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Deze zes touringcars werden aan de tand 
gevoeld in een druilerig, nat, koud maar 
tegelijk ook fris en opgeruimd Zweden. 
Scandinavië schijnt de slechtste zomer sinds 
jaren te hebben gehad en uitgerekend nu werd 
hier de tweejaarlijkse International Coach 
Euro Test gehouden. Op het moment dat heel 
eventjes de zon doorbrak, werd er dan ook 
spontaan gejuicht..! De organisatie was dit 
jaar in handen van de Zweedse collega Anders 
Karllson, tevens auteur van misdaadromans 
die zich afspelen in de transportbusiness 
en hoofdredacteur bij Mantorp Media & 
Konferens. 

Racecircuit
Onze uitvalsbasis was het hart van Zwedens 
race-wereld, het circuit Mantorp nabij Linkö-

ping, waar genoeg ruimte was om de zes 
deelnemers grondig te inspecteren, onder het 
constante geraas van allerlei racende auto's. 
Het circuit bood daarbij uiteraard een gewel-
dige gelegenheid om acceleratie en remtes-
ten uit voeren. Weliswaar in de regen maar 
dat mocht de pret niet drukken. Een natte 
ondergrond heeft natuurlijk effect op deze 
metingen. Gezien de uitkomsten zal een test 
op droge ondergrond niet veel verschil laten 
zien. De tegenwoordig aanwezige veiligheids- 
en assistentiesystemen dragen hier in hoge 
mate aan bij.

Geluid
Het weer werkte dit jaar gewoonweg niet 
mee, en dat was jammer. De geluidsmetingen 
die zowel op een testtraject als op de openba-

re weg worden gedaan, zijn door de overvloe-
dig vallende regen niet meer betrouwbaar. 
Daarbij registreert een geluidsmeter alleen 
de hoeveelheid geluid maar niet het spectrum 
van het frequentiegebied. Zo kan het dat de 
ene touringcar ‘orenschijnlijk’ meer lawaai 
in het interieur heeft dan de ander, maar dat 
de geluidsmeter dit niet in hoeveelheid dB(A) 
registreert. Akoestiek van het interieur in 
combinatie met de isolatie van de ruimte rond 
de aandrijflijnen, de ophanging van de ver-
schillende componenten, inclusief de assen, 
spelen hier een belangrijke rol in. 
Behalve met de regen hadden we op één lang 
stuk weg – de route was 36 km lang en voer-
de tussen Mjolby en Bankeberg – ook nog te 
maken met best wat zijwind en spoorvorming 
in het wegdek, waardoor het stuurgedrag van 

Dit jaar leverde het deelnemersveld aan de tweejaarlijkse Coach Euro Test een zeer gemêleerd deelnemersveld op. 
Een streekvervoerder voor de kortere afstand, een intercity bus en twee touringcars voor het betere langere werk 
voor grotere gezelschappen: een echte 'high-end' in het topsegment en een dubbeldekker die luxe met efficiëntie 
verbindt. TEKST EN FOTOGRAFIE: JOS HAAS

Coach Euro Test 2017 
DRUILERIG, KOUD MANTORP IN ZWEDEN

De deelnemers

16  /// NR. 05 /// OKTOBER 2017  TOURINGCAR&BUS 



de touringcars op de proef werd gesteld, en 
ook dat van de chauffeurs. 

Reizend circus
Om het jaar wordt de Coach Euro Test afgewis-
seld met de Bus Euro Test. In het jaar van de 
Coach Euro Test is daar dit jaar ook de Minibus 
Euro Test bij gekomen. De organisatie berust 
altijd bij een van de collega’s die zich aanmeld 
en dat meestal al enige jaren van te voren. De 
uitzondering hierop is de Minibus Euro Test die 
om de twee jaar in Madrid gehouden zal wor-
den in aanloop naar de FIAA. 
Met 22 vakjournalisten, vertegenwoordigers 
van de sinds jaar en dag aan de jury gelieerde 
sponsors ZF en Busworld, de Zweedse onder-
steuning en zes touringcars met technici, pro-
duct- en salesmanagers voor de broodnodige 
toelichting, gaat het om een groep van zo’n 
zeventig mensen. 

Volgend jaar
De Bus Euro Test wordt volgend jaar in Kroatië 
gehouden in samenwerking met de Servische 
collega. Fabrikanten krijgen zo’n acht maanden 
van te voren de invitatie om met een voertuig 
deel te nemen. De jury stelt hiervoor een aan-
tal criteria op. De fabrikanten zijn verder zelf 
verantwoordelijk voor de deelname, zoals ver-
voer, hotels en dergelijke. Overigens betalen de 

juryleden hun reis- en verblijfskosten zelf, om 
iedere schijn van belangenverstrengeling te 
voorkomen. Wel worden de fabrikanten in de 
gelegenheid gesteld om een presentatie over 
de voertuigen te geven, waarin zij de filosofie, 
techniek en ontwikkeling van hun producten 
kunnen delen met de juryleden – én de col-
lega’s van de concurrerende merken. Het is 
een kijkje in de keuken waar men anders niet 
aan toekomt. Gedurende de testriten worden 
de juryleden individueel bijgepraat over de 
gebruikte vindingen en dergelijke. 

