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CoaCh Euro Test 2017, ki je potekal 
od 4. do 7. septembra v bližini šved-
skega mesta Linköping, bo razkril 
zmagovalca. Že imena tekmovalcev 
so dala vedeti, da je bil boj napet in 
neodločen do konca samega, saj so 
sodelovali najnovejši modeli šestih 
največjih evropskih proizvajalcev av-
tobusov. Pri testiranju je sodelovalo 
tudi 22 novinarjev iz 22 evropskih 
držav, člani