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Mantorp 2017. szeptember 4–7.
Svéd laptársunk, a Svensk Åkeritidning ma-
gazin szervezte a Coach Euro Test 2017-es 
rendezvényt. A lap dolgozóinak és Anders 
Karlson főszerkesztőnek, zsűritagnak a kö-
rültekintő, fáradhatatlan munkát kell minde-
nek előtt megköszönnünk. Szeptember 4-
én menetrend szerint megtörténtek –, most 
Sascha Böhnke (Springer Transport Media) 
vezetésével – a járműdinamikai tesztek az 
értékelések alapadataihoz. Tehát a Mantorp 
Park falai között minden jármű csak arra várt, 
hogy vezethessük őket. A korábbi rossz ta-
pasztalatok miatt továbbra is eltekintettünk 
az üzemanyagfogyasztás-méréstől, jellem-
zően járműdinamikai mérések voltak illetve 
zajterheléseloszlás-felvétel az utastérben. A 
versenypálya főépületében voltak a gyártók 
prezentációi. Minden járműgyártó-képvise-
lő kapott 20 percet vetítéssel kísért prezen-
tációhoz –, hogy bemutassa az innovációkat, 
dicsérje „portékáját” –, és 20 percet a jár-
mű közvetlen bemutatására. A prezentációk 
előtt néhány percben a vendéglátóktól hall-
hattunk adatokat a régi idők versenyeiről és 
manapság is itt zajlik a svéd Formula–3 egyik 
futama. 

A kijelölt útvonal- 
és tesztkörülmények
Mintegy 40 kilométeres pályát jelöltek ki a 
szervezők, arra is törekedve, hogy legyen au-
tópálya-szakasz, ahol a nyílt közlekedésben 
jellemző 100 km/h sebességet el lehet érni. 
Mantorp szűk főútját is igénybe véve volt la-
kott területű szakasz, meg egy kis „off road”, 
ahol visszafordultunk. Hegy vagy szerpentin 
az adott helyen nincs – csak sok tó, meg sík-
ság –, így erről le kellett mondanunk.
A felsorakozott buszok az utóbbi két évben 
kerültek a piacra. Majdnem minden jármű a 
korábbi azonos nevű modell továbbfejlesztett 
változata. Kivétel a két zászlóshajó, az IRIZAR 
i8 és a VDL emeletes busz volt, melyek telje-
sen új termékek. 
A zsűri által szervezett buszteszt nem (csak) 
a műszaki paraméterek összehasonlítása, 
szembeállítása. A vezetés is két részre oszlik, 
a járműdinamikai tulajdonságok még objektí-
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A teszt eredményét az októberi Busworld 2017 kortrijki kiállításon,  
az international Coach of the Year 2018 helyközi-távolsági-turistabusz 
kategória győzteseként hirdetik ki!

A Bus & Coach of the Year újságíró szervezet legfontosabb, évente 
megismétlődő eseménye –, ahol tudósítók, gyártók, szakemberek, járművek 
közötti különleges, már-már bensőséges kapcsolat alakul ki, 
és meghallgatjuk, ki miért gondolja, hogy az ő távolsági autóbusza lenne 
idén legméltóbb a trófeára. Az előző évben Brüsszelben a tömegközlekedés 
csúcsmodelljei voltak terítéken, a kétéves ciklus miatt ebben az évben 
a helyközi-távolsági-turistabuszok versenyeztek. Svédországban –, a régebbi 
időkben komoly autóversenyeknek is helyet adó –, 1969-ben épített Mantorp 
Parkban, Mantorp település határában zajlottak az események. Hat gyártó 
elmúlt két évben piacra lépő járművei állták a zsűritagok minden részletre 
kiterjedő vizsgálatait, menetpróbáit. Az októberi Busworld 2017-es 
kiállításon, Kortrijkban tudhatja meg a nagyközönség, hogy az Irizar, 
a Mercedes-Benz, a VDL, a Neoplan, a Scania vagy az Iveco autóbuszgyártók 
képviselői közül ki veheti át a presztízsértékű díjat. A hivatalos körülmények 
között megtartott pontozás eredménylapjait a záráskor összesítettük, 
az eredmény hiteles, de egyelőre nem árulhatom el, mindenesetre minden 
idők legszorosabb eredménye született.

