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Testele pentru alegerea autocarului anului
2012 au avut loc luna trecut` \n Norvegia, \n
frumoasa [i pitoreasca localitate Arendal. Nu
mai pu]in de [ase autocare [i-au disputat titlul
„Coach of the Year 2012“, iar lupta a fost cu
adev`rat stråns`, \ntrucåt toate vehiculele
\nscrise \n concurs au fost bine echipate [i
configurate care mai de care mai atr`g`tor. 
|n afar` de testele de frånare [i accelerare,
membrii juriului International Bus and Coach
of the Year au putut merge cu vehiculele atåt
din postura de [ofer, cåt [i de pasager, pe trei
trasee diferite ca lungime, ce au oferit condi]ii
combinate de trafic. {i cum limitele de vitez`
aici sunt exagerat de stricte chiar [i pe timp
de var`, cu to]ii ne-am bucurat de peisajele
deosebite de pe coasta de est a Norvegiei.

Irizar i6, Scania Touring, Setra 416 GT-HD, VDL Futu-
ra, Viseon C13 [i Volvo 9500 au fost cele [ase auto-
care \nscrise \n cursa pentru cå[tigarea titlului Coach

of the Year 2012. Reprezentan]ii juriului de pres` Interna-
tional Bus and Coach of the Year, din care fac parte 20 de
]`ri, printre care [i Romånia, au avut la dispozi]ie o s`pt`-
mån` \ntreag` \n frumoasa Arendal (Norvegia) pentru a

testa vehiculele [i a le evalua performan]ele \n termeni de
confort [i manevrabilitate.

Cele trei trasee de test, diferite ca lungime, au oferit
condi]ii dintre cele mai diverse, alternånd traficul \n interi-
orul localit`]ilor cu drumuri regionale \nguste, t`iate \n
munte, [i por]iuni de autostrad`. 

Toate autocarele \nscrise \n concurs au beneficiat de
motoare puternice [i cutii de viteze automatizate. Astfel,
Irizar i6, construit pe caroserie autoportant`, a fost propul-
sat de motorul Euro 5 DAF MX 300, ce dezvolt` 408 CP
la 1.900 rpm, cu cuplu motor de 2.000 Nm la 1.000-
1.400 rpm. |n func]ie de aplica]ie [i de op]iunea clientu-
lui, vehiculul poate primi [i alte motoare DAF, din seriile
MX [i PX, toate \n tandem cu transmisia automatizat` ZF
AS-Tronic. De altfel, carosierul spaniol nici nu ofer` vari-
anta cutiei de viteze manuale, ci numai a celei complet
automate ZF Ecolite. Axele sunt, de asemenea, ZF (ace-
lea[i pentru i6, i4 [i PB), sistemul de frånare este furnizat
de Wabco, iar \n standard sunt incluse ABS, ASR [i ESP,
precum [i sistemul de monitorizare a temperaturii [i pre-
siunii din pneuri (op]ional la i4). 

Irizar i6 a ob]inut cele mai bune performan]e atåt la
testele de frånare, cåt [i la cele de accelerare, fiindu-i ne-
cesari numai 33,1 m pentru a opri de la o vitez` de 80 km/
or`, respectiv 17,1 s pentru a accelera de la 0 la 70 km/
or`. De altfel, i6 a oferit [i una dintre cele mai bune pozi]ii
la volan dintre cele [ase autocare testate, avånd un volan
mic [i foarte u[or de manevrat. Cutia de viteze este bine
sincronizat` cu motorul, astfel c` ofer` timpi optimi de
r`spuns, de[i reac]ioneaz` cam brusc atunci cånd trebuie
f`cute manevre u[oare de parcare, la vitez` mic`. Camera
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de luat vederi pentru mersul cu spatele este pozi]ionat` \n
stånga bordului, lucru neobi[nuit, dar asta nu reprezint`
un disconfort, pentru c` ecranul este mare, colorat [i u[or
de reperat. Oglinzile retrovizoare de la Irizar ofer` cea
mai bun` vizibilitate dintre toate vehiculele, pentru c`
cele pentru zona col]urilor sunt mult mai mari decåt de
obicei [i acoper` perfect nu numai col]urile, ci [i ambele
laturi, pån` \n dreptul axei, precum [i \n fa]`.

