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Bus Euro Test a fost gãzduit 
anul acesta de compania de 
transport public din Zagreb, 

ZET, care a permis parcarea celor trei 
vehicule într-una dintre autobazele 
proprii ºi a asigurat alimentarea cu 
energie electricã pentru Heuliez ºi 
Irizar. Evenimentul a fost marcat de o 
ceremonie oficialã, ce s-a desfãºurat 
chiar în centrul capitalei croate ºi 
a fost prezidatã de primarul Milan 
Bandic.

ªi în acest an, tema principalã 
a fost reducerea poluãrii, astfel cã 
toþi cei trei constructori participanþi 
au înscris autobuze cu tehnologii 
alternative de propulsie: Heuliez ºi 
Irizar au mizat pe electric, în timp ce 
Mercedes-Benz a propus un vehicul 
hibrid serial diesel-electric.

Vehiculele au fost testate pe o 
linie obiºnuitã de transport urban, 
membrii juriului „International Bus 
and Coach of the Year“ fiind pe rând 
ºoferi ºi pasageri, pentru a putea 
aprecia ºi compara manevrabilitatea ºi 
confortul celor trei candidaþi. Separat, 
au fost efectuate teste de acceleraþie 
ºi frânare, precum ºi mãsurãtori ale 
nivelului de zgomot de la interior. 
Producãtorii au avut prilejul sã îºi 
prezinte detaliat autobuzele, insistând 
asupra inovaþiilor aduse ºi avantajelor 
anumitor echipãri/configuraþii.

 300 km autonomie  
pentru Heuliez

Modelul Heuliez GX Elec testat 
este configurat special pentru servicii 

BRT (Bus Rapid Transit), de aici 
venind ºi denumirea suplimentarã 
Linium. Principalele modificãri 
constructive faþã de versiunea 
standard GX 337, de 12 m lungime, 
sunt partea din faþã, cu colþuri 
rotunjite, designul futurist ºi roþile 
acoperite cu capace.

Motorul central electric BAE 
are putere nominalã de 120 kW ºi 
un vârf de putere de 190 kW. (La 
versiunea articulatã se foloseºte 
motor de 200 kW.) Pentru a 
reduce costurile de infrastructurã, 
constructorul francez propune 
vehicule cu autonomie mare, motiv 
pentru care a instalat un pachet 
de baterii de 360 kW, ce permite 
parcurgerea a 300 km în condiþii 
normale de operare. Bateriile sunt 
dezvoltate împreunã cu producãtorul 
francez Force Power. Sistemul 
de înmagazinare a energiei este 
modular, astfel cã se poate opta 
pentru diferite configuraþii, în funcþie 
de variantele de alimentare preferate. 
Conexiunea pentru alimentarea 
cu energie este în partea dreaptã 
spate. Douã dintre pachetele de 
baterii sunt amplasate în spate, iar 
ºase pe acoperiº. Circuitul electric 
se poate întrerupe foarte uºor dacã 
sunt necesare intervenþii. La fel, 

alimentarea sistemului de rãcire este 
facilã. Motorul electric este garantat 
pentru 15 ani de funcþionare. 
Singura obligaþie pentru operator 
este schimbarea uleiului de motor, 
la fiecare 460.000 km. Sistemul de 
încãlzire la bord poate fi electric sau 
pe HVO (ulei vegetal hidrotratat).

Bordul este o combinaþie între 
vechi ºi nou: furnizat de Actia, a 
rãmas aceeaºi versiune demodatã, 
care se regãseºte ºi la Iveco 
Urbanway; la fel, volanul aratã 
cam învechit. Heuliez a intervenit 
însã prin adãugarea unui ecran 
digital în zona centralã a bordului, 

ce oferã ºoferului informaþiile de 
care are nevoie, respectiv viteza de 
deplasare, autonomia vehiculului 
ºi nivelul de încãrcare a bateriilor. 
Mai pot fi vizualizate ºi informaþii 
despre temperatura exterioarã ºi 
interioarã etc., dar acestea sunt mai 
puþin importante. Douã ceasuri 
analoage, puse de o parte ºi de alta a 
ecranului, aratã viteza de deplasare 
ºi modul de rulare (economic, când 
se recupereazã energie ºi când se 
accelereazã prea brusc ºi motorul 
electric consumã în exces).