1–2. Mantorp Park 
– a „versenypálya”
és a versenyző 
buszok
3. Sascha a 
szuperzsűritag, a 
fotók jelentős részét 
neki köszönhetjük
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ve összevethetők, de a vezetés érzete, az már 
igencsak szubjektív tényező. A zsűri tagjainak 
egy kisebb része nem vezet, mert nincs busz-
kategóriás jogosítványa, de nekik is jut feladat 
bőven. Ők egy utas oldaláról igyekeznek fel-
térképezni az adottságokat. A végső értéke-
lésnél aztán nehéz helyzetbe kerültünk, ami-
kor az összehasonlításra került a sor, főleg 
hogy a 6 jármű az adott kategória legalább 3 
szegmensébe sorolható. Azaz ott volt az alsó 
árkategóriába tartozó repülőtéri, vagy vasúti 
transzferbusz, a többcélú középkategóriás tá-
volsági busz és az akár luxusigényeket is ki-
elégítő jármű. Szoros volt a verseny, nüánszok 
döntöttek, de reményeim szerint jó döntést 
hoztunk, amikor az ár-érték arányt, a gazda-
ságos üzemeltetést (TCO), az utasbiztonság 
kérdéseit helyeztük előtérbe. Az alábbiakban 
járművenként, kategóriánként is csoportosít-
va tekintem át elsősorban a magam vezetési 
illetve a magam és kollégáim utazási tapaszta-
latait, kiegészítve néhány objektív informáci-
óval. Az egész újság is kevés lenne a részletes 
ismertetéshez, ezért csak a számomra fonto-
sabb, érdekesebb részleteket, esetleges csa-
lódásokat emelem ki. 

Irizar i8 Integral
Az Integral tetőtől talpig a gyár mérnökei-
nek, tervezőinek produktuma, luxusra han-
golva, egy teljesen új, eddig nem látott Irizar 
konfiguráció. 2004-ben Scania alvázra épít-
ve már sikerrel járt a cég ebben a verseny-

sorozatban. Azóta is szerepeltek itt jármű-
vek, de ez tűnik eddig a legígéretesebbnek, 
amit éreztem a kollégák értékeléseinél is. A 
korábbi azonos, de alvázas járműhöz képest 
közel egy tonnát spóroltak az új térszerke-
zetes konstrukcióval, rozsdamentes acélt 
használva szériakivitelként. A kompozit és 
alumínium szerkezetek, burkolatok a tömeg-
csökkentés titka. Ez a jármű kifejezetten a lu-
xuskategóriát célozta meg, ahol nagynevű 
konkurensekkel kell majd viaskodniuk. Az 
utastér ülései puha, finom bőrrel borítottak, 
mely az adott konfigurációban (2+2) a maxi-
mum kapacitást biztosították, amelyek a sík 
padlón akár 1+1 kiosztásban is beépíthetők, 
hatalmas lábtérrel. A gazdaságos üzemelte-
tést a DAF-motoros hajtáslánc biztosítja, ha-
marosan TraXon váltóval. Miután az üres jár-
művel egyenesen San Sebastianból érkeztek 
egyszerűsített fogyasztásmérést végez-
tek, 24,4 l/100 km rekorddal! (26 liter átla-
gos használatnál). A volán mögött és utas-
ként is kellemes csendben autóztunk, még a 
hátsó üléseken is. Egyedi a szinte vízszintes 
műszerfal, rendkívül jó a kilátás, az egész ve-
zetőtér felső kategóriás érzésű, mint a jármű 
külső megjelenése, egyedi formája is. A me-
netdinamika pazar, a 14 méteres hossz elle-
nére meglepően jó manőverezőképesség, az 
egyik kolléga az Y megfordulást egy lendü-
lettel megoldotta. A tükrök az egyik legjobb 
járműkörnyezeti lefedettséget biztosítot-
ták. Alapjáraton és intenzív gyorsításnál volt 