Tsjechië
In de internationale jury nemen 22 magazi-
nes uit evenveel landen mee. Als laatste land 
mochten we tijdens deze test Tsjechië verwel-
komen na een toelatingsgesprek en akkoord 

van de zittende juryleden of het magazine en 
de vertegenwoordigende journalist qua tech-
nische kennis als journalistiek integriteit 'jury-
lid' waardig zijn. Voor deze test was hij nog niet 
gerechtigd om mee te stemmen. 
De laatste ochtend van de Coach Euro Test 
wordt traditiegetrouw gebruikt om de resul-
taten te vergelijken. In een vergadering vertelt 
ieder jurylid zijn bevindingen. Het levert altijd 
goede inzichten op, 22 journalisten die geza-
menlijk de voertuigen becommentariëren: 
veel objectiever kun je het niet krijgen. Aan het 
eind van deze ongeveer vier uur durende ses-
sie levert ieder jurylid zijn uitslagenlijst in. Een 
simpele, optelling van gegeven punten bepaalt 
tenslotte de winnaar. En die wordt dit jaar tij-
dens het Busworld Award Gala op 19 oktober 
bekend gemaakt. <<

'Berkhof als 'Wohnmobil
Hoe de verschillende journalisten met hun vak 
bezig zijn, blijkt nog wel het beste uit de auto 
waarmee het Noorse jurylid en tevens president 
van de jury, Tom Terjesen, in Zweden aankwam. Hij 
heeft namelijk een Berkhof dubbeldekker eigen-
handig omgebouwd tot wat de Noren een ‘Wohn-
mobil’ noemen. Een pracht van een dubbeldekker 
met aparte slaapruimte voor zijn kinderen, keuken, 
badkamer en heel veel leuke snufjes. 

COACH EURO TEST 2017

Mantorp racecircuit

De omstandigheden De juryleden
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Wat vooral opvalt aan deze Scania Interlink is dat het een touringcar 
is, waarin je je naar mate je er langer in ophoudt, steeds prettiger gaat 
voelen. Bij binnenkomst lijkt het interieur behoorlijk donker door kleine 
ramen en een inrichting die niet bepaald 'lichtvoetig' te noemen is maar 
een wat ouderwetse uitstraling heeft, geholpen door een metaalach-
tige – ribbelplaten – afwerking van de wanden onder de ramen. Veel 
werd echter goed gemaakt door de uiterst comfortabele Kiel Avance 
1020 stoelen, zacht leder met driepuntsgordels, een optie waarmee 
Scania haar Interlink kan uitrusten. Bijzonder opvallend zijn de service-
units met gekleurde knoppen, die de Scania meer een OV-bus of Inter-
city-gevoel geven dan een 'reis uitstraling' hebben.
Verder viel ook op dat de akoestiek in de Scania eigenlijk heel prettig is, 
op de 'normale' motorgeluiden achterin na.

Verbruik
De Interlink wordt in het Finse Lahti gebouwd in de opstallen van het 
voormalige Lahden Autokori Oy, op chassis die uit de Scania-fabrie-
ken in het Zweedse Sodertalje komen. Ondanks dat Scania en MAN 
nu zusterbedrijven zijn, blijven de busactiviteiten (voorlopig) strikt 
gescheiden. Deze Interlink is dus nog geheel 'Scania-build' met een 
Scania GRSO895R 12-gang Opticruise automatische versnellingsbak 
met overdrive, geïntegreerde retarder, en 450 pk sterke 12,7-liter Sca-

nia motor met 2350 Nm aan koppel en HVO-gecertificeerd. De Euro 6 
norm behaalt de Scania met alleen SCR, dus zonder EGR. Tijdens de 
testritten op een redelijk vlak parcours toonde de boordcomputer een 
verbruik van 20,36 liter bij een snelheid van 100 km/h. Dat mooie ver-
bruikscijfer wordt mede behaald door een taps toelopende carrosserie. 
De Scania is voor namelijk veertien centimeter smaller dan achter, 2,41 
ten opzichte van 2,55 m. Bijkomend voordeel is dat er zo'n 100 kilo aan 
materiaal wordt bespaard. Scania stelt dat het drie procent aan ver-
bruik scheelt.

Tractiecontrol
De Scania Interlink is er in drie hoogtes LD, MD en HD in lengtes tus-
sen de elf en vijftien meter. Wij reden met de HD drieasser van 14,09 
meter. Bijzonder 'happy' waren de juryleden met de rij-eigenschappen, 
al bleek dat tijdens de acceleratietesten de 'traction control' wel snel 
ingreep. Geklaagd werd er over de plastic-utstraling van het dash-
board en de vele knoppen die het herbergt. Zeer te spreken is de jury 
over de chauffeursstoel, comfortabel en goed instelbaar. Over de spie-
gels  daarentegen was weer niet iedereen tevreden. 
Al met al heeft Scania met de Interlink een touringcar die bijzonder 
geschikt is voor intercity-vervoer, waarbij de Zweden handig gebruik 
maken van elementen en 'knowhow' uit de Scania-trucks.  <<

Goede rij-eigenschappen, donker interieur 

De Scania Interlink is in Nederland weinig op 
de weg te zien. Hij heeft het uiterlijk van zijn 
broer Touring, en is tussen deze Touring en 
de CityWide gepositioneerd. Uitgangspunt 
voor Scania was dat de Interlink er niet zo 
'Scandinavisch uit moet zien'. Toch timmert 
Scania er mee aan de weg met in 2016 8253 
verkochte modellen, 21 procent meer dan 2015. 