Scaunul ºoferului este comod, 
are cotiere ºi numeroase opþiuni 
de ajustare a poziþiei (fãrã centurã 
de siguranþã). Postul de lucru 
este aerisit, iar pe uºã sunt douã 
compartimente mari de depozitare. 
Pe partea stângã însã nu este nici 
mãcar un singur spaþiu de acest fel, 
cu toate cã ar fi fost util. Suportul 
pentru hainã este tip umeraº, la 
fel ca la Irizar, ºi este amplasat în 
spatele scaunului.  

Vizibilitatea este bunã în 
oglinzi (douã fracþionate pe partea 
dreapta), doar cã forma rotunjitã a 
autobuzului în partea din spate face 
ca aceasta sã nu fie atât de bine 
observatã în viraje, ceea ce poate 
fi derutant. Deasupra scaunului 
ºoferului sunt douã monitoare prin 
care sunt supravegheate uºile 2 ºi 

3. Acestea se activeazã doar atunci 
când uºile se deschid, dar sunt cam 
incomod de utilizat, întrucât ºoferul 
trebuie sã lase mult capul pe spate 
pentru a le putea vedea. Pe de altã 
parte, ºi varianta amplasãrii tuturor 
imaginilor în câmpul vizual al 
ºoferului are dezavantaje - cum este 
cazul Irizar ie tram - pentru cã atâtea 
monitoare înghesuite, cu imagini 
diferite, pot fi obositoare.

Suspensia nu este foarte eficientã 
însã, pentru cã la trecerea peste 
denivelãri vehiculul vibreazã destul 
de mult. Este cam mult zgomot ºi 
la interior, în special în partea din 
spate. Altfel, autobuzul electric 
se conduce foarte uºor. Lipsa 
transmisiei face ca acceleraþia sã fie 
promptã. Frânarea este linã ºi, la fel 
ca la orice vehicul electric, odatã 
eliberatã pedala de acceleraþie se 
produce decelerarea. ªoferul are 
posibilitatea sã regleze intensitatea 
frânãrii, lãsând maneta retarderului 
într-una dintre trepte. Acest lucru nu 
influenþeazã acceleraþia, iar frânarea 
poate fi mai fermã, cu recuperarea 
energiei eliberate.

  Irizar ie tram,  
tramvaiul pe roþi

Dupã lansarea de succes a 
autobuzului electric i2e, în 
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Trei competitori în lupta pentru 
titlul „Autobuzul Anului 2019“
Heuliez GX Elec Linium, Irizar ie tram (articulat) ºi 
Mercedes‑Benz Citaro hibrid ºi‑au disputat, luna trecutã, 
la Zagreb (Croaþia), titlul „Autobuzul Anului 2019“. 
Vehiculele au fost supuse unor teste amãnunþite de cãtre 
membrii juriului de presã „International Bus and Coach of 
the Year“, care reuneºte 21 de publicaþii de specialitate, 
toate lidere pe pieþele lor naþionale. Trofeul va fi înmânat 
câºtigãtorului în septembrie, în cadrul IAA Hanovra.
 Text: Cristiana SÃNDULESCU
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2011, Irizar a dezvoltat gama 
de produse destinate transportului 
urban, concentrându-se doar asupra 
vehiculelor electrice. Astfel, pe 
lângã versiunea articulatã a i2e, 
constructorul basc a dezvoltat 
separat modelul ie tram, care vine 
cu un design inovator, tren de rulare 
performant ºi capacitate mare de 
transport. Pentru municipalitãþile 
care pun preþ pe imaginea 
transportului public, ie tram 
reprezintã o apariþie spectaculoasã.

Modelul testat a fost configurat 
special pentru a permite transportul 
unui volum mare de pasageri, cu 
pachet de baterii de capacitate mai 
micã ºi alimentare de oportunitate 
(pe traseu, prin pantograf). 

Motorul eletric IG (Irizar Group) 
este dezvoltat in-house ºi are o 
putere nominalã de 230 kW, cuplul 
nominal fiind de 2.000 Nm. Acesta a 
fost creat special pentru vehicule pe 
trei axe ºi este optimizat în termeni 
de greutate, volum, capacitate, 
performanþã ºi eficienþã. Durata 
de viaþã a motorului este estimatã 
la 130.000 de ore de funcþionare 
(între 15 ºi 20 de ani). ªi bateriile 
sunt asamblate în fabrica Irizar de la 
Aduna, doar celulele fiind cumpãrate 
din China. La fel, uºile electrice sunt 
dezvoltate tot la nivelul grupului, 
ca multe alte componente care se 
regãsesc pe autobuzul electric.