egy kis rezonancia, hogy pici negatívumot is 
említsek. Azon megoszlottak a vélemények, 
hogy vajon manapság elég-e a vezetőnél az 
USB csatlakozó, vagy tényleg hiányzik-e a 
klasszikus szivargyújtó, 12 V-os csatlakozó.

VDL Futura FDD2
Eddig emeletes Futura nem létezett. Ezzel a 
VDL is kimondhatja, gyakorlatilag minden 
buszszegmensben képes versenyképes jár-
művet gyártani. 2016-ban 450 emeletes au-
tóbuszt értékesítettek Európában, amihez 37 
járművel járult hozzá a VDL (éves kapacitásuk 
100 jármű/év). Érdekes a kategória, mert bár 
messze a legdrágább, de mintegy 20 utassal 
több fér az utastérbe, mint egy sima akár 15 
méteres busznál. Így nemcsak a minőségi ka-
tegóriában kínálnak alternatívát, de számos 
olyan piac van, ahol még akár a tömegközle-
kedési használat is számba jöhet. A „kocka” 
alakú 14,145 méteres busz 3 tengelyes, 4 mé-
ter magas. A „földszinten” két csonka sorral, 
aki nem akar vagy tud emeletet mászni, an-
nak így könnyű a dolga. Szükségszerű komp-
romisszum a szögletes forma, így a legna-
gyobb a befogadótérfogat (1,724 méter az 
emeleti szabad magasság). Nem harsány a 
külső, de kiválóan, gondosan összerakott au-
tóbusz, arra is törekedtek, hogy a csomagtér 
ne korlátozza a befogadóképességet. A 9,3 
köbméteres csomagtér szendvicspadló-szer-
kezete pontos térgeometriai kihasználtsággal 
párosul. 

A DAF Euro VI-os erőforrás és 
a ZF kiegészítők természetes 
párosítások ehhez a konstruk-
cióhoz. Nem hivatalosan 27,8 
liter/100 km fogyasztást mér-
tek egy saját teszt során. A 
padlóhoz képest emelt pozíci-
óban elhelyezett vezetőülésből 
meglepően jó a kilátás, nem 
kell előrehajolgatni, hogy a jel-
zőlámpát megfigyelhessem. 
Ezt úgy érték el, hogy az eme-
letből egy éket kihasítottak, 
ami az emeleti első üléssor-

Irizar i8 Integral

 u
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ban jelent kisebb gondot a lábtérnél. Min-
denhol LED-es világítás, minőségi anyagok, 
gondos részletkidolgozás jellemzi az utaste-
ret is. 52 fokos kerékbefordítási szög, remek 
manőverező képesség. 2 extra üzemanyag-
tartályt is be lehet szerelni, a 900 liter üzem-
anyaggal akár 3000 km tehető meg tankolás 
nélkül. Király volt a vezetés!

Neoplan Tourliner
Az elmúlt évben mutatkozott be a Tourliner 
legújabb generációja. Ugyanabban a török 
gyárban készül, ahol a Lion’s coach, gyakor-
latilag azonos műszaki alapokon, egyforma 
hajtáslánccal. Ez viszont az MAN prémium tá-
volsági busza, akár luxuskivitelben, így a ko-
rábban értékelt két járműhöz is kapcsolható. 
Ezt mutatták a tesztjármű tulajdonságai, belső 
jegyei is. Az utasülések fejtámlája is állítható, 
ami egyedi kínálat buszoknál. Elől két asztalt 
helyeztek el a kapacitás rovására, de remek 
ajánlat. „Fapadosabb” kivitelben 57 utasülés 
és WC is elfér a 12,1 méteres buszban, de le-

