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Член на международнoтo жури

Макар и само с трима участници, поред-
ният европейски сравнителен автобусен 
тест в Загреб бе повече от интересен и 

оспорван. Защото надпреварата противопоста-
ви, от една страна, апогея на дизеловата техно-
логия, а от друга – все по-агресивно навлизащо-
то електрическо задвижване.

Съперниците
Съперници в теста и кандидати за престиж-

ната награда бяха Heuliez GX Elec, Irizar ie-tram 
и Mercedes-Benz Citaro Light Hybrid – модер-
ни градски автобуси, оборудвани с последните 
иновации и достижения на автобусната индус-
трия.

Heuliez GX Elec е 12-метров напълно електри-
чески автобус, като марката е част от концер-
на CNH Industrial Group. Този френски произво-
дител черпи от богатия опит на Iveco Bus. Елек-

трическият Heuliez GX Elec, който е част от елек-
трическата програма на CNH Industrial Group, 
може да помогне на операторите в обществе-
ния транспорт и на градските управи да покрият  
изискванията на ЕС и правителствата в отговор 
на Споразумението за климата от Париж 2015 г.

С напълно електрическо задвижване е и фу-
туристично изглеждащият 19-метров Irizar  
ie-Tram. Неотдавна базираният в страната на 
баските производител откри новия си завод  
e-mobility, където освен градски електрически 
автобуси започва производство и на електриче-
ски камион за градски приложения. Електриче-
ския Irizar ie-tram пък е решение за масов град-
ски транспорт на пътници по силно натоварени 
автобусни линии, като по капацитет и ефектив-
ност е сравним с трамвай. Вариантите за конфи-
гурация при ie-tram предполагат широка сфера 
на приложения от страна на транспортните опе-
ратори или общините. Моделът например може 

Bus Euro Test 2018 в Загреб

Дизелов апогей vs електрическо бъдеще
Кой ще е Автобус на годината 2019? Отговорът на този въпрос даде Bus Euro Test 2018, който се 
проведе от 21 до 24 май в хърватската столица Загреб. Победителят ще стане известен на 19 
септември по време на международното изложение IAA Nutzfahrzeuge 2018 в Хановер, когато 
ще получи наградата си Bus of The Year 2019

Bus Euro Test 2018  
in Zagreb

Which one will be Bus of the 
Year 2019? The answer of this 
question was given by Bus 
Euro Test 2018, which was 
held from May 21st to 24th in 
the Croatian capital of Zagreb. 
The winner will be announced 
on September 19th during IAA 
Nutzfahrzeuge 2018 in Hano-
ver, when the Bus of the Year 
2019 award will be handed 
over.
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да бъде оборудван с общо осем плъзгащи врати от 
двете страни, което го прави идеален за BRT-тра-
сета (Bus Rapid Transit) дори и в по-малки градове с 
транспортни проблеми.

Третият участник в теста – 12-метровият Mer-
cedes-Benz Citaro Hybrid, използва хибридна дизел-
електрическа технология на задвижване и е олице-
творение на върховите достижения при дизелови-
те решения, като към това добавя качеството, стан-
дартите при производство на Mercedes-Benz и тра-
дициите – Citaro е най-продаваният градски авто-
бус в света за всички времена. Mercedes-Benz Citaro 
Hybrid е олекотен хибриден градски автобус, подхо-

дящ за екологична употреба и отговарящ на екоо-
граниченията в градовете.

И трите автобуса бяха представени за пръв път 
пред широката публика по време на Busworld Kortrijk 
2017, като Busworld е основен спонсор на европей-
ските автобусни тестове от самото им начало. Про-
изводителят на възли, агрегати и оборудване за ав-
тобусната промишленост ZF e другият основен и ре-
довен спонсор на европейските автобусни тестове, 
провеждани всяка година. Тестът в Загреб бе под-
крепен и от Goodyear, а домакин беше загребската 
компания за градски транспорт ZET. Стартът на теста 
бе даден от кмета на Загреб Милан Бандич.

Кратка спецификация на автобусите от Bus Euro Test 2018*

Параметри* Heuliez GX337 Elec  Irizar ie tram
 Mercedes–Benz  

Citaro hybrid

Дължина, мм 12 060 18 730 12 135

Ширина, мм 2550

Височина, мм 3350 3400 3210

Колесна база, мм 6120 5980 / 6540 5900

Преден / заден надвес, мм 2715 / 3225 2805 / 3405 2805 / 3430

Собствено тегло, кг 13 500 17 500 11 500

Тегло на батериите, кг 2300 2100 н.д.