Alimentarea cu energie poate 
fi din mai multe surse - plug-in 

(maximum 200 kW, pe timp 
de noapte) sau de la pantograf 
(maximum 600 kW, rapid, peste 
zi). Eficienþa la alimentare în cazul 
ultimului este de 95%, iar sistemul 
este astfel proiectat încât sã ofere 
aceleaºi performanþe pe o plajã  
de temperaturi de la -20 OC la  
+50 OC. De remarcat echiparea cu 
sistem automat de poziþionare sub 
pantograf, astfel încât timpul alocat 
alimentãrii cu energie sã fie cât mai 
scurt. Întrucât operatorul de transport 
din Zagreb nu dispune de vehicule 
electrice ºi implicit de infrastructurã 
pe traseu, încãrcarea celor douã 
autobuze electrice s-a putut efectua 
doar prin cablu.

Postul de lucru al ºoferului în 
cazul ie tram este poziþionat mai în 
spate, din cauza designul asemãnãtor 
cu tramvaiul. Oglinzile retrovizoare 
exterioare au fost înlocuite cu 
camere de filmat, câte douã pe 
fiecare parte, iar imaginile sunt 
transmise pe monitoare amplasate pe 
pilonii A, într-o poziþie asemãnãtoare 
oglinzilor convenþionale. Alte 
camere de filmat monitorizeazã 
uºile de acces, dar ºi zona din faþã 
a autobuzului, unde ºoferul are 
o vizibilitate redusã, din cauza 
poziþiei, dar ºi a pilonilor A foarte 
groºi. Altfel, manevrabilitatea este 
bunã, direcþia, stabilã, iar unghiul de 
viraj este optim. De remarcat faptul 
cã ºoferul nu simte nicio diferenþã 
între utilizarea oglinzilor retrovizoare 

exterioare sau a monitoarelor, 
doar cã rãmâne de vãzut dacã 
vizibilitatea va fi la fel de bunã în 
condiþii de iarnã, cu ninsoare ºi 
îngheþ, deoarece camerele nu sunt 
prevãzute cu sistem de încãlzire. 
Pedala de acceleraþie este montatã 
pe podea, la fel ca cea de frânã, ceea 
ce o face destul de rigidã. ªoferul 
are dificultãþi în a aplica o presiune 
constantã pe pedala de acceleraþie 
atunci când sunt denivelãri pe drum. 
Bordul oferã foarte multe informaþii, 
cu multe comenzi de diferite culori.

Suspensia este cam rigidã, iar pe 
drumurile cu denivelãri din Zagreb 
pasagerii au senzaþia cã sunt purtaþi 
pe valuri. La acest lucru contribuie 
ºi articulaþia, care este mai latã decât 
în mod obiºnuit. Este adevãrat însã 
cã vorbim de un autobuz de 18,75 
m lungime, care a rulat cu grupuri 
de aproximativ zece pasageri, adicã 
aproape gol, ceea ce diferã de 
condiþiile obiºnuite de exploatare. 

 Mercedes‑Benz Citaro 
hibrid, o soluþie economicã

Singurul vehicul hibrid din 
competiþie este echipat cu motor 
Mercedes-Benz ºi transmisie ZF 
Ecolife, la care se adaugã motorul 
electric conectat în serie cu cel 
diesel, care susþine propulsorul 
cu un cuplu motor maxim de 200 
Nm (atunci când existã energie 
stocatã în capacitori). Tehnologia 

este simplã ºi presupune un plus de 
doar 156 kg, fãrã restricþii privind 
asamblarea. Tehnologia hibridã, care 
include motorul electric, direcþia eco 
power ºi axa motoare, costã doar 
10.500 de euro, astfel cã modelul 
testat este oferit pentru 270.000 de 
euro. Economia de carburant poate 
ajunge pânã la 8,5%, în funcþie 
de condiþiile de operare. Sistemul 
hibrid este parte a sistemului CAN 
Bus, astfel cã injecþia este reglatã în 
funcþie de cuplul furnizat de motorul 
electric. Standard, rezervorul de 
motorinã este de 210 l, însã se poate 
monta ºi unul de 350 l. În acest fel, 
autonomia maximã poate ajunge la 
900 km.