het ez sokkal kevesebb is, ha az egyik olda-
lon csak egy üléssoros. Német futballcsapa-
tok kedvenc járműve egy ilyen MAN. Nem 
nagyon különbözik elődjétől, de itt 0,36 a 
légellenállási tényező, egyéb „apróságokkal” 
közel 10%-os a fogyasztáscsökkenés! A fé-
nyes ezüst kombinációs ülések különlegesek, 
szimpatikus volt, hogy az előző ülések közép-

ső konzolján volt 2 USB csatlakozó. Nem kel-
lenek már az ülés fejtámlája hátsó részébe 
épített monitorok, mindenki saját eszközén 
érheti el a kínálatot, mint a repülőkön. A sofőr 
kapcsolja a videókat, amelyek a busz rend-
szereit mutatják be, kezelési utasítás 21. szá-
zadi módon. A teszt hozza a szokásos érzést, 
ez bizony szinte tökéletes. A jármű dinamikus, 

a váltó a többiekhez képest szá-
momra legsimábban hozza a vál-
tásokat, a legújabb felfüggeszté-
si generáció pedig adja az utazási 
kényelmet. Ebben is egyébként 
mindannyian egyetértettünk! 

Scania Interlink HD
A Scania 2012-höz képest meg-
duplázta a buszgyártást, 8253 db 
járművet leszállítva, ami 21%-al 

VDL Futura FDD2

Neoplan Tourliner

 u
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több, mint a 2015-ös év eredménye. Jelentős 
sikertényező a teherautó-gyártás lehetséges 
közös alkatrészeinek alkalmazása – leginkább 
a hajtásláncelemeknél – valamint a moduláris 
gyártás által sikerült ezt a volumennövelést 
gazdaságosan megoldaniuk. A járműcsalád 
tagjai három magassági sávban – a teszten 
a legmagasabb építésű jármű volt –, 11-15 
méteres hosszúságban, 2-3 tengelyes verzi-
óban készülhetnek. A járműre kívülről tekint-
ve kissé ellentmondásos a kép. Ha nincs a 
Scania felirat, akkor egyik irányból sem hor-
doz olyan karaktereket, melyekre azt lehetne 
mondani, hogy bizony ez egy igazi skandináv, 
vagy akármilyen dizájn. Meglehetősen sem-
leges az érzés az utastérbe belépve is, kis-
sé sötét folyosó, valahogyan szűknek érzett 
tér, pedig méretre ugyanakkora mint a töb-
bi. Talán az ablakok lehetnének nagyobbak, 
meg a sofőr környezete is lehetne kissé mo-
dernebb. A kormány mögött ülve előbb a se-

bességváltó gombjait kerestem, amit aztán a 
kormány alatti láthatatlan helyen meg is talál-
tam, így van ez a kamionokban is. Menet köz-
ben aztán tempomatra akartam kapcsolni, de 
hol vannak a kezelőszervek. Hát a hasamnál, 
a kormányon, nem a legtermészetesebb he-
lyen. Azért ha már az ember aklimatizálódott, 

akkor egészen kellemes volt a jármű veze-
tése. Az egyik legdinamikusabb jármű volt, 
arra azonban nem nagyon találtunk magya-
rázatot, hogy a kick off funkció és a normál 
gyorsítás között miért nem volt szignifikáns 
különbség? A gyártó javára kell írni, hogy a 
normál dízelüzemanyagon kívül készülhet-
nek a motorok sűrített földgáz-, biodízel- és 
biogázhajtással is. Ez utóbbiak itt Svédor-
szágban különösen kedveltek, amihez az is 
hozzájárul, hogy van is ilyen üzemanyag-vá-
laszték. 