Максимално допустима маса, кг 20 000 31 000 19 000

Брой мостове 2 3 2

Диаметър на завой, мм 21 810 23 700 21 214

ДВГ – – OM 936 h

Работен обем, л – – –

Максимална мощност, кВт – – 220

Максимален въртящ момент / об./мин, Н.м – – 1200 / 1200

Предавателна кутия – – ZF Ecolife 6 AP 1200

Брой предавки – – 6

Обем резервоар, л – – 265

Тягов електродвигател / мощност, кВт н.д. / 195 Irizar / 235 Hybrid electric motor / 14

Въртящ момент, Н.м 2485 / 4000 2300 220

Тип батерия / капацитет, кВтч Lithium–ion NMC / 364 Lithium LTO / 90 – 150 double–layer capacitors / 2 x 2 Ач

Пробег с едно зареждане, км 300** 50–60*** н.д.

Тип зарядно устройство plug–in Combo2/ пантограф –

Време за зареждане – бързо / бавно, ч н.д. 0,1 / 4–5 –

Разход, кВтч / км 0,54 – 1,02 н.д. –

Брой врaти 3 4 2

Ширина на вратите 1/ 2 / 3 / 4, мм 1200 / 1200 / 1200 / – 1100/ 1100 / 1200/ 1200 1250 / 1250 / – / –

Височина на достъп при 1 / 2 / 3 / 4 врата, мм 320 / 330 / 340 / – 250 / 250 / 270 / 270 320 / 320 / – / –

Брой места – седящи / общо 27 / 90 39+1 / 155 39+1 / 101

Места за инвалидна количка 2 1 1

Цена, евро 550 000 800 000 270 000

Данни от измерванията

Време за ускорение от 0 км/ч до 50 км/ч, сек 20,4 11,3 10,7

Време за достигане на макс. скорост, сек 30,6 (60 км/ч) 36,6 (70 км/ч) 23,4 (80 км/ч)

Спирачен път от 50 км/ч до 0 км/ч, м 16,3 13,7 14

Шум в задната част на салона при 60 км/ч, дБ 71 74 67

* Данните са от спецификациите за демоавтобусите, представени от производителите на BET2018 
** Без климатик или отопление                    *** С климатик или отопление
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Тестът
Трите градски автобуса бяха тествани в 

Загреб от 21 професионални журналисти – спе-
циализирани в автобусите и автобусните прево-
зи, сред които и Лъчезар Апостолов – главен ре-
дактор на списание КАМИОНИ. Това е съставът 
на международното жури Автобус на годината, а 
членовете му са представители на 21 водещи и 

специализирани в сферата на автобусния транс-
порт печатни издания от 21 държави от Европа.

Участващите в надпреварата автобуси бяха 
подложени на обстойни тестове по улиците на 
хърватската столица. Маршрутът с дължина 
около 30 км бе част от реална градска линия на 
Загреб и тръгваше от депото на ZET, премина-
ваше по двупосочни улици, градски магистрали, 
широкия център на града и отново по двупосоч-
ни улици приключваше в депото.

Журналистите, участващи в теста, изпробва-
ха кандидатите за славата като водачи и пътници, 
а ден преди началото на пътните тестове автобу-
сите бяха подложени на сериозни измервания за 
време за ускорение, спирачен път и ниво на шум в 
салона. Това са показатели, които помагат на чле-
новете на журито да получат по-пълни впечатле-
ния за възможностите на автобусите.

След това дойде ред на обстойните презен-
тации и тридневните пътни тестове по маршру-
та. Така членовете на журито имаха възможност 
да усетят управляемостта, пътното поведение, 
достъпа до обслужване и поддръжка, комфорта 
за пътниците, достъпността за инвалидни и бе-
бешки колички, осветеността и обезшумеността 
на салона, возията...