SCANIA INTERLINK

Scania Interlink in zijn element

Kleur is niet alles, de stoelen zijn prima Opvallend Veel knoppen en schakelaars Toiletinstallatie en bagageruim
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Bijzonder is dat gekozen kan worden uit twee 
dashboards: een eenvoudige of een luxe. De twee 
dashboard-varianten kunnen gezien worden als 
synoniem voor de spagaat waar Mercedes-Benz 
in zit: het bedienen van alle segmenten en het 
gemis van de Travego voor het topsegment. Het 
uitgangspunt van Mercedes-Benz met de Tou-
rismo is: verbetering van 'total cost of owner-
ship' onder andere door gebruik te maken van 
elementen uit de Citaro en de Actros truck en 
meer veiligheid. 

Cw-waarde van 0,33
Het ontwerp is gericht op zuinigheid, de Cw-
waarde is met 0,33 die van een personenauto. 
Dit wordt bereikt door spoilers onderin, 200 kilo 
gewichtsreductie, nieuwe platte ruitenwissers – 
die in het natte Zweden niet geheel voldeden, er 
wordt aan gewerkt – en het automatisch verlagen 
van de carrosserie bij hogere snelheden. In totaal 
moet deze Tourismo zeker zeven procent zuiniger 

zijn dan zijn voorganger. De service-interval ligt 
op 120.000 kilometer, gunstig voor de TCO.
Dit testvoertuig had de bekende OM 470 met 315 
kW (428 pk) en 2100 Nm aan boord. Bij de accele-
ratie- en remtesten (op een natte baan, helaas) 
deed zich iets vreemds voor. Om op 80 km/h te 
komen had de Tourismo de meeste tijd nodig, 
38,6 seconden. Maar met de 'kick-down' ging dat 
ineens twaalf seconden sneller (26,5). De remtest 
legde de Tourismo als beste af. Hier zal de Voith 
SWR water retarder het verschil hebben gemaakt.

Veiligheid
Achterin was behoorlijk wat vibratie te voelen, 
zelfs de stoelleuningen trilden mee, een feno-
meen dat zich ook al voor deed in de vorige 
generatie. Bij optrekken maakte de OM 470 ook 
nog behoorlijk wat herrie. Op de grote weg werd 
de Tourismo weer rustig en stil, al was er nog 
wel wat vibratie te voelen. De jury had ook nog 
wat aanmerkingen op het rijgedrag en dit keer 

ook op de afstelling van de Powershift GO250/8 
die gewoon wat traag reageerde; dat zijn we wel 
anders gewend.
Mercedes-Benz heeft een reputatie hoog te hou-
den waar het veiligheidssystemen betreft. Het 
heeft door de jaren veel van deze 'assistentie-
systemen' als eerste ingevoerd. Nu ook weer met 
optionele ABA4. Het stopt de touringcar automa-
tisch indien bijvoorbeeld een voetganger pardoes 
vlak voor je oversteekt. Het werkt prima en komt 
begin volgend jaar beschikbaar.

Voordelig 
De Tourismo is een ruim inzetbare touringcar van 
goede kwaliteit met prima veiligheidssystemen 
en als het 'total cost of ownership'-verhaal waar 
wordt – de tijd zal het leren –, waarschijnlijk 
ook een voordelige keus: het testvoertuig kost 
290.000 euro. Maar het is geen touringcar die iets 
oproept, of zoals een collega het verwoordde: 'ik 
mis het wow-gevoel'. <<

Ruim inzetbaar en van goede kwaliteit

Mercedes-Benz was met haar nieu-
we Tourismo RHD naar de Coach 
Euro Test in Zweden gekomen. Met 
de Tourismo is iets raars aan de 
hand. Hij lijkt best nog veel op zijn 
voorganger en toch heeft hij on-
derscheidende kenmerken. Binnen-
stappend valt het conventionele 
design op, waarin veel van de 'oude' 
Tourismo herkenbaar is, terwijl de 
buitenkant en vooral de achterkant 
een mooie lijnvoering heeft.

MERCEDES-BENZ TOURISMO RHD

Cw-waarde 0,33 

De luxe dashboard-variant Conventioneel ontwerp Handig: koelkast en toch genoeg beenruimte Radar en 'front collission guard'
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Dat VDL met haar Futura FDD2 naar Zweden 
kwam is een bevestiging van wat de Coach Euro 
Test door de jaren heen tot een bijzondere test 
maakt. Tegelijk maakt het de jurering weer las-
tig, want worden dan geen appels met peren 
vergeleken? Niets is minder waar, de inzetbaar-
heid van een voertuig is één onderdeel, evenals 
de passagiersbeleving, handelbaarheid, rijge-
drag, total cost of ownership (TCO) en nog zo 
wat onderwerpen. Wat de bijvoorbeeld TCO 
betreft, dan zien we dat VDL met de DAF-motor 
en ZF Astronic goed scoort. Volgens eigen 
opgave verbruikt de FDD2 27,4 liter diesel per 
100 kilometer, bevestigd door onafhankelijke 
testen. En met de extra optionele tanks heeft 
de FDD2 een actieradius van zo'n 3000 km. Dan 
kan je nog eens ergens goedkoop gaan tanken.

Innovatie
Waar vooral de chauffeurs erg van gechar-
meerd zijn is het voorin iets omhooglopende 
plafond, waardoor hij een veel beter zicht 

heeft op stoplichten en verkeersborden en zijn 
spiegels hangen hierdoor hoger. Werkelijk een 
innovatie waar je wat aan hebt. De passagiers 
op het benedendek profiteren er ook van door 
de veel betere lichtinval. Verder veel lovende 
woorden over de ruime werkplek en het rijge-
drag en dan vooral de stabiliteit; belangrijk bij 
een dubbeldekker. De samenwerking tussen 
de DAF MX13 motor (510 pk) en de ZF Astronic 
is voorbeeldig, altijd al een sterk punt bij VDL.