Volanul multifunc]ional este foarte util, pentru c` [o-
ferul nu trebuie s` \[i ia ochii de la drum.

Autocare performante 
pentru segmentul mediu
Cu Touring HD, Scania se adreseaz` clien]ilor cu flote

medii [i mici sau pentru servicii ocazionale [i aplica]ii tu-
ristice [i a fost singurul vehicul 6x2 \nscris \n competi]ie. 

Vehiculul are motor Euro 5 Scania DC 13 10 EGR, de
13 l, cu sistem de injec]ie la presiune ridicat` (XPI). Acesta
dezvolt` 440 CP la 1.900 rpm, iar cuplul maxim este de
2.300 Nm, atins \n intervalul 1.000-1.300 rpm. Transmi-
sia automatizat` Opticruise, cu retarder \ncorporat, ofer`
performan]e bune la viteze ridicate, de[i la plecarea de pe
loc [i la intersec]iile cu sens giratoriu vehiculul de aproa-
pe 14 m lungime a fost pu]in cam lent (iar \n Norvegia
sensurile giratorii sunt destul de numeroase). 

De altfel, la testul de accelerare, Scania Touring s-a
clasat pe ultimul loc, cu 22,7 s, dar nu trebuie omis faptul
c` acesta a fost cel mai greu vehicul din competi]ie. Iar 
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la frånare Touring s-a pozi]ionat al patrulea, oprind \n
33,8 m.

Programul electronic de stabilitate este inclus \n echi-
parea standard, la fel ca la celelalte autocare, iar LGS [i
ACC sunt op]ionale. De[i a fost singurul autocar pe trei
axe, Touring s-a condus foarte u[or, gra]ie celei de-a treia
axe viratoare. Trebuie precizat c` din punct de vedere al
trenului de rulare a[tept`rile au fost confirmate - un vehi-
cul trainic, cu performan]e tehnice foarte bune. Volanul,
la fel ca la Irizar, este mic [i u[or de manevrat, iar direc]ia
ferm`, ceea ce-i confer` [oferului tot confortul din acest
punct de vedere. Pentru scaunul [oferului nu s-a f`cut \ns`
o alegere prea inspirat`, pentru c` este destul de incomod
[i singurul f`r` nicio cotier`, fapt ce poate genera obosea-
l` la drumurile mai lungi. Un alt minus este faptul c` pe
timp de noapte luminile de la nivelul culoarului se reflect`
\n parbriz, lucru foarte deranjant pentru [ofer [i chiar pe-
riculos.

Volvo 9500 se adreseaz` \n special ]`rilor central [i
est-europene [i respectiv segmentului mediu de pia]`, ca-
re acum este \ntr-o cre[tere semnificativ`, potrivit repre-
zentan]ilor constructorului suedez. Obiectivul de vånz`ri
este de 75-100 de unit`]i pe an, iar pån` acum s-au co-
mercializat 40. De[i se dore[te o solu]ie mai economic`
decåt 9700 [i 9900, Volvo nu a f`cut rabat la capitolul si-
guran]`, autocarul fiind dotat cu un pachet complet de sis-
teme de siguran]` activ` (ESP, cruise-control, retarder cu
ac]ionare atåt de la maneta de lång` volan, cåt [i de la
pedala de från`), dar [i pasiv` (FIP, FUPS) [i singurul cu
centuri de siguran]` cu trei puncte de prindere pentru
toate scaunele. Dar este clar c` 9500 este adaptat seg-
mentului mediu, fiind echipat cu motor Euro 5 de nou` li-
tri (D9B), de 380 CP, la 1.900 rpm. Cuplul maxim este de
1.740 Nm la 1.200 rpm.

Transmisia automatizat` I-Shift este bine sincronizat`
cu motorul [i din punct de vedere al performan]elor [i

timpilor de r`spuns este a doua dup` PowerShift, fiind cea
mai eficient` dintre toate cutiile cu 12+1 trepte. Maneta
este amplasat` inteligent pe scaunul [oferului, pentru o
accesare optim`. Cu toate acestea, pozi]ia pe scaun nu a
fost cea mai bun` din cauza pernei, care este cam lung`.
{i tahograful este pozi]ionat cam jos.

