещането, че цял живот 
си карал точно този автобус. Всичко е на точното 
място. Сега усещането бе още по-приятно, защо-
то чрез подходящо конфигуриране на шофьорска-
та кабина, арматурното табло, наклона на кормил-
ния кръг и използваните материали конструктори-
те на марката създават на шофьора усещане, че 
управлява лек автомобил. И това усещане бе най-
силно изразено сред всички конкуренти в теста.

На пътя автобусът стои изключително стабил-
но, двигателят е корав и динамичен и работи в син-
хрон с предавателната кутия. Много дребен, но по-
казателен детайл е разположението на индивиду-
алните USB-портове за пътниците, които са между 
облегалките на предния ред седалки и така на па-
сажерите не се налага да си кръстосват кабелите 
при зареждане на телефони и мобилни устройства. 

наваше основно по магистрала между Манторп 
и Мьолби и обратно, а втората бе по двупосочен 
път с много завои и стигаше до Ламбоховследен 
и обратно до Манторп. Трасето се изминаваше 
за около 50 минути, а изпитанията на шестте кан-
дидата се проведоха при почти непрестанен си-
тен дъжд, умерен страничен вятър и умерен тра-
фик на пътя. На магистралните участъци може-
ше да се усети стабилността на автобусите при 
постоянния страничен вятър, както и да се из-
пробват системите за помощ на водача и за си-
гурност, с които бяха богато оборудвани канди-
датите за славата, да се види как реагира адап-
тивният круиз контрол, какъвто имаха и шестте 
автобуса. В двупосочните участъци пък можеше 
да се долови поведението на автобусите в остри 
завои при мокра настилка.

Както можеше да се очаква от участници в тест 
на такова високо ниво, на пътя всичките шест бо-
гато оборудвани автобуса демонстрираха пове-

че достойнства, отколкото недостатъци, по отно-
шение на пътното поведение и комфорта, които 
предлагат. Това, разбира се, направи задачата на 
членовете на журито при определяне на победи-
теля много трудна, но носителят на званието Ав-
тобус на годината 2018, за съжаление, може да 
бъде само един.

А победителят и носител на званието Coach 
of The Year 2018 ще бъде обявен на 19 октомври 
по време на новоучредената Нощ на наградите в 
рамките на най-голямото автобусно изложение в 
света Busworld Kortrijk 2017 в Белгия. Тогава про-
изводителят му ще получи наградата си и право-
то да брандира отличения модел като неин но-
сител.

Пъстра компания от участници
В Швеция на разположение на членовете на 

журито бяха шест от най-новите модели на най-

големите европейски автобусни производите-
ли. Всички отговаряха на критериите на журито 
за допускане до теста: минимална дължина на 
автобуса от 10 м, наличие на два или три моста, 
моделът да е в серийно производство, да покри-
ва еконормите Евро-6, да не е специално изпъл-
нение (примерно във вариант за футболен от-
бор), седалките да бъдат по 2 отляво и отдясно 
на всеки ред.

В крайна сметка производителите, които дой-
доха в Линшьопинг, показаха най-доброто от най-
новото, с което разполагат в момента. А изборът 
за журито не беше лесен, тъй като всички канди-
дати имаха много достойнства и силни страни, 
като в същото време някои от тях попадаха в раз-
лични сегменти. Но всеки имаше своите козове 
в надпреварата. В същото време производите-
лите им наблегнаха освен на техническите до-
стойнства, комфорта и сигурността на автобуси-
те и на начините за повишаване на ефективност-

та на работа с техните продукти, на подобрява-
нето на обслужването и понижаването на обща-
та стойност на притежание (TCO). Отделно всич-
ки автобусни марки вече следват курса на време-
то и предлагат пълно оборудване за сигурност и 
комфорт, както и удобства на борда като индиви-
дуални USB-портове за всеки пътник, контакти с 
220 в напрежение, безжичен интернет...

Така или иначе в Швеция се събра доста раз-
нородна компания от участници – от луксозни ав-
тобуси от премиум класа през типични туристи-
чески автобуси, предлагащи висок комфорт и 
лукс, до многофункционални автобуси, разрабо-
тени с идея да предложат достатъчно комфорт и 
лукс на разумна цена. Така при оценката освен 
качествата на автобусите и това, което предла-
гат те на бъдещите си собственици и пасажери, 
трябваше да бъде взет предвид и балансът меж-
ду качество, екстри и технологии, от една стра-
на, и крайната цената на модела, от друга страна. 
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Scania 
Interlink HD

С най-новия си модел – Interlink HD, 
представен в края на 2015 г., в теста се 
включи шведският производител Scania. 
Това също е модел, с който производите-
лят от Сьодертале запълни една празнина 
в гамата си – между градските си модели 
Citywide и флагмана Touring. Още на пръв 
поглед се долавя, че interlink е взел най-до-
брото от двата сегмента в гамата на Scania, 
за да се получи един многофункционален 
продукт. Interlink се предлага и в по-ниски 
версии – LD и MD.

При Interlink версията HD е с най-високо 
ниво на оборудване и е предназначена за 
туристически превози. В теста участва три-
осен вариант с дължина 14 000 мм, височи-
на 3660 мм и 57+1+1 седящи места. DC13 
e с мощност 450 к.с., а предавателната ку-
тия – роботизираната 12-степенна Scania 
Opticruise.