Stahoogte van 1,76 meter
Deze FDD2 was wel met een luxe opstelling uit-
gerust. Beneden met zestien bijzonder fijne VDL 
Class 500 stoelen met per vier stoelen een tafel 
en op het bovendek 58 VDL Class 300 stoelen, 
totaal 74 zitplaatsen. Tel daarbij op een ruim en 
makkelijk toegankelijk toilet, prima beloopbare 
trappen met goed geplaatste handrails en veel 
licht, een stahoogte op het onderdek van 1,86 
meter en op het bovendek van maar liefst 1,76 
meter en uitstekend zicht voor de passagiers, 

dan heb je een prima touringcar. De bagage-
ruimte van 9,3 kuub heeft een vlak plafond, om 
te voorkomen dat de chauffeur bij het bergen 
van de bagage zijn hoofd stoot. 

Benchmark?
Waren er dan ook nog kritiekpunten? Ja zeker. 
Zo werd geklaagd over de positie van de hand-
rem, het toch wat gevoelige, lichte sturen en 
de plek van het reservewiel, midden onder de 
touringcar. Dit kan problemen geven bij drem-
pels, zoals bij het oprijden van een veerboot. 
Wat ook gebeurde was dat de grote schuifla-
des van de verder handige opbergkasten tussen 
de groepen stoelen op het onderdek, nog wel 
eens met een knal open wilde gaan tijdens het 
ronden van een bocht. VDL zal er ongetwijfeld 
snel een oplossing voor vinden. 
Al met al verleidde de test enkele collega's tot 
de opmerking dat de VDL Futura FDD2 gezien 
mag worden als een benchmark in het segment 
van dubbeldekkers.  <<

Gedurfde inzending, mooi uitgerust

VDL durfde het aan om met haar Futura 
dubbeldekker, de FDD2, naar Mantorp in 
Zweden af te reizen. Gedurfd maar niet zonder 
reden. Dubbeldekkers hebben inmiddels meer 
inzetgebieden dan alleen maar pendelritten. 
In Nederland worden ze nu ook ingezet voor 
openbaar vervoer en bij de Flixbus-achtigen 
voor intercitywerk, waar ze uitermate geschikt 
voor zijn.

VDL FUTURA FDD2

VDL Futura FDD2 in volle glorie

Veel zicht en licht door schuin oplopend plafond Vlak plafond in bagageruim Luxe VDL Class 500 stoelen Veel licht op de trap
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Nog wel, want Irizar heeft al enkele i8 uitgerust 
met de vernieuwde DAF MX13 motor en een ZF 
Traxon gerobotiseerde versnellingsbak, die nu 
uitgebreid getest worden. 
De i8 is geheel nieuw ontworpen en getekend, al 
vertoont hij nog wat trekken van de roemruchte 
PB. Het is een uit stainless steel, aluminium en 
composiet opgetrokken touringcar. Overigens is 
de i8 ook in een chassis-opbouw combinatie te 
krijgen, maar dan is hij wel zo'n 1000 kilo zwaarder. 
In deze Coach Euro Test hadden we een drieasser 
van veertien meter lengte tot onze beschikking.

Uitdager topsegment
Irizar heeft met de i8 een uitdager van het top-
segment ontwikkeld. In Europa zijn er al zo'n 

tweehonderd van verkocht. In Mexico waar 
Irizar een fabriek heeft, al meer dan 1000. 
Het interieur van de i8 is zoals het hoort bij 
een topmodel, fraai. De passagiers worden 
omringd door comfort en hebben prettig zit-
tende stoelen, speciaal voor de i8 ontworpen 
maar gebouwd door Vogel. Een maximum van 
56 stoelen is mogelijk. De drie monitors zijn 
weggewerkt in uitsparingen in de bagagerek-
ken, het risico op het stoten van je hoofd tot 
een minimum beperkend. Om bij het plafond 
te blijven, het lichtplan is mooi en onderstreept 
het exclusieve karakter van de i8 evenals de 
service-units. Het zicht naar voren is goed, al 
loopt de dakrand wat laag door – vanwege de 
Spaanse zon. Dat wordt echter volledig gecom-

penseerd door de voorste ver doorlopende zij-
ruiten voor een breed gevoel van ruimtelijkheid.

Verbruik: 24,4 liter
Het is daarbij een stille touringcar. Een minpunt is 
echter wel dat bij een stationair draaiende motor 
op circa 500 tpm er achterin de nodige vibraties 
optreden, als ook bij stevig optrekken wat dan 
gepaard gaat met een lage brom, een typisch 
DAF-geluid. Volgend jaar komen er nog een een 
nieuwe elektronisch gestuurde achteras en een 
nieuwe ZF 'direct-drive' aandrijfas beschikbaar 
en ook een 'vooruitkijkende' cruisecontrol. Irizar 
had deze i8 van de fabriek in Baskenland naar 
Zweden laten rijden en meldde dat het verbruik 
op deze rit 24,4 liter per 100 km was. Klanten 
melden volgens Irizar een gemiddeld verbruik 
van 26 liter.