Изборът
На общо събрание, което се проведе в по-

следния ден от автобусния тест, след гласуване 
и представяне на подробна мотивация от все-
ки член на журито, бе избран Автобус на година-
та 2019. При избора на победител членовете на 
журито се опират на система от критерии, кои-

HEULIEZ GX 337 ELEC Френският производител на градски автобуси Heuliez Bus без-
спорно бе най-интересният участник в теста. Не само защото 

за пръв път се появяваше в престижната надпревара. А и защото 
зад себе си освен дългогодишен опит имаше подкрепата и опита 
на CNH Industrial, от която е част, и респективно Iveco Bus. 12-ме-
тровият електрически GX 337 Elec е част от широка гама градски 
автобуси, които се предлагат с дължина 9,5, 10,7, 12 и 18 м в дизе-
лов, хибриден, газов или електрически вариант както за регуляр-
на употреба, така и за бързите BRT трасета. Гамата включва и из-
пълнения като тролейбуси.

По улиците на Загреб Heuliez GX 337 Elec изненада повече от 
приятно. Моделът предлага много добър комфорт за водача – по-
ложението на тялото е удобно, видимостта навън – отлична, уре-
дите за управление са достъпни. Приятна бе и изненадата от път-
ното поведение. Макар и да не стана шампион по ускорение, 
Heuliez GX 337 Elec набира доста бързо и най-важното плавно и не 
особено шумно. Маневреността е идеална, а единствено окачва-
нето работи малко по-твърдо от това на другите конкуренти.

Към предимствата може да се добави вътрешният дизайн на 
салона, където е работено много за повече естествена светлина.

Електрическата силова линия с централно разположен елек-
тродвигател също работи доста добре. Французите направиха 
уговорката, че декларираният пробег с едно зареждане от 300 км 
зависи от топографията, климатичните условия и стила на шофи-
ране. Факт е, че по време на тестовете в Загреб за ден автобу-
сът изминаваше около 250 км. Освен обичайното бавно зарежда-
не през нощта, техническият екип го зареждаше само още един 
път по бързия способ – за около 40 мин след четвъртата обикол-
ка на маршрута.

Като малък минус може да се изтъкне, че на фона на високотех-
нологичните решения, приложени в автобуса, дизайнът на арма-
турното табло и използваните в него материали бяха леко демо-
де. За разлика от външния дизайн, в който се долавят артистични 
елементи, характерни за Iveco Bus. 

Членове на международното жури Автобус на годината:
ÖPV Österreichischer Personenverkehr (Австрия); Transporama (Белгия); 
КАМИОНИ (България); Kamion & Bus (Хърватия); Danske Busvorgnmand 
(Дания); Auto, tekniikka ja kuljetus (Финландия); Bus & Car Connexion 
Transports Territoires (Франция); Omnibusrevue (Германия); Bus & Coach 
Buyer (Великбритания); Camion Truck & Bus Magazin (Унгария); Fleet 
Management Magazine (Ирландия); Tuttotrasporti (Италия); Touringcar & 
Bus (Холандия); Buss-Magasinet (Норвегия); Autobusy (Полша); Tranzit 
(Румъния); Autobuses & Autocares (Испания); Res-och Trafikforum (Швеция); 
TIR transNews (Швейцария); Transport & Logistika (Slovenia); Transport a 
Logistika (Чехия)
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IRIZAR IE-TRAM Ако Bus Euro Test 2018 в Загреб имаше участник, дошъл от бъде-
щето, то това беше Irizar ie tram. На това отгоре производите-

лят от страната на баските пристигна в хърватската столица с BRT 
изпълнение на съчленения гигант. Вариантът за бързи автобусни 
трасета е идентичен със съчленения вариант на конвенционалния 
електрически модел i2e. Разликата е единствено в оформлението 
на шофьорската кабина и на предната и задната част на автобуса. 
Тези промени обаче придават на ie tram наистина футуристичен 
вид. Може би точно изборът на испанския производител да участ-
ва в Загреб с BRT вариант доведе до лек дискомфорт при шофи-
ранията през определени участъци на маршрута. Защото авто-
бусите с метродизайн са предназначени за обособени автобус-
ни трасета, обикновено без насрещен трафик. А по двупосочни 
и тесни улици често метродизайнът не е предимство, а дори – на 
моменти пречи. Става въпрос за доста широките А-колони, кои-
то почти скриват насрещните леки автомобили от водача на авто-
буса при разминаване по тесен път със завои. Дизайнът им е про-
диктуван от съображения за здравина на конструкцията. Произво-
дителят е реагирал високотехнологично за отстраняване на този 
недостатък. Вместо с традиционните изнесени встрани огледала 
за обратно виждане водачът разполага с екрани в кабината, кои-
то приемат изображение от външно монтирани камери и замест-
ват огледалата. При това почти перфектно. Като изключим, че за 
несвикналия с такива технологии е нужно време да свикне и да за-
почне да се ориентира бързо с деветте изображения, разположе-
ни на 3 монитора. По един монитор с по две изображения, разпо-
ложен вдясно и вляво, замества традиционните външни двойни  
огледала. Трети монитор предава общо 5 изображения – по едно 
за втора, трета и четвърта врата и по едно за мъртвите точки вля-
во и вдясно в предната долна част на автобуса.