Reprezentanþii Daimler Buses 
au explicat cã au optat pentru acest 
sistem ºi pentru capacitori de aceastã 
dimensiune întrucât este combinaþia 
optimã între greutate, spaþiu ocupat 
în vehicul ºi performanþe. Practic, 
totul este fãcut pe aceeaºi structurã 
a noului Citaro diesel, fãrã a fi aduse 
modificãri importante în structurã 
sau în producþie. Capacitorii au o 
duratã de viaþã de aproximativ 10 
ani.

Astfel, vehiculul se amortizeazã 
rapid ºi, în condiþiile scumpirii 
carburantului, reducerea consumului 
este foarte importantã. Pânã la 
sfârºitul anului, Mercedes-Benz va 
livra nu mai puþin de 500 de unitãþi 
Citaro hibrid. Este important de ºtiut 
faptul cã sistemul hibrid poate fi 
combinat cu oricare dintre variantele 
propulsorului OM 936 - diesel, HVO 
sau gaz natural comprimat.

Toate comenzile sunt cele 
cunoscute la Citaro, astfel cã 
ºoferul nici nu simte cã este la 
volanului unui vehicul hibrid. Spre 
deosebire de autobuzul Citaro 
diesel, în cazul versiunii hibride, la 
ridicarea piciorului de pe pedala de 
acceleraþie vehiculul este automat 
încetinit uºor ºi o cantitate micã 
de energie este recuperatã. Cea 
mai eficientã însã în exploatarea 

autobuzelor cu sistem 
electric este frânarea 
efectivã, pentru cã atunci 
se recupereazã cea mai 
mare cantitate de energie. 
Prima treaptã a retarderului 
este suficientã pentru o 
decelerare optimã, astfel 
cã nu a fost necesarã 
acþionarea pedalei de frânã 
decât în momentul opririi 
complete. La o frânare 
continuã de 20 de secunde 
capacitorii sunt încãrcaþi 
deja complet.

Vizibilitatea este foarte 
bunã de jur împrejurul 
vehiculului. Lateralele faþã 
sunt rotunjite ºi în locul 
unui pilon A mai gros sunt 
doi stâlpi mai subþiri, cu 
sticlã între ei. 

Aºa cum ne-am obiºnuit 
la autobuzele Mercedes-Benz, 
nivelul de zgomot la interior este 
redus. Axa motoare este nouã - ZF 
AV-133/87 - asigurând performanþe 
mai bune la rulare.

Citaro este singurul autobuz din 
competiþie prevãzut cu protecþie 
pentru ºofer în cazul impactului 
frontal (FCG). Separat, colþul dreapta 
faþã - cel mai expus în transportul 
urban - are acum o protecþie 
suplimentarã, din plastic, care 
amortizeazã ºocul în cazul lovirii 
bordurii.

 Heuliez GX Elec Linium: 
interior luminos ºi modern

Interiorul este luminos ºi 
aerisit, iar designul cu linii fluide 
impresioneazã plãcut la prima urcare 

la bord (inclusiv barele de susþinere 
se unduiesc spre tavan). Inserþiile de 
sticlã din partea inferioarã a pereþilor 
laterali creeazã o atmosferã plãcutã 
la bord ºi cresc luminozitatea. 
Spaþiul din spate al salonului 
pasagerilor, unde se aflã ºi a treia uºã 
de acces, este folosit la maximum, 
cu scaune montate pe podeste. 
Pentru ultimele ºase scaune se urcã o 
treaptã sau chiar douã. Este adevãrat 
cã ultimele douã locuri sunt cam 
înghesuite, însã pot fi folositoare, 
iar lângã ele se aflã ºi un mic loc de 
depozitare. De altfel, spaþiul interior 
este larg, iar culoarul în partea din 
faþã este cel mai lat dintre toate cele 
trei vehicule (90 cm). ªi în dreptul 
uºii din mijloc este spaþiu suficient, 
aici putând fi transportate douã 
cãrucioare. Capacitatea este de 100 
de cãlãtori în configuraþia pentru 
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piaþa francezã, unde este permisã 
o masã totalã maxim autorizatã de 
19,5 t, respectiv de 89 de pasageri în 
configuraþia europeanã.

Iluminarea interioarã cu alb ºi 
albastru este plãcutã, iar pasagerii 
au la dispoziþie conexiune Wi-Fi 
ºi porturi USB. Aerul condiþionat 
este suflat pe la nivelul plafonului, 
paralel cu salonul, ºi nu în capul 
pasagerilor, ceea ce i-a adus GX Elec 
Linium un plus la capitolul confort. 

De remarcat faptul cã Heuliez 
a etalat o varietate de configuraþii, 
pentru a convinge cu privire la 
flexibilitatea produsului: uºa din 
mijloc are deschidere spre exteriorul 
vehiculului, în timp ce prima ºi a 
treia uºã au avut deschidere spre 

interior. La 
fel, primele 
scaune 
din faþã - 
montate 
pe arcurile 
roþilor - 
sunt de 
producþie 

proprie, în timp ce restul scaunelor 
din vehicul sunt Ruspa (Italia) - 
acelaºi model Citipro ca la Irizar 
ie tram. În dreptul uºii din mijloc 
este montat un ecran mare de 
informare pentru pasageri, iar un 
ecran mai mic poate fi montat în 
partea din faþã, deasupra intrãrii 
(pe care modelul testat nu îl avea). 

Pe uºi se gãsesc explicaþii 
despre deschiderea acestora în 
caz de urgenþã. La fiecare uºã 
existã un buton de deschidere a 
uºilor, pentru pasageri, ºi, în plus, 
dacã un pasager a apãsat butonul 
de oprire, atunci, la prima staþie, 
în momentul în care se cupleazã 
frâna de serviciu, se deschide 
automat cea mai apropiatã uºã. 
GX Elec Linium este disponibil în 
variante de lungime de la 9,5 la 18 
m, iar opþional poate fi realizat cu 
plafon panoramic. 

Heuliez este parte a grupului 
CNH Industrial ºi are experienþã 

în construcþia vehiculelor electrice, 
cu peste 2.100 de troleibuze ºi 
autobuze hibride ºi electrice produse 
pânã în prezent. Fabrica Heuliez 
are o capacitate totalã de 1.000 de 
unitãþi/an. Cele mai multe proceduri 
sunt manuale, cu excepþia câtorva 
operaþiuni automate.

GX Elec Linium testat este al 
doilea produs de serie de acest fel, 
alte cinci unitãþi din producþia de 
pre-serie fiind deja în operare. Pânã 
la finalul acestui an vor fi livrate încã 
25 de unitãþi.

Foarte important, autobuzul 
corespunde directivei R100-02 
privind exploatarea bateriilor ºi 
respectã cele mai stricte mãsuri 

privind siguranþa. Scheletul este 
testat anti-coroziune prin cataforezã, 
iar pe dedesubtul podelei se aplicã 
un strat suplimentar de vopsea. 
Modelul testat costã 550.000 de 
euro, însã aproximativ 50.000 de 
euro reprezintã costul suplimentar 
pentru configurarea BRT. De 
asemenea, pentru a promova 
autobuzul electric, al cãrui cost de 
achiziþie este ridicat, bateriile se pot 
închiria.

 Irizar ie tram,  
o apariþie futuristã

Irizar ie tram costã 800.000 
euro în aceastã configuraþie (cu 
30.000 de euro mai scump decât 
modelul ie bus articulat obiºnuit) 
ºi este oferit doar cu sistem de 
propulsie electric. Preþul nu este 
mare, raportat la alte autobuze 
electrice articulate de pe piaþã, iar 
câºtigul la capitolul imagine pentru 
transportul public este incontestabil. 
Autobuzul are un design inovator, 
cu linii fluide, elegante ºi lumini LED 
exterior-interior. Roþile au capace, 
la fel ca la Heuliez, ºi completeazã 
imaginea de tramvai, conturatã de 
inserþiile cromatice de pe lateralele 
vehiculului.

Interiorul este foarte luminos, 
la fel, cu inserþii de sticlã securizatã 
în partea inferioarã a pereþilor 
laterali. Geamurile sunt largi ºi 
conferã o vizibilitate optimã spre 
exterior. Articulaþia este din material 
deschis la culoare, prin care trece 
lumina. Aceasta se aliniazã perfect 
cu scaunele, la fel din materiale 
translucide, ºi cu barele de susþinere 
nichelate, care creeazã o senzaþie 
foarte plãcutã, de spaþiu generos. 
În funcþie de configuraþie pot fi 
amenajate pânã la patru locuri 
pentru cãrucioare, iar scaunele pot 
fi amplasate astfel încât sã lase loc 
suficient de miºcare la bord pentru 
cei 155 de pasageri. 

Douã ecrane, în partea din faþã ºi 
la mijloc, informeazã 
pasagerii cu privire 
la programul de 
transport, staþii etc. ºi 
peste tot în autobuz 
sunt porturi USB.

Sistemul de 
climatizare, de 

asemenea electric, este separat 
pentru ºofer (capacitate de rãcire 
de 3,5 kW ºi de încãlzire de 13 
kW) ºi pentru salonul pasagerilor 
(capacitate de rãcire de 49 kW 
ºi de încãlzire de 55 kW). Chiar 
dacã, potrivit mãsurãtorilor oficiale, 
Irizar are cel mai ridicat nivel de 
zgomot la interior, percepþia la 
bordul vehiculului nu este aceasta 
ºi probabil cã þine mai mult de 
frecvenþa zgomotului. 

 Citaro hibrid: conservator  
ºi funcþional

Citaro hibrid nu a surprins cu 
nimic în ceea ce priveºte amenajarea 
interioarã. Salonul este cel 
binecunoscut pentru orice autobuz 
urban Mercedes-Benz, în tonuri de 
gri, cu scaune acoperite cu material 
textil. Configuraþia cu douã uºi de 
acces face ca partea din spate sã 
fie cu atât mai întunecatã, aici fiind 
aglomerate cele 
mai multe scaune. 
Pe bunã dreptate, 
s-ar putea ridica 
întrebarea de ce ar 
opta cineva pentru 
un autobuz cu podea 
complet coborâtã ºi 
doar douã uºi, în loc 
sã aleagã un low-
entry, care este mai 
ieftin datoritã soluþiei 

constructive? Pentru cã 
oricum pentru a se aºeza 
pasagerii trebuie sã urce 
o treaptã. Cu excepþia 
acestei remarci însã, 
Citaro rãmâne un autobuz 
funcþional. 

Spaþiul din faþa uºii din 
mijloc este amenajat astfel 
încât sã permitã transportul 
a douã cãrucioare, iar în 
lipsa acestora cãlãtorii se pot aºeza 
pe scaune rabatabile, poziþionate 
faþã în faþã. De remarcat faptul 
cã, exceptând scaunele din spate, 
toate celelalte sunt fixate pe pereþii 
laterali, ceea ce uºureazã curãþarea 
vehiculului. 

Geamurile sunt mari ºi asigurã 
vizibilitate bunã la exterior. 
Iluminarea interioarã este LED ºi 
chiar am apreciat acest lucru seara, 
când autobuzul a fost folosit pentru 
transferuri.

Deºi a intrat în producþia de 

serie abia în septembrie 2017, pânã 
la finele acestui an vor fi livrate nu 
mai puþin de 500 de autobuze Citaro 
hibrid. De altfel, spre deosebire de 
celelalte douã autobuze electrice 
aflate în competiþie, Citaro se poate 
integra cel mai uºor într-o flotã deja 
existentã, întrucât nu necesitã o 
infrastructurã anume sau condiþii 
speciale de exploatare.

Fãrã doar ºi poate, lupta pentru 
titlul „Autobuzul Anului 2019“ a fost 
strânsã. Câºtigãtorul va fi anunþat pe 
19 septembrie 2018, în cadrul IAA 
Hanovra. 

Mãsurãtori Heuliez GX Elec Irizar ie tram Mercedes‑Benz  
Citaro hibrid

Acceleraþie 0‑50 km/orã 20,4 s 11,3 s 10,6 s

Vitezã maximã pe traseu 60 km/orã (dupã 30,6 s) 70 km/orã(dupã 36,6 s) 80 km/orã (dupã 23,4 s)

Frânare de la 50 km/orã la 0 16,3 m 13,7 m 14 m

Zgomot interior la 60 km/orã 71 dBA 74 dBA 67 dBA