Veel lof
De i8 liet zich goed sturen, al was er wat kritiek 
vanwege het 'zware' stuur. Maar er viel goed mee 
te manoeuvreren, getuige ook een u-bocht die 
een jurylid moest maken, hij was een verkeerde 
straat ingereden. 
Het dashboard en de werkplek krijgen veel lof. 
Goed en overzichtelijk gegroepeerde schake-
laars: links voor de chauffeur, rechts voor het 
passagiersgedeelte. De jury telt chauffeurs van 
uiteenlopende lengte, van zo'n 1,60 meter tot 1,95 
en niet allemaal hadden ze een goed zicht op de 
instrumenten. Daar ligt zeker nog een verbeter-
puntje. Wel weer veel lof over de spiegelopstel-
ling die een goed en compleet zicht biedt rondom 
het front van de touringcar. <<

Nieuwe uitdager van het topsegment
De Irizar i8 is het paradepaardje van de Spaanse fabrikant Irizar.  Het is een touringcar in het topsegment. Er 
hangt dan ook een prijskaartje aan van 390.000 euro. Maar je krijgt er ook wat voor terug. De i8 is een integraal – 
zelfdragend chassis – gebouwde touringcar voortgestuwd door een DAF MX13 motor en een ZF Astronic.

IRIZAR I8

Imposant uiterlijk

Goed overzichtelijk dashboard Netjes ingepaste monitoren Licht en ruimtelijk ontwerp Terugkerende design-elementen
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Voor de test in Zweden had Neoplan een 12,1 
meter lange tweeasser gestuurd met veertig 
stoelen (maximaal 57 stoelen), twee tafels en 
een toilet, dat overigens met een knop een-
voudig omschakelbaar is van water naar che-
misch.  
In deze Coach Euro Test was de Tourliner de 
een na goedkoopste met 265.000 euro. Alleen 
de Iveco Evadys was goedkoper. In dit bedrag 
zit dan wel voor 20.000 euro aan opties, zoals 
de exclusieve in leder en stof uitgevoerd com-
fortabele stoelen, voorzien van in hoogte en 
zijdelings verstelbare hoofdsteunen.

Vering
De aandrijflijn bestaat uit de bekende 
D2676LOH 12,4 liter Euro 6 C motor, 309 kW 
(420 pk) met 2100 Nm bij 930-1350 tpm. Nieuw 
is het veersysteem in de Tourliner. MAN/Neo-
plan heeft er de PCV (Premium Comfort Valve) 
schokbrekers onder gezet, op alle assen. 
Het werkt niet zo mooi als het elektronische 
dempingssysteem uit de Skyliner, maar het is 
merkbaar. De werking van de retarder is daar-

bij mooi gelijkmatig.
Verder is de Tourliner van de bekende veilig-
heids- en assistentiesystemen voorzien en 
zijn de koplampen in led uitgevoerd, evenals 
alle binnenverlichting. Qua Cw-waarde scoort 
de Tourliner ook al mooi met 0,36.

Irritant
De Tourliner kenmerkte zich in de test als 
misschien wel die onopvallende maar uiterst 
prettige touringcar. Jammer voor de passa-
giers voorin zijn alleen de design-elementen 
die bij de voorste stoelen een groot deel van 
het zicht wegnemen. Je kunt je afvragen wat 
het nut is om aan de buitenkant een leuk 
design te hebben, terwijl het ten koste gaat 
van het welbevinden van de passagier? Het 
was ons al eerder opgevallen en dat bete-
kent dat het gaat irriteren. Ook het tweede 
tv-scherm is irritant want dat hangt vreselijk 
in de weg. Aan de andere kant heeft de Neo-
plan een aparte handrail boven de deur wat 
weer erg handig is. Verder gewoon veel lof 
voor deze 'onopvallende' Tourliner. Vooral het 

randje in de opklapbare tafeltjes aan de stoe-
len om je smartphone of tablet in te zetten, is 
erg handig.

Snelste
Met de rij-eigenschappen was niks mis. Wel 
werd er wat geklaagd over het 'gevoelige' 
sturen, wat volgens collega's die ook trucks 
'doen', gelijk is aan de MAN-trucks. Niet ver-
wonderlijk, want er zal zeker leentjebuur 
gespeeld worden in de MAN ontwikkelcentra. 
De Tipmatic versnellingsbak komt nog steeds 
van ZF en niet van Scania - in MAN-trucks is 
de Scania Opticruise leverbaar – en dat zal 
volgens de MAN'ers voorlopig ook niet gebeu-
ren. Vooral het op stationair toerental rijden in 
een file (kruipen) is een pluspunt van de Tip-
matic. 
Algemeen werd opgemerkt dat de chauf-
feur een prima werkplek heeft waarin alles 
op de juiste plek zit met ook nog een duide-
lijk afleesbaar display. In de acceleratietest 
kwam de Tourliner als snelste uit de bus, met 
én zonder kickdown. <<

Onopvallende, maar fijne touringcar

Neoplan verraste verleden jaar op de IAA met 
haar nieuwe Tourliner. Sindsdien hebben we 
hem al een paar keer over langere afstanden 
mee mogen maken. Het eerste wat opvalt 
is de gelijkenis met de MAN Lion's Coach: 
zelfde motor, versnellingsbak en heel wat 
interieurelementen. Maar Neoplan doet haar 
best de Tourliner echt anders te laten zijn.