Иначе достиженията на испанците при разработката на моде-
ла наистина заслужават адмирации. Не само заради най-инова-
тивния автобус в теста, а и заради факта, че всеки детайл в него е 
разработен и произведен от Irizar Group.

Ускорението на гиганта е прилично за размерите, както и плав-
ността на хода и работата на окачването. Салонът е светъл и моде-
рен, като създателите имат още малко да поработят върху обез-
шумяването на задната му част, където, особено по време на уско-
рение, измереният шум бе по-силен от този на дизеловия участ-
ник в теста.

Irizar ie tram, според натоварването и топографията на тере-
на за експлоатация на автобуса, се предлага с два типа батерии, 
захранващи централно разположен електродвигател. Lithium LTO 
дават повече мощ и тяга, но се изчерпват по-бързо, а Lithium NMC 
са за по-равни терени и по-дълъг пробег. В Загреб баските бяха 
избрали първия тип, което наложи двучасови прекъсвания на шо-
фиранията по обяд за зареждане на батериите. 
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то отчитат влиянието върху околната среда, еко-
логичността, както и обслужването на потребно-
стите на транспортните оператори и пътниците 
по отношение на ефективност и комфорт.

Дискусията бе оживена, а изборът не беше 
лесен. Защото и тримата производители, участ-
ващи в надпреварата, представиха изцяло за-
вършени иновативни продукти. И трите автобу-
са на практика се вписват в близкото бъдеще 
на градския транспорт, като предоставят реше-
ния за ефективен, безопасен и екологичен град-
ски транспорт. В същото време са представите-
ли на две различни поколения на технологиите, 
обслужващи превоза на пътници.

От едната страна е доказаната дизело-
ва технология, доведена до съвършенство от 
Mercedes-Benz и подкрепена от силата на хи-
бридното задвижване. Комбинацията всъщност 
е вече позната и доказала се при леките автомо-
били на немския производител.

От другата страна са двама представители на 

набиращата скорост електрификация на град-
ския транспорт. А на всички е ясно, че колкото и 
да бъде усъвършенствана дизеловата техноло-
гия, тя бавно ще отстъпи пред електрическото 
задвижване – поне при градските автобуси.

Испанците от Irizar отдавна се доказаха като 
водещ автобусен производител, а от няколко го-
дини влизат в същата категория и при електри-
ческите автобуси. Достатъчно е да споменем, че 
градските им автобуси използват само електри-
ческо задвижване и че всички компоненти, въ-
зли, агрегати и детайли за тях, включително ба-
териите, се произвеждат в завода на компания-
та в Адуна или от компании, които са част от Irizar 
Group.

За Heuliez Bus е достатъчно да се спомене, че 
има многогодишни традиции като автомобилен 
и автобусен производител и че се ползва от въз-
можността да черпи с пълни шепи от технологии-
те, ноу-хауто и опита на гигант като CNH Industrial 
Group и Iveco Bus.
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ZF Friedrichshafen AG
Пред участниците в теста един от спонсорите на събити-

ето – немският производител ZF Friedrichshafen AG, напра-
ви кратко представяне на някои от най-новите си продукти, 
предназначени за конвенционални и електрически градски 
автобуси и насочени към пестене на разходи за транспорт-
ните оператори. Още повече, че в теста нямаше автобус, кой-
то да не използва нещо, произведено от ZF Friedrichshafen.

При представянето бе обърнато внимание на централно-
то електрическо задвижване за камиони и автобуси CeTrax, 
което вече е налично и за минибуси. Както и на познатата ав-
томатична предавателна кутия EcoLife, която вече се пред-
лага не само за градски, но и за туристически автобуси. И 
една новост – готово е новото паралелно хибридно задвиж-
ване за автомобили за работа – Traxo Hybrid.

Трофеят и журито 
Обявяването на победителя и връчването на трофея ще 

бъдат по време на IAA Nutzfahrzeuge в Хановер. Спечелили-
ят приза Автобус на годината 2019 (Bus of the Year 2019) ще 
може  да брандира отличения модел с логото на наградата.