Un minus major este axa rigid` pe fa]`, chiar dac`
suspensia este controlat` electronic, pentru c` se diminu-
eaz` mult confortul, iar [oferul este nevoit s` ajusteze per-
manent direc]ia. Altfel, vizibilitatea \n oglinzile retrovi-
zoare este foarte bun`, gra]ie unghiului larg al acestora.
Op]ional, vehiculul poate fi prev`zut [i cu func]ia de \nge-
nunchere, pentru a facilita accesul pasagerilor la bord.

|n ceea ce prive[te performan]ele la frånare [i acce-
lerare, de la 80 km/or`, vehiculul s-a oprit ultimul, dup`
36,6 m, iar de la 0 la 70 km/or` a accelerat \n 22,1 s,
ocupånd pozi]ia a cincea.

Sunt promovate 
motoare medii [i economice
De[i este \ncadrat \n familia ComfortClass, Setra 416

GT-HD beneficiaz` de dot`ri tehnice demne de orice au-
tocar al gamei premium. Paleta de motoriz`ri pentru
ComfortClass este larg`, iar pentru modelul \nscris \n
Coach Euro Test Setra a ales o versiune medie, mai econo-
mic`, respectiv propulsorul OM 457 LA, de 428 CP, care
corespunde standardului de poluare EEV f`r` filtru de par-
ticule.

Cutia de viteze automatizat` PowerShift GO 240-8,
cu 8+1 trepte, este cea mai bun` solu]ie pentru autocare
[i a confirmat acest lucru \nc` o dat`. Performan]ele la ac-
celerare au fost foarte bune, pån` la 70 km/or` ajungånd
\n 19,3 s (locul doi), iar frånarea de la 80 km/or` s-a f`cut
\n 33,1 m (locul al treilea).

Vehiculul este echipat standard cu toate sistemele de
siguran]` activ` deja cunoscute pentru familia de autocare
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Setra - ESP, EBS, ABS, ASR, BA, DBL - iar op]ional cu ART
(cruise-control adaptiv) [i SPA (asisten]` la \nc`lcarea ben-
zilor de circula]ie). |n plus, ca noutate pentru noua gene-
ra]ie ComfortClass, protec]ia la impactul frontal (FCG) este
inclus` \n echiparea de baz`.

Alte elemente de la TopClass au fost \mprumutate [i la
nivelul postului de lucru al [oferului, care este organizat
foarte ergonomic, iar display-ul 3D este acum mai u[or de
citit.

Vehiculul, a[a cum era de a[teptat, se conduce foarte
u[or, iar transmisia de 8+1 trepte, dezvoltat` de Daimler,
a confirmat \nc` o dat` c` este cea mai bun` solu]ie actu-
al` pentru vehiculele de 18 t, chiar dac` schimb`torul de
viteze are o configura]ie destul de complicat` comparativ
cu alte transmisii automatizate. Cele patru oglinzi retrovi-
zoare au asigurat vizibilitate bun` de jur \mprejurul vehi-
culului, iar camera de luat vederi pentru mersul cu spatele
a fost foarte util` la parcarea autocarului \ntr-o zon` spe-
cial dedicat`, din centrul ora[ului Arendal.

Futura [i Viseon C13, la prima vizionare
VDL Futura este un autocar nou [i \n acela[i timp fa-

miliar, deoarece reune[te toate caracteristicile binecunos-
cutelor modele ale familiei VDL - Bova [i Jonckheere. Are
\ns` o sarcin` grea, de a confirma c` este mai bun decåt
fiecare dintre ele luate separat.

Motorul DAF MX 300 S, de 410 CP la 1.900 rpm [i
cuplu maxim de 2.000 Nm la 1.000-1.500 rpm, a oferit
optimum de putere pentru vehiculul de 12,8 m lungime,
iar retarderul de 4+1 trepte s-a dovedit eficient. La testul
de frånare Futura s-a clasat al cincilea (35,8 m), iar la ac-
celerare - al patrulea (21,2 s).

|mpreun` cu transmisia automatizat` AS-Tronic, sis-
temul hill-start aid, de asisten]` la plecarea din ramp`,
este inclus \n echiparea standard, ca [i ESP [i cruise-con-
trol-ul, \n timp ce LGS [i ACC sunt op]ionale. Se poate
monta [i camer` de filmat pentru mar[arier (vehiculul tes-
tat o avea). 