NEOPLAN TOURLINER

Onopvallend uiterlijk met 'angel eyes

Makkelijk onderhoud Veel zicht, goede spiegels Veel ruimte met 'maar' 40 stoelen Herkenbaar Neoplan
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Het chassis is afkomstig van de Crossway en voor het interieur is leentjebuur 
gespeeld bij de Magelys. Gebouwd wordt de Evadys in de Iveco fabrieken 
in Tsjechië. Qua motoren maakt Iveco gebruik van de FTP-motoren en in dit 
geval een Cursor van 8,7 liter die ondanks zijn kleine volume – de lichtste 
motor in de test – nog altijd een 294 kW (400 pk) met 1700 Nm (1200 TPM) 
levert. Het is dezelfde motor als in de Magelys. Euro 6 behaalt de Cursor met 
alleen SCR-techniek, Iveco's HI-SCR. 
De echte bijzonderheid aan deze Evadys was de nieuwe ZF Traxon gero-
botiseerde versnellingsbak. Een noviteit in de bussenwereld. Iveco heeft al 
behoorlijk wat ervaring met de Traxon, want hij wordt al geruime tijd inge-
bouwd in de Stralis, de zwaarste truck van Iveco. De tweede bijzonderheid 
van de Iveco is dat het voor de Cursor-motor, evenals de Scania, alleen SCR 
(Selective Catalytic Reduction) gebruikt om aan de Euro 6 norm te voldoen. 
De Cursor is gecertificeerd voor HVO-brandstof. 

Blikje drinken
De combinatie Cursor en Traxon is prima, al moeten de ingenieurs nog wel 
wat verder 'finetunen'. Op zich geen probleem, want een goede afstemming, 
softwarematig, tussen bak en motor is niet een van de makkelijkste klus-
sen. De Traxon schakelt echter voorbeeldig, zij het wat aan de trage kant. Hij 
beschikt ook over GPS-plaatsbepaling voor gebruik met de 'vooruitkijkende 
cruisecontrol'. Voor de navigatie gebruikt Iveco TomTom.

De cockpit is gewoon goed in orde inclusief een ruim instelbare stoel, waar-
door de langere chauffeur ook een goede zitplaats heeft. Maar een groot 
gemis bleek een bekerhouder. De chauffeur kan zijn blikje drinken nergens 
kwijt, zoals ons Noorse jurylid ondervond.
Bij 80, 90 km/h was enig windgeruis voorin merkbaar en wat ook opviel was 
de wiebelende rechterspiegel. De lage positie van de linkerspiegel werd als 
niet prettig ervaren.

Bagageruimte
De Evadys is verkrijgbaar in twee lengtes, 12,10 m en 12,96 m, heeft een 
middendeur en beschikt over maximaal 64 zitplaatsen. Keuken en toilet zijn 
optioneel. Ondanks zijn bescheiden voorkomen, bood het testvoertuig nog 
altijd 8,1 kubieke meter (max. 9,1 m3) aan bagageruimte. Het klimaat wordt 
geregeld via een een Thermoking airco van 30 kW en convectorverwar-
ming. Zonwerend dubbelglas houdt de ergste warmte buiten. Bij een totale 
hoogte van 3,46 m is de interieurhoogte met 1990 mm. Belangrijk voor de 
veiligheid – de Evadys beschikt over alle soorten veiligheidssystemen – is 
tegenwoordig zeker een brandblussysteem dat optioneel verkrijgbaar is 
a 3500 euro. En bij prijzen gekomen, de Iveco Evadys, zoals wij die voor de 
test mochten begroeten, staat in de prijslijst voor 205.000 euro, maar hij 
begint al bij 175.000 euro. Het is daarmee ook bedrijfseconomisch een echte 
meerverdiener.  <<

Bescheiden 
meerverdiener  
met Traxon  
versnellingsbak
De Iveco Evadys was misschien wel het buitenbeentje in deze test. Hij laat zich het best omschrijven als een werk-
paard inzetbaar voor allerlei soorten werk tot en met het lichte toerwerk aan toe. Je zou hem dus een twee- of  
meerverdiener kunnen noemen. Iveco heeft voor de ontwikkeling slim gebruik gemaakt van bestaande technieken. 

IVECO EVADYS

Bescheiden meerverdiener

Geen cupholders Elektronica en accu's Verzorgd interieur Ruime instap
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BUSWORLD AWARD GALA 19 OKTOBER IN KORTRIJK

Wie wordt Coach of the Year 2018?
Me veel plezier hebben de 22 juryleden uit even zo veel landen weer deze vier 
dagen durende Coach Euro Test gedaan. Het is ieder jaar weer een enorme 
klus voor de organiserende collega om iedereen op tijd van luchthaven en 
treinstation op te halen, te brengen en te zorgen voor restaurants – waar dus 
een groep van zo'n zestig, zeventig man aan moet kunnen schuiven, te regelen. 

Bij dit laatste aspect spelen onze twee tra-
ditionele sponsors een grote rol: ZF en Bus-
world. Zij ondersteunen de jury met twee 
diners, waarvan één nu in het Zwedens lucht-
vaartmuseum werd gehouden en de ander in 
een oud voormalig klooster. Als vanzelf kun-
nen deze sponsors niet gelieerd zijn aan enig 

busmerk: ZF-onderdelen zijn in iedere auto 
te vinden en Busworld heeft geen belang bij 
welke uitkomst dan ook. Verder gaf Mantorp 
Media & Konferens de nodige ondersteuning 
in het beschikbaar stellen van vergader- en 
presentatieruimte, kantine en het verzorgde 
de prima lunches.