Международното жури Автобус на годината е независи-
ма, демократична организация с нестопанска цел, създаде-
на от група водещи списания за автобуси от Европа. На все-
ки две години – в четна година журито на Автобус на годината 
организира тест за градски автобуси – Bus Euro Test. В нечет-
ни години тестът Coach Euro Test e за туристически автобуси. 
Членове на журито участват в тестовете доброволно и при 
много строги правила за запазване на безпристрастност.

Bus Euro Test 2018 бе организиран от Бощян Паусър (член 
на журито за Хърватия и редактор в Kamion & Bus) и Горан 
Кекич (член на журито за Словения от Transport & Logistika).

По едно водещо издание от всяка държава, което члену-
ва в журито, бе поканено да се присъедини към журито и те-
ста. За България това бе списание КАМИОНИ. През послед-
ните десет години журито нарасна, а членовете му се увели-
чиха от 12 до 21, както е сега. Допуска се членство само на 
едно издание от държава.   

Пътуването на представителя на списание КАМИОНИ 
до Загреб и обратно стана възможно и с помощта на 
Moto-Pfohe и новия Ford Tourneo Custom (тест – на стр. 
38)

Загреб – София

MERCEDES-BENZ CITARO LIGHT HYBRID Citaro Hybrid бе представен през миналата година, когато най-
продаваният градски автобус в света (с над 50 000 доставки 

досега) се сдоби с електродвигател-генератор, вграден в тран-
смисията. Той е с мощност 14 кВт и максимален въртящ момент 
от 220 Нм и тук не става дума за общоприетото понятие хибриден 
автобус. Чрез паралелното хибридно задвижване консумацията 
на гориво при Citaro се намалява с до 8,5%. При нужда електро-
двигателят подпомага дизеловия силов агрегат и го разтоварва. 
Когато не е необходимо да работи, електродвигателят влиза в ре-
жим на генератор и зарежда блок от ултракондензатори, в които 
се рекуперира и енергията от спиране на автобуса. Натрупаната в 
кондензаторите енергия се използва за задвижване на допълни-
телните системи, с което икономията расте. Отделно хибридната 
версия на Citaro е олекотена със 156 кг и е снабдена с електрохи-
дравлично кормилно управление. За което също спомага хибрид-
ното задвижване. То комуникира с горивната системата и когато 
влиза в действие, впръскваното в цилиндрите гориво се намаля-
ва. Това е дало възможност горивният резервоар да бъде намален 
до 265 л при стандарт 300 л, без да пострада пробегът с едно за-
реждане, който е 800 – 900 км. 

Ясно е, че всички тези предимства можеха да се усетят по вре-
ме на теста в Загреб. Перфектно и плавно ускорение, прециз-
но кормилно управление и маневреност са само част от силните 
страни на Mercedes-Benz Citaro light hybrid. Доказаха ги и измер-
ванията, където моделът на немския гигант се открои сред кон-
курентите. Пак там, на тестовата писта, дойде най-голямата из-
ненада – Citaro Hybrid е по-тих от електрическите си конкуренти! 
За това си има обяснение.Това е Citaro – прецизно изработен и 
напасван до последния детайл иновативен автобус. Да, иновати-
вен, дори на фона на електрическото бъдеще. Защото ако задвиж-
ваните на ток конкурентите в Загреб са близкото „утре” на град-
ския транспорт, Citaro hybrid е неговото „тук и сега” – готов за ра-
бота и много по-достъпен за транспортните оператори. Предубе-
дените биха казали, че това е стара технология и че в Citaro hybrid 
няма нещо кой знае колко по-ново в сравнение с дизеловата вер-
сия на бестселъра, станала Автобус на годината 2013, или с ме-
тановия Citaro NGT, конкурирал се с половин дузина електробуси 
по време на теста през 2016 г. в Брюксел. При измерванията оба-
че хибридът даде по-добри показатели и от двете предишни вер-
сии на градския модел на Mercedes-Benz. А иначе да, по отноше-
ние на дизайн, салон, ходова част в Citaro hybrid няма нищо ново. 
Затова няма да описваме прецизното му пътно поведение и ер-
гономията и удобствата за водача и пътниците, демонстрирани и 
в Загреб. Достатъчно е да се каже, че моделът притежава пълна 
идентичност на всички останали възли, агрегати и детайли с мо-
делната линия Citaro. 