За Interlink HD може да се каже, че е ти-
пичен шведски продукт и още по-типичен 
представител на марката Scania. Стегнат 
дизайн, без разточителство. Строги форми 
отвън и отвътре и в същото време – функ-
ционален, удобен, комфортен и практичен. 
Използваните материали са с добро ка-
чество. Типично за Scania е мястото на во-
дача. Изключително удобно управление, 
ергономия, добра видимост навън. На пътя 
моделът е стегнат. 

При маневри по нищо не може да се усе-
ти голямата му дължина. Двигателят при-
тежава добра динамика, работата на пре-
давателната кутия е синхронизирана иде-
ално с него. Моторната спирачка и ретар-
дерът са високоефективни. Автобусът стои 
изключително стабилно на пътя дори при 
дъжд и вятър и движение с максималната 
скорост от 100 км/ч. 

VDL Futura 
FDD2

VDL Futura FDD 141 бе единственият дабълде-
кер, участвал в CET2017. От по-малко от година 
дабълдекерът на VDL Bus & coach е в нова кожа. 
Дотогава той вървеше под името Sinergy, но про-
изводителят от Валкенсваарт го обнови тотално и 
го причисли към линията си за туристически авто-
буси Futura. Това не е странно, тъй като през по-
следните 5 – 6 години пазарът на двуетажни авто-
буси в Европа изживява истински ренесанс и по-
стоянно върви нагоре. Затова амбициите не само 
на холандците, а и на всички сериозни европейски 
производители са по възможност да отхапят по-
голям пазарен дял от него. С това, което демон-
стрира в Швеция Futura FDD 141, има всички шан-
сове да го направи. Защото холандският произво-
дител се представи с едно истинско бижу при дву-
етажните автобуси.

Най-новият модел на VDL Bus and Coach e из-
ключително луксозен. Дължината на триосния ги-
гант е 14 145 мм при височина 4000 мм. В Швеция 
моделът пристигна в изпълнение с 60+1+1 седя-
щи места с две четириместни сепарета на долно-
то ниво, но капацитетът на салона може да е до 96 
пасажери. Двигателят DAF MX-13 e с мощност 510 
к.с., а предавателната кутия е 12-степенна, робо-
тизирана ZF AS Tronic.

Много са достойнствата на холандския дабъл-
декер: изключителен комфорт и лукс в салона, ви-
соко качество на сглобките и материалите, тотал-
на обезшуменост на салона... Като едно от най-го-
лемите му предимства обаче трябва да се отбеле-
жат лекотата на управление и отличната видимост 
за водача. Позицията на шофьора е повдигната, 
което увеличава зрителното поле, като в същото 
време огледалата за обратно виждане са разпо-
ложени така, че не пречат на видимостта напред и 
встрани. Неслучайно всички от тествалите модела 
в Швеция подчертаха, че сядайки зад волана, има-
ли усещане, че управляват нормален, а не двуета-
жен автобус.

А изводите от теста в Швеция са, че авто-
бусната индустрия се стреми да напипва пулса 
на бизнеса и да усеща желанията и нуждите на 
своите клиенти. Резултат от това са както все по-
високооборудваните, комфортни и сигурни мо-
дели, така и все по-голямата ефективност и мно-
гофункционалност на туристическите автобуси.

Спонсорите 
И през тази година провеждането на Coach 

Euro Test 2017 в Швеция бе подкрепено от тради-
ционните спонсори. ZF Friedrichshafen AG е по-
стоянен спонсор на Европейски автобусен тест. 
Немският гигант е може би най-големият достав-
чик на възли и агрегати за автобусните произво-
дители – предавателни кутии, кормилни упра-
вления, съединители, части по окачването, дви-
гателни и управляеми мостове… Няма автобу-
сен производител, който да не ползва нещо от 

ZF, като изключение не правят дори тези, които 
си имат собствени предавателни кутии. Стига да 
се спомене, че в Швеция четири от шестте кан-
дидата бяха оборудвани с предавателни кутии от 
ZF. При представянето в Швеция Франк Буркхарт, 
директор на продажбите в автобусната дивизия 
на концерна, и Франк Дишер, отговарящ за про-
дуктовите и корпоративните комуникации в авто-
бусното подразделение на компанията, набле-
гнаха на най-новите продукти с марка ZF за авто-
буси. Сред тях бяха новата автоматизирана пре-
давателна кутия TraXon, която участваше в теста, 
и напълно автоматичната трансмисия EcoLife, 
която вече се прилага не само при градски авто-
буси, но и при туристически модели. 

Busworld International също е постоянен и ос-
новен спонсор на Европейския автобусен тест. 
Компанията организира и управлява най-голя-
мата и успешна международна верига от авто-
бусни изложения. По традиция наградата Coach 

of The Year се връчва на изложението Busworld 
Europe, провеждано на всеки две години Бел-
гия. През октомври 2017 г. ще бъде последно-
то издание на изложението в белгийския град 
Кортрейк, а от 2019 г. то се мести в по-простор-

ния изложбен център на белгийската столица 
Брюксел. 

Лъчезар АПОСТОЛОВ
Линшьопинг – София

Coach Euro Test 2017 
приключи успешно, а 

на хоризонта се задава 
Bus Euro Test 2018, който 
ще се проведе през май 

следващата година в Загреб