  
Iveco Evadys Neoplan TourLiner Mercedes-Benz Tourismo Irizar i8 Scania Interlink VDL Futura FDD2

Lengte mm 12.097 12.113 13.115 14.070 14.000 14.145
Breedte mm 2550 2550 2550 2550 Voor 2410, achter 2550 2550
Hoogte mm 3460 3870 3680 3980 3660 4000
Overhang voor/achter mm 2605 / 3292 2755 / 3298 2890 / 3315 2690 / 3545 Geen opgave 2280 / 3110
Wielbasis mm 6200 6060 6910 6335 + 1500 Geen opgave 7255 + 1500
Gewicht GVW / leeg (kg) 19.500 19.700 / 13.510 19.500 / 13.878 Geen opgave Geen opgave 27.000/ 18.100
Bagageruim m3 7,7 8,7 10,9 13,5 Geen opgave 9,3
Motor Cursor 9 MAN D2676 LOH OM 470 Paccar-DAF MX13 Scania 13 liter  Paccar-DAF MX13
Vermogen kW/pk 294 kW (400 pk) 309 kW (420 pk) 315 kW  (428 pk) 375 kW (510 pk) 333 kW (450 pk) 375 kW (510 pk)
Koppel Nm 1700 (1200 tpm) 2100 (930-1350 tpm) 2100 2500 (1000-1450 tpm) 2350 (1000-1300 tpm) 2500 (1000-1425 tpm)
Versnellingsbak ZF Traxon MAN Tipmatic 12-speed GO 250-8 Powershift ZF AS Tronic 12s2700 Scania Opticruise ZF AS Tronic
retarder intarder ZF Intarder 3 Voith water retarder ZF Power intarder Scania retarder ZF
remmen schijven schijven Knorr SB 7000 schijven Knorr schijven Schijven (Scania) Schijven (Knorr / ZF)
vooras Onafhankelijke vering MAN VOS-02-B-01 ZF ZF RL 82 EC Scania rigid ZF RL 82 EC
aaandrijfas hypoïd MAN HY-1350-B-01 Mercedes-Benz RO440 ZF A132 Scania ZF A132 S90
3e as ZF RL 82 EC Scania ZF RL 75 A
Acceleratie sec (kickdown)
40 km/h
80 km/h

12,3 (11,1)
20,5 (17,8)

11,0 (9,8)
29,9 (23,9)

12,5 (11,1)
38,6 (26,5)

11,5 (10,7)
34,9 (26,8)

11,9 (11,9)
30,1 (29,5)

12,3 (10,8)
32,9 (28,9)

Remweg 80-0 km/h (m) 41,3 40,6 38,6 38,9 41,3 40,1
Tankinhoud (ltr) Diesel/
AdBlue

310 / 80 525 / 35 480 / 40 670 / 50 550 / 80 445+205+252 / 90

Zitplaatsen 51+1+1 40+1+1 48+1+1 56+1+1 57+1+1 74+1+1
Prijs € 208.000 265.000 290,000 390.000 290.000 490.000

De Zweedse collega Anders Karllson heeft er 
in ieder geval een prima week van gemaakt, 
waar met plezier op terug wordt gekeken, 
zelfs ondanks het slechte weer. Het dit jaar 
zeer diverse deelnemersveld gaf de jurybe-
raadslaging de nodige inhoud. Voor ieder indi-
vidueel jurylid was het een prettig inhoude-
lijke maar ook zeer lastig taak om zijn keuze 
voor de Coach of the Year 2 018 te bepalen. De 
uitkomt dus tijdens het Busworld Award Gala 
op 19 oktober in Kortrijk.

Tijdens de Coach Euro Test doen we geen verbruiksmetingen, simpelweg omdat er verschillende testchauffeurs achter het stuur plaatsnemen, en er qua weer en temperatuur nooit 
gelijke omstandigheden zijn. Een eerlijke vergelijking is daarom niet mogelijk.
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Irizar had daarbij nog een primeur op Busworld 
met de ie-Tram en kondigde de ingebruikname 
aan van de nieuwe fabriek speciaal gebouwd 
voor de productie van elektrische bussen. 
Maar op dat moment was het belangrijkste 
voor de Irizar-mensen de woorden die 'Bus 
and Coach' juryvoorzitter Tom Terjesen sprak 
voor hij de trofee aan Irizars ceo José Manuel 
Orcasitas en exportdirecteur Gotzon Gomez 
overhandigde. Van hem woorden vol lof over 
de Irizar i8, het topmodel en paradepaardje van 
de Spaanse fabriek. “De collega juryleden had-
den het tijdens de Coach Euro test over 'wow' 
en 'excellent' als het over de Irizar i8 ging. Met 
name over de vormgeving, rij-eigenschappen 

en het comfort van de i8. De i8 ziet er uit als 
een 'premium coach', en zo voelt hij ook voor de 
passagiers en de chauffeur. En onder andere 
omdat de i8 voor tien centimeter smaller is dan 
aan de achterkant, hij loopt dus taps toe, en 
dat scheelt in de rijweerstand: de Cw-waarde 
bedraagt 0,32! En dus ook in brandstofver-
bruik.” 

Sterk deelnemersveld
Over de jaren heen heeft Irizar een goed ser-
vicenetwerk opgebouwd, mede geholpen door 
de netwerken van leveranciers als Paccar/DAF 
en ZF. Irizar is 127 jaar oud en met fabrieken in 
Spanje, Marokko en Mexico een wereldwijde 

speler. De omzet in 2016 bedroeg zo'n 600 mil-
joen euro. Er werken circa 3000 mensen. De 
International Bus and Coach Jury koos de Irizar 
i8 tot Coach of the Year 2018 uit een sterk deel-
nemersveld van zes touringcars: de nieuwe 
Mercedes-Benz Tourismo, Iveco Evadys, VDL 
Futura FDD2, Scania Interlink en Neoplan Tour-
liner. Zes touringcars die uitgebreid zijn getest 
waarbij alle aspecten van een touringcar in 