Iveco Evadys
Vélelmezhetően a legkisebb áron túl, ez a leg-
gazdaságosabban üzemeltethető jármű, azaz 
TCO-bajnok. A Csehországban működő gyár 
– az Iveco legnagyobbja – ontja a járműveket, 
4000/év. A mindössze kéttengelyes változat-
ban, 12,1 és 13 méteres hosszban készülő  u

Scania Interlink HD

Iveco Evadys
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járművekben 15 féle üléselrendezést kínál-
nak. A maximális esetben 63 utas még a hosz-
szabb járműben is azt jelenti, hogy csak rövid 
úton lehet elviselhető az utazás utasoldalról. 
De nem is erre találták ki, bár a WC és konyha 
beépítési lehetőség ennek kissé ellentmond. 
Meg is állapítottuk, hogy ezen extra lehetősé-
gek ebben a kategóriában fölösleges opciók. 
A legkisebb motorral érkezett jármű ebben a 
tekintetben is egyedi volt, a 400 lóerő viszont 
biztosan elegendő, amit a 8,7 literes Cursor 
9-ből ki lehet csavarni. A Hi-SCR itt is azt je-
lenti, hogy nincs kipufogógáz-visszavezetés 
– a Scania motor is ilyen volt jut eszembe –, 
tehát eggyel kisebb gond, mégis kiváló telje-
sítmény, halk üzem. Ehhez elvileg a ZF TraXon 
legújabb automatizált váltó is hozzájárul. Iz-
gatottak is voltunk, mert mint sok másik tár-
samnak ez volt az első lehetősége ilyen váltó-
val szerelt járművet vezetni. Mondanám, hogy 
fantasztikus, de kissé árnyalnám, mert több 
olyan forgalmi helyzet is adódott, amikor nem 
volt érezhető a váltó által ígért finomság. Ami 
persze biztosan nem a ZF hiányossága, hiszen 
ő csak a hardvert adja, de legalább annyira 
fontos a programozás, a finomhangolás. De 
lesz erre még idő, mint ahogyan arra is, hogy 
a tempomat ódivatú bajuszkapcsolóját a kor-
mányra tegyék. Mindenki „kavar” az USB-el-
helyezéssel, ez talán az Iveconak sikerült a 
legkevésbé sikeresen. Az ablaknál lévő csat-

lakozóaljzat az itt ülő utasnak rendben van, 
de a mellette ülő, egy rövidebb kábellel baj-
ban lesz, de minimum zavarja majd a másik 
utast. Világbajnok alacsony ár, minimál TCO 
versenyez a minőséggel szemben, hát érde-
kes harc, meglátjuk…

Mercedes-Benz Tourismo
Júniusban világbemutató volt Brüsszelben, 
a régi Travego és Tourismo által lefedett 
szegmens a továbbiakban egy név alatt fut, 
Tourismo név alatt. Ez utóbbinak ez már a 3. 
generációja, minden benne van, amit ma a 
buszgyártás csúcsán ismerünk. Német dizájn, 
világszínvonalú hajtáslánc és a biztonságtech-
nika terén elért vívmányok teljes kavalkádja. 
Azt mondják manapság, hogy a 13 méteres 
kéttengelyes járművek a nyerők a vásárlók 
körében. Azaz, ezek a járműárak, fenntartá-
si költségek érik meg legjobban a beruhá-
zást. Még ha csillagos embléma is van rajra, 
hiszen ez utóbbit is meg kell fizetni, de nem 
kétségesen ez a jármű 10 év múlva hozza azo-
kat a paramétereket, amivel a gyárból kike-
rült, mégpedig úgy, hogy a meghibásodás le-
hetősége kisebb az átlagosnál. A 13 méteres 
jármű front és hátsó része is kisebb ráncfel-
varráson ment át, de ez keveseknek fog fel-
tűnni. Itt is a kisebb menetellenállás volt az 
egyik kulcskérdés. Az üzemanyagfogyasztás-
csökkentés másik lényeges eleme a 200 kilós 