Futura se conduce u[or [i confirm` sincronizarea
foarte bun` reu[it` de VDL [i ZF pentru cutia de viteze au-
tomatizat`. Scaunul [oferului este confortabil, pe pern` de
aer, cu cotiere pe ambele p`r]i. Volanul are mai pu]ine va-
riante de ajustare, dar este cam mare, comparativ cu Irizar
sau Scania. Schimb`torul de viteze este pozi]ionat pe
scaun, astfel c` este la \ndemåna [oferului indiferent cum
\[i ajusteaz` pozi]ia la volan. 

Parbrizul este curbat pe margini, pentru a asigura opti-
mum de vizibilitate, al`turi de trei oglinzi retrovizoare pe
fiecare parte, cele dou` mari pentru trafic [i cåte dou` mai
mici pentru col]urile stånga-dreapta [i partea din fa]` a
vehiculului. Oglinda pentru salonul pasagerilor nu a fost
montat` \ns` prea fericit \n rånd cu celelalte exterioare,
pentru c`, atunci cånd [oferul dore[te s` se uite \n dreap-
ta, privirea \i este atras` prima dat` de oglinda pentru inte-
rior. Cele dou` suporturi de pahar, pentru [ofer [i ghid,
ac]ionate prin ap`sare, sunt foarte ingenioase [i nu inco-
modeaz` atunci cånd nu sunt folosite, pentru c` se retrag

\n bord.
Viseon a ales s` echipeze C13 cu motorul de 440 CP,

MAN D2066 LOH 28, cu cuplu maxim de 1.900 Nm la
1.000-1.400 rpm. Vehiculul, construit pe caroserie auto-
portant`, se ofer` standard cu motorul D20, de 400 CP, ce
corespunde normelor EEV. Transmisia este ZF AS-Tronic,
iar axele, ZF. Cruise-control-ul este inclus \n echiparea
standard, la fel ca a treia genera]ie ESP, ce calculeaz` \n
permanen]` unghiul de viraj raportat la viteza de
deplasare [i reac]ioneaz` din timp, chiar dac` [oferul nu
a ap`sat \nc` pedala de från`. Tot standard este [i limita-
torul de vitez`, care poate fi setat pentru orice valoare [i
este foarte util mai ales cånd se merge la vale. Sistemul de
\nc`lcare a benzilor de circula]ie (LGS) este op]ional, iar
pån` la sfår[itul anului va fi disponibil [i cruise-control-ul
adaptiv.

Pentru trecerea la Euro 6, MAN va r`måne cel mai
probabil principalul furnizor pentru motorizare, de[i se
analizeaz` [i al]i parteneri. 
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Irizar va intra mai agresiv 
pe pia]a european`

Dup` par]iala ruptur` de Scania, ini]iat` de produc`to-
rul suedez, fiecare dintre cele dou` p`r]i - Irizar [i Sca-
nia - a luat o op]iune serioas` \n atacarea unor segmen-
te noi de pia]`, cu produse dedicate. |n plus, Irizar do-
re[te \mbun`t`]irea prezen]ei sale pe pie]e unde, pån`
acum, prin prisma exclusivit`]ii cu Scania, a livrat doar
volume modeste. Este [i cazul Romåniei, unde carosie-
rul spaniol a \nfiin]at o companie proprie, \mpreun` cu
MGV (importatorul s`u din Israel) [i un ac]ionar local.
Strategia este de a oferta atåt vehicule integrale, cåt [i
autocare construite pe [asiu, \n acest sens fiind accep-
tate solicit`ri pentru toate tipurile de [asiuri existente pe
pia]`.
Dup` ce a fost puternic afectat` de criza economic`,
industria spaniol` \[i revine \ncet, iar Irizar a ajuns la o
produc]ie de 5,5 vehicule zilnic, \n condi]iile \n care
idealul este de 6 pe zi.
Timpul de livrare pentru vehiculele integrale este de pa-
tru luni, iar pentru acestea se lucreaz` cu motoare DAF.
Dac` se dore[te un autocar pe [asiu atunci se mai ada-
ug` timpul de livrare al [asiului de la produc`tor. 
Irizar i6 este cel mai bine våndut produs din portofoliu,
iar din produc]ia de i6 7% \l reprezint` vehiculele inte-
grale, ca [i cel \nscris la test. Avantajul este greutatea
proprie mai mic` decåt \n cazul vehiculelor construite
pe [asiu, ceea ce va constitui un plus odat` cu trecerea
la Euro 6. 
|n intervalul ianuarie-mai 2011, Irizar a våndut 300 de
i6, din care a livrat 200. Compania de]ine fabrici \n
Maroc, India, Brazilia, Africa de Sud, China [i Spania [i
a \ncheiat 2010 cu o cifr` de afaceri de 433 de milioane
de euro (pentru anul acesta se estimeaz` 500 de milioa-
ne de euro).
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La condus, vehiculul este destul de incomod pentru
un [ofer care se urc` prima dat` la bord, din cauza pozi-
]ion`rii pedalelor. Mai exact, pedala de från` este rigid` [i
mult prea sus comparativ cu cea de accelera]ie, mic` [i
amplasat` foarte jos, astfel c` mai mul]i membri ai juriu-
lui au \ntåmpinat dificult`]i. 