E-MOBILITY FABRIEK

Irizar i8 Coach of the Year 2018
Het werd een pandemonium. Dolgelukkige Spanjaarden of liever Basken, 
omhelsden elkaar en zo ongeveer iedereen die voor hun voeten kwam. 
De reden: de uitreiking van de 'Coach the Year 2018' award. Vrijdag, de 
openingsdag van Busworld, werd een feestje gevierd op een overbevolkte 
stand van Irizar. De avond ervoor was al de officiële bekendmaking 
gedaan tijdens de Busworld Awards Night.  TEKST EN FOTOGRAFIE: JOS HAAS

Coach of the Year 2018: Irizar i8

Vlnr. Gotzon Gomez, José Manuel Orcasitas en Tom Terjesen
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ogenschouw worden genomen: rij- en motor-
geluid, windgeruis, handelbaarheid, rijgedrag, 
comfort voor de passagiers maar ook voor de 
chauffeur, capaciteit, bagageruimte, werkplek 
van de chauffeur, ergonomie, aandrijflijn, toe-
gankelijkheid et cetera. 
Het belangrijkste onderdeel is een rijtest 
over een route die verschillende keren wordt 
gereden om een goede vergelijking mogelijk 
te maken. Deze Coach Euro Test neemt vier 
dagen in beslag en werd dit jaar gehouden in 
het Zweedse Mantorp Park. Om het jaar wordt 
de Coach Euro Test gehouden afgewisseld 
met de Bus Euro Test, die volgend jaar in Kroa-
tië plaats heeft. De jury bestaat uit vakjourna-
listen uit 22 landen, waaronder Touringcar & 
Bus. Dit jaar werd voor het eerst in het 25-jarg 
bestaan van de jury, ook de Minibus Test of 
the Year georganiseerd. 

Nieuwe fabriek e-mobility
De primeur op Busworld was de elektrische 
ie-Tram – zie elders in deze Touringcar & Bus 
het Busworld-overzicht. Irizar zet hoog in op 
elektromobiliteit en heeft met het oog hierop 
in het laatste decennium een aantal bedrijven 
gekocht. De Irizar Group bestaat nu uit zeven 
bedrijven met naast Irizar, Hispacold, Masats, 
Jema, Datik, Alconza, Irizar e-mobilitity en Cre-
atio. Irizar e-mobility is nieuw opgericht met 
als focus het ontwikkelen van systemen met 
duurzame elektromobiliteit. Het is gehuisvest 
in een splinternieuw bedrijfspand, waar ook 
de elektrische bussen, i2, de twaalf meter ver-
sie en een 10,8 meter variant, en nu dus ook 
de ie-Tram, worden geproduceerd. Irizar stelt 
dat de 'carbon footprint' van haar elektrische 
bus maar 8,45 gr CO2 per reizigerskilometer 
bedraagt. 
De fabriekshal krijgt twee productielijnen, die 
inmiddels 'up and running' zijn. Eén lijn is voor 
de twaalf meter en de 10,8 meter varianten, 

die op hetzelfde platform worden gebouwd 
en één lijn voor de nieuwe ie-Tram. De batte-
rij-assemblage heeft Irizar ook in eigen hand 
genomen en gebeurt in een apart deel van het 
moderne en uitermate 'cleane' gebouw. Per 
dag moeten er twee voertuigen deze nieuwe 
fabriek uit rollen. Wat ook opvalt is hoe licht 
de fabrieksruimte is, er wordt volop gebruik 
gemaakt van natuurlijk licht. Aangezien de 
chassis en dergelijke gebout worden, ontbre-
ken lasfaciliteiten, wat een fabriekshal heel 
wat schoner maakt. Irizar heeft ook de elektri-
sche installaties aangepast aan de eisen van 
de tijd om de productie zo klimaatvriendelijk 
als mogelijk te krijgen. Met bedrijven in de 

groep als Alconza en Jema, beide leveranciers 
van elektrische aandrijflijnen en componen-
ten, heeft het hiervoor de benodigde kennis in 
huis. 

Alleen maar beter
Met de i8 heeft Irizar nu dus de felbegeerde 
prijs 'Coach of het Year ' binnengehaald. De 
i8 wordt komende tijd nog verder verbeterd. 
En dat heeft alles te maken met de toeleve-
ranciers Paccar/DAF en ZF. DAF heeft haar 
MX-motoren verbeterd en onder andere het 
brandstofverbruik drastisch weten terug te 
brengen, en ZF levert aan Irizar haar nieuwe 
Traxon gerobotiseerde versnellingsbak. Beide 
door de vakpers al uitbundig bejubeld. Afge-
lopen zomer bezochten wij de Irizar-fabrieken 
en daar waren de Traxon en de MX13 net uit 
de kratten gehaald. Aan de gezichten van de 
ingenieurs en technici te zien, stonden ze te 
popelen om er mee aan de slag te gaan om 
hem klaar te krijgen voor Busworld. 
Zoals we in de vorige editie van Touringcar & 
Bus al schreven is de i8 een regelrechte uitda-
ger van het topsegment. Met de nieuwe aan-
drijflijn kan dat, samen met de aangekondigde 
ZF 'direct-drive' aandrijfas, een nieuwe elek-
tronisch gestuurde achteras en een 'voor-
uitkijkende' cruisecontrol, alleen maar beter 
worden. <<

COACH OF THE YEAR 2018

Een waar pandemonium bij de uitreiking op Busworld

Vlnr. Gotzon Gomez, José Manuel Orcasitas en Tom Terjesen De nieuwe moderne e-mobility fabriek Laadstations op het parkeerdek
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