fogyás, amit a rácsszerkezet opti-
malizálásával értek el. És még va-
lami, ha az adattáblát bogarásszuk, 
feltűnhet, hogy ennek a járműnek 
volt a legvisszafogottabb gyorsu-
lása normál gázpedálkezelés ese-
tén. Ez tudatos beállítás, ha kell 
ott a „kick off”, de a legpusztítóbb 
üzemanyagfogyasztás a gyorsítás-
nál van, ezért ennek hangolásával 
a sofőr tudatlanul is spórol. Mert 
ugye a legkritikusabb tényező a jár-
művezető, aki még a világbajno-
ki ígéretnél is képes jobb fogyasz-
tást elérni. De még a Mercedes 
egyébként valóban remek automa-
ta váltóját is be lehet csapni, faláb-

bal sokat lehet rontani a fogyasztáson. Ezért 
is fontos a domborzati adatokkal is kibőví-
tett automatikus követésitávolság-tartóval is 
felszerelt járműnél ezen eszközök alkalmazá-
sa, a sofőrök ennek használatára való rászo-
rítása. Egyébként annak tudata, hogy ABA4 
vészfékasszisztens segít ha baj van, rendkí-
vül jó érzéssel töltött el, ez ugye már a várat-
lanul közeledő gyalogos jelenlétére is reagál. 
Nagy kérdés, hogy az evolúció (korábbi sike-
res modellek továbbfejlesztése) egyik legma-
gasabb fokán álló autóbusszal volt dolgunk, 
ez hogyan esik latba a többi versenyzővel való 
összehasonlítás során. 

Eredményre várva
Az utolsó nap reggelén még a nap is kisü-
tött, kár hogy a járművek már mind elmen-
tek, így csak esős képeket tudtunk készíte-
ni. De jó érzéssel ültük körbe a képzeletbeli 
asztalt, hogy megbeszéljük a látottakat, el-
mondjuk tapasztalatainkat. Vitatkoztunk ki-
csit azon, hogy a német dizájn, vagy a skan-
dináv, esetleg a mediterrán a nyerő. Ezt azért 
fontos megemlíteni, mert ilyen szintű a tech-
nikai különbség is. Azaz 6 kiváló jármű kö-
zül kellett választanunk, az idén új módszer-
rel, egymás számára átláthatóan, mérlegelve 
minden paramétert. Nehéz igazi negatív té-
nyezőket említeni, nem is volt, nüánszok, öt-
letek, ideák között kellett választanunk. Kicsit 

 u

Mercedes-Benz 
Tourismo
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Technikai adaTok irizar i8 VdL Futura neoplan Tourliner Scania interlink hd iveco evadys Mercedes-Benz 
Tourismo M/2

hosszúság/szélesség/
magasság (m) 14,07/2,55/3,98 14,145/2,55/4,00 12,113/2,55/3,87 14,00/2,55/3,66 12,097/2,55/3,46 13,115/2,55/3,645

első/hátsó túlnyúlás (m) 2,69/3,545 2,28/3,11 2,755/3,298 2,695/2,995 2,605/3,292 2,89/3,315
Tengelyszám/
kerékképlet 6/6x2 3/6x2 2/4x2 6/6x2 2/4x2 2/4x2

Fordulókör-átmérő 
(faltól-falig) (m) 23,33 24,3 21,01 23,33 21,54 23,37

Padlómagasság/utastér 
magasság (m) 1,6/2,01 0,34/1,855/1,724 1,468/2 1,369/1,965 1,142/1,998 1,37/2,014

Fellépőmagasság elöl/
hátul (m) 0,36/0,36 0,34/0,3 0,349 0,35/0,35 0,344/0,344 0,355/0,365

csomagtér/„kalaptartó” 
térfogat (m3) 13,5/n.a. 9,3/n.a. 8,7/2,1 10,5/– 7,7/1,6 12,1/1,6