Viseon C13 a frånat al doilea, \n 32,9 m, [i a fost pe
locul trei la accelerare, cu 22,7 s.

Geamul din stånga [oferului se deschide manual [i
ac]ionarea este greoaie, fiind necesar` ap`sarea unui bu-
ton. Bordul - tradi]ional [i prea masiv, inclusiv \n partea
din fa]a ghidului - nu impresioneaz` prin ergonomie, de[i
vine cu mai multe inova]ii tehnice, inclusiv pentru salonul
pasagerilor. Un punct bun \l reprezint` oglinzile retrovi-
zoare, anti-orbire [i cu camer` de vederi \ncorporat` pen-
tru unghiul mort. Aceasta aten]ioneaz` [oferul cu flash
cånd \nregistreaz` alte ma[ini \n raza de ac]iune.

Irizar - un plus la calitatea execu]iei
Irizar este la prima sa participare cu un autocar pe ca-

roserie integral` [i a l`sat o impresie foarte pl`cut` \n spe-
cial prin calitatea execu]iei, lucru pentru care produc`torii
spanioli nu sunt, de regul`, prea aprecia]i. 

Interiorul este luminos [i armonios organizat, \n tonuri
de bej, care se asorteaz` cu culoarea exterioar`. De[i nu
a f`cut nicio schimbare major` designului exterior, Irizar
r`måne un autocar cochet. Cele 51 de scaune, concep]ie
proprie Irizar, sunt confortabile, dar cu un sp`tar de plas-
tic destul de grosier, cu måner transversal [i f`r` m`su]`
rabatabil`. Compartimentul de bagaje de deasupra
scaunelor este generos, iar \n partea din fa]` exist` dou`
casete cu cheie. Toate luminile de interior sunt pe LED, iar
compartimentul motorului a fost izolat special, pentru un
nivel sc`zut de zgomot. La acest capitol carosierul spaniol
mai are \ns` de lucru, pentru c` zgomotul \n partea din
spate a vehiculului a fost principalul punct negativ. Nici
pozi]ia ghidului nu este prea bun`, pentru c` a fost mon-
tat acela[i scaun ca la modelul PB, mult prea mare pentru
configura]ia i6. |ntre echip`rile autocarului se num`r` toa-
leta, automatul de cafea, dou` monitoare LCD [i sistemul
de clim` Hispacold.

La exterior s-a mers pe cåt mai multe suprafe]e plate [i
pu]ine \mbin`ri, pentru a fi u[or de servisat. Iar pentru a
reduce cåt mai mult greutatea proprie a vehiculului toate
panourile exterioare sunt din aluminiu sau materiale com-
pozite. Caroseria e executat` din o]el-carbon, iar op]ional

se poate comanda [i din o]el inoxidabil. 
Pre]ul modelului testat este de 250.000 de euro, dar i6

\ncepe de la 220.000 de euro.

Scania Touring, un pre] care sparge pia]a
A[a cum era de a[teptat, Touring vine cu un pre] ex-

trem de atractiv pentru un autocar pe trei axe - 235.000 de
euro - care include buc`t`rie, toalet`, dou` monitoare
LCD, scaune acoperite cu piele [i camer` de filmat pentru
mersul cu spatele. Configura]ia standard cost` \ns`
220.000 de euro. Autocarul a fost configurat cu 57+1+1
locuri, dar pe modelul de 13,7 m lungime se pot pune [i
mai multe scaune, diminuåndu-se costul de transport per
scaun, aspect c`ruia operatorii \i acord` mare aten]ie \n
special acum.

Interiorul a fost gåndit cam \ntunecat, \n tonuri de gri
\nchis [i negru. Scaunele sunt confortabile, dar nu pe dis-
tan]e lungi. Suportul de picioare este cam neinspirat, pen-
tru c` nu se poate regla pe \n`l]ime [i practic este ca [i
inexistent. Altfel, finisajele sunt bine executate [i se vede

faptul c` Scania s-a implicat \n supravegherea [i calitatea
produc]iei. Caloriferul bate spre orizontal [i nu spre verti-
cal, ceea ce ofer` un plus de confort. De men]ionat c` pe
ultimul rånd de scaune se simt \ns` u[oare vibra]ii atunci
cånd se merge cu vitez` mic`.

Scania a c`utat \nc` de acum 10 ani un partener cu
capacitate mare de produc]ie. |n China au fost analiza]i la
\nceput 400 de carosieri, iar decizia final` a fost luat` din-
tre patru cei mai mari constructori asiatici. Higer are o
capacitate de produc]ie de 18.000 de vehicule anual, iar
pe linia special` de produc]ie Scania pot fi asamblate på-
n` la 3.000 de unit`]i pe an. |n prezent, se construiesc aici
doar 250 de vehicule anual [i pån` la aceast` or` au fost
livrate 50.

La nivel european, Touring a fost våndut \n Germania,
Spania, Suedia, Norvegia, Cehia [i Bulgaria. Garan]ia este
asigurat` \n toat` re]eaua Scania, iar programul Ecolution
ofer` training pentru [ofer, precum [i monitorizarea con-
sumului de carburant.

Setra ComfortClass 416 GT-HD
Din seria 400 a ComfortClass au fost våndute 5.100
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de unit`]i, dintre care aproape jum`tate (2.300), au fost
configurate ca modelul \nscris la teste, aflat acum la o
nou` genera]ie (lansat` \n toamna lui 2009). 

Aceasta demonstreaz` faptul c` un autocar Com-
fortClass poate primi dot`ri exclusiviste sau poate fi folosit
la aplica]ii specifice. Astfel, u[a din mijloc a fost mutat`
dup` axa spate, ceea ce a permis ob]inerea unui comparti-
ment de bagaje de 11,3 m3. |n plus, råndurile de scaune
se termin` \naintea u[ii, iar \n partea din spate a 416 GT-
HD a fost amenajat` o buc`t`rie cu frigider, aparat de
preparat hot-dog [i ma[in` de cafea pentru 40 de ce[ti, tot
aici fiind montat` [i toaleta. 

Scaunele sunt Voyage Plus, iar \n varianta de 42+1+1
locuri vehiculul se \ncadreaz` la 4 stele. |n plus, sistemul
de aer condi]ionat ales are o capacitate de 35 kW, iar au-
tocarul mai dispune de sistem audio-video performant, cu
monitoare LCD. Nu \n ultimul rånd, 416 GT-HD este foar-
te silen]ios, lucru important la c`l`toriile lungi.

Special pentru Coach Euro Test, Setra a mers pe tonuri
de azuriu interior-exterior. 

Germania, Fran]a [i Austria sunt ]`rile cu cei mai mul]i
clien]i ComfortClass. 

Autocarele VDL sub un singur nume:
Futura
Vånz`rile Futura au \nceput \n octombrie 2010 [i de

atunci au fost comercializate 190 de unit`]i, dintre care 50
au [i fost livrate. Cel mai solicitat model pån` acum a fost
Futura de 12,9 m lungime, iar reprezentan]ii produc`toru-
lui olandez sunt \ncrez`tori \n modelul care este, de anul
trecut, singurul produs ofertat pe segmentul autocarelor. {i
pentru a fi [i mai eficient, s-a mers pe uniformizarea pro-
dusului, fapt ce a determinat reducerea num`rului de
componente [i ob]inerea unui kit de montaj [i repara]ii
mai mic.