Utasülések száma 
+idegenvezető 56+1 16+58+1 40+2x4 asztallal +1 57+1 46+1 48+1

Üres tömeg/
max. tömeg (t) n.a./17,223 18,1/27 13,510/19,7 –/17,5 –/19  –/19,5

Motortípus/
lökettérfogat (liter)

DAF/Paccar/
MX 13-375/12,9

DAF/Paccar/
MX 13-375/12,9

MAN D2676 
LOH/12,419 SCANIA/DC 13-174 Cursor 9 / 8,7 Mercedes OM 470 

/10,7 
Teljesítmény (Le)/
nyomaték (nm)

510 (1425 1/p)/
2500 (1450 1/p)

510 (1500 1/p)/
2500 (1425 1/p)

510 (1500 1/p)/
2500 (1425 1/p)

450 (1900 1/p)/
2350 (1300 1/p)

400 (2200 1/p)/
1700 (1200 1/p)

428 (1600 1/p)/
2100 (1100 1/p)

Váltó ZF AS-tronic (intarder) ZF AS-tronic (intarder) MAN TipMatic 
(ZF intarder3) SCANIA Opticruise ZF TraXon (intarder) M-B GO 250-8 

PowerShift

első tengely ZF RL 82 EC ZF RL 82 EC MAN VOS-08-B-01 Scania ADA1300 Független 
kerékfelfüggesztés ZF

hátsó tengely(ek) ZF A132/ZF RL 82EC ZF A132/ZF RL 75A MAN HY-1350-B-01 Scania AMA860 ZF merev tengely Mercedes-Benz 
RO 440

kormánymű ZF BOSCH +VSE ZF ZF Servocom ZF ZF ZF 8098 Servocom
Üzemanyagtartály/ad 
Blue (liter) 670/50 445+205+252/ 525/35 550/80 310/80 480/40

Tesztjármű ára 390 000 Euro 490 000 Euro 265 000 Euro 290 000 Euro 210 000 Euro 290 000 Euro
Gyorsulás 0>>>80 km/h-
ra normál/kick off (m) 34,9/26,8  32,9/28,9  29,9/23,9 30,1/29,5 34,8/25,7 38,6/26,5

Fékút, vészféklassulás 
80>>>0 km/h-ra (m) 38,9 40,1 41,3 41,3 41,3 38,6

1. Anders a tökéletes 
házigazda

2. A zsűri mosolyog, 
megcsináltuk!

3. Egy nagy családdá  
lettünk

A szponzorok

1 2

3

„nagy arccal”, de úgy éreztük a világ leg-
jobb autóbuszaival volt dolgunk. A résztvevő 
gyártók a tesztjárművekkel 3 napon át türel-
mesen viselték az újságírókat, a segítő demó-
sofőrök is kitettek magukért, még csak kar-
colás sem esett a járműveken. Azt is érdekes 
volt látni, ahogyan a versenytársakkal együtt 
az újságíró-társaság egy nagy csapattá ko-
vácsolódtak, konkurensek árgus szemek-
kel figyelték egymás járműveit, hallgatták a 
prezentációkat, ültek be az ellenfél buszába 
utasként egy-egy útra. A sikerhez persze kel-
lett még más is, a svéd szervezőkön túl pél-
dául a szponzorok támogatása. Ki kell emelni 
a Busworld és a ZF most már hagyományos 
önzetlen támogatását is, ezúton is köszönjük! 
A teszt lezárásaként a zsűri összeült, megtár-
gyaltuk tapasztalatainkat, dícsértünk és kri-
tizáltunk, vitatkoztunk, helyeseltünk, aztán 
mindenki véglegesítette a többoldalas ér-
tékelési lapokat, majd az összesítés alapján 
pontoztunk, a zsűrielnökkel a szavazatokat 
összeszámol tuk . 
Egyelőre őrizzük a 
titkot …
Folytatás jövőre, a 
Bus Euro Test 2019, 
a tömegközlekedé-
si járművek verse-
nye alkalmával Zág-
rábban.

Boncsér Sándor