Spre deosebire de Bova [i Jonckheere, Futura are po-
deaua este complet plat`, pentru a asigura un plus de con-
fort pentru pasageri. S-a mers pe trei culori principale,
care pot fi combinate pentru designul interior: negru, gri [i
bej. De asemenea, sunt disponibile trei modele de scaune,
VDL Class 100, 300 [i 500, iar pe autocarul preg`tit pen-
tru testare au fost montate toate cele trei variante: \n partea

din fa]` seria 500, cu tetier` de piele reglabil`, \n aranja-
ment cu dou` m`su]e, iar \n spate seria 300 pe partea
stång` [i seria 100 pe dreapta. Diferen]a dintre ultimele
dou` este c` \n cazul seriei 100 exist` un singur måner,
montat central, fa]` de dou` laterale. |n rest, toate versiu-
nile de scaune au suport pentru picioare, pl`su]` de baga-
je, m`su]` rabatabil`, panou de comand` individual dea-
supra pentru lumini de citit [i sistem de aer condi]ionat. |n
ceea ce prive[te l`mpile de citit s-a mers pe un design mai
deosebit, cu LED. |n configura]ie standard, f`r` m`su]e,
Futura poate g`zdui 57 de pasageri.

Gra]ie unei insula]ii optime, vehiculul este foarte si-
len]ios la drum [i nici m`car \n partea din spate nu este
zgomotos. Spre deosebire de celelalte autocare (cu excep-
]ia Scania), aerul cald de la calorifer este aruncat \n salon

\n plan orizontal [i nu vertical, ceea ce determin` un con-
fort suplimentar pasagerilor de la geam.

Pre]ul vehiculului testat este de 250.000 de euro.

Viseon C13, un Neoplan „sub acoperire“
Lansat la IAA, \n 2010, Viseon C13 are 12,7 m lungi-

me [i 2 axe [i a intrat deja \n produc]ia de serie. Ac]ionari-
atul Viseon Bus GmbH este compus din Joachim Rein-
muth, fost CEO Neoplan, [i Ernö Bartha, fost director teh-
nic Neoplan. „MAN de fapt ne-a ajutat s` ridic`m aceast`
companie, iar \n primul an a de]inut un pachet de 10%
din ac]iunile Viseon Bus. Viseon a cump`rat fabrica MAN
din Bavaria, pe care produc`torul german vroia s` o \n-
chid`, [i a preluat cei 200 de angaja]i de acolo. Pentru
moment se fabric` produse de ni[`, inclusiv din perspec-
tiva dimensiunilor vehiculelor, pe care marii constructori
nu le vor realiza pentru c` nu se \ncadreaz` \n linia de
produc]ie standardizat` deja existent`. Acestea nu se do-
resc momentan a fi un competitor pentru autocarele MAN
[i Neoplan. Totu[i, nu este exclus ca acest lucru s` se
\ntåmple pe viitor“, a explicat Andreas Lubitz, responsabil
rela]ii publice Viseon Bus. 

Din modelul C13, \nscris \n competi]ie, au fost våndu-
te deja 20 de unit`]i, \n serie existånd [i C10 [i C11 (\n to-
tal, 35 de vehicule). Termenul de produc]ie este de 90 de
zile din momentul primirii comenzii, iar Viseon acord` o
garan]ie de [ase ani pentru schelet, tratat anti-coroziune
(KTL). 

|n Germania, Viseon are trei dealeri pe lång` propria 
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organiza]ie.
Vinde deja \n Aus-
tria, Elve]ia, Italia,
Benelux, Scandi-
navia, Rusia [i
Turcia, \n aceasta
din urm` chiar cu
un partener Neo-
plan. Re]eaua de
service include 35
de parteneri, plus
re]eaua interna]io-
nal` MAN, servi-
ciul de asisten]`
24 ore/zi [i „linie
fierbinte” la care

r`spunde \n permanen]` un tehnician.
De[i era produs special pentru un operator german,

vehiculul testat a fost configurat demonstrativ \n variant`
de trei stele pe stånga [i patru pe dreapta.

Pre]ul pentru Viseon C13 \nscris \n competi]ie este de
250.000 de euro [i include o serie de echip`ri op]ionale
printre care toaleta, frigiderul, camera de filmat pentru
mersul cu spatele, buc`t`ria etc. Cele 50 de scaune pen-
tru pasageri sunt Vögel, dar pot fi [i Kiel. |n partea din
spate a autocarului tavanul a fost \n`l]at [i s-a optat pen-
tru o sec]iune transparent` \n zona central` a plafonului
pentru a crea imaginea de spa]iu [i pentru a fi mai u[or
pentru pasageri s` stea \n picioare.

Sistemul de climatizare asigur` o r`cire uniform` prin
cele trei orificii longitudinale, amplasate pe fiecare parte a
vehiculului. |n acela[i timp, luminile de citit tip LED sunt
o inova]ie, l`mpile fiind montate pe lateral, pe [in`, astfel
c` pozi]ia poate fi ajustat` \n cazul schimb`rii configu-
ra]iei interioare ini]iale.

Designul p`r]ii din spate a vehiculului, cu linii rotun-
jite, este atractiv, dar face s` se piard` ceva spa]iu. Din
exterior, spatele arat` foarte cochet, cu faruri alungite, la
fel ca \n fa]`.

Volvo 9500, un autocar cu care faci bani
Produc`torul suedez a preg`tit pentru Coach Euro

Test un autocar edi]ie Ocean Race, de 49+1+1 locuri,
configurat pentru trei stele. 

Volvo 9500 este produs \n Polonia, iar pre]ul este de

225.000-250.000 de euro, \n func]ie de echip`ri, pache-
tele de service alese [i dealer.

La interior s-a folosit aceea[i tem` Volvo Ocean Race,
\n tonuri de albastru. De[i culoarul dintre scaune este cam
\ngust, acestea din urm` sunt foarte confortabile, cu perna
lat` [i tocmai acest lucru este important la drumurile
lungi. Practic, Volvo 9500 este un autocar f`cut s` cå[tige
bani pe categoria de transport c`reia i se adreseaz`. De-
signul exterior este clasic, dar vehiculul beneficiaz` de o
valoare de revånzare mare, ar`tånd c` face parte din
familia Volvo.

Reprezentan]ii produc`torului suedez au ]inut s` sub-
linieze \n prezentarea vehiculului c` ofer` mai mult decåt
un simplu vehicul [i c` doar pre]ul de achizi]ie al acestu-
ia nu trebuie privit ca atare, ci trebuie analizat din per-
spectiva costurilor totale pe \ntreaga durat` de via]` a au-
tocarului. Iar aici un rol important \n optimizarea cheltu-
ielilor \l are nivelul ridicat de integrare a serviciilor post-
vånzare, al`turi de oferta de finan]are, sistemul de mana-
gement al flotei sau programul de asisten]` 24 de ore pe
zi. 

Testele pentru alegerea Coach of the Year 2012 nu ar
fi fost atåt de reu[ite f`r` sprijinul substan]ial venit din

partea sponsorilor no[tri, unii dintre ei deveni]i deja tradi-
]ionali. Este vorba de Busworld, Continental, DEFA [i ZF.
{i pe aceast` cale dorim s` le mul]umim \nc` o dat` pen-
tru contribu]ia lor.

Trofeul Coach of the Year 2012 va fi \nmånat cå[tig`-
torului cu ocazia Busworld Kortrijk, care va avea loc la fi-
nalul lui octombrie 2011. Cine este fericitul cå[tig`tor v`
vom anun]a \n exclusivitate pentru pia]a romåneasc` \n
num`rul Tranzit de octombrie.      
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Patru autobuze urbane Otokar Kent
290 LF au intrat \n exploatare \n Bu-
dapesta. Vehiculele au fost achizi-
]ionate de guvernul maghiar pentru
a asigura transportul delega]iilor UE
\ntre aeroportul Ferihegy [i centrul
ora[ului, pe perioada primelor [ase

luni ale acestui an, timp \n care Un-
garia a g`zdui Consiliul UE. 
Din iulie, cele patru Kent 290 LF, ca-
re corespund normelor de poluare
EEV, vor intra \n flota opeatorului
public BKV pentru servicii regulate
de transport. (C.S.)

Otokar Kent, de acum [i \n Budapesta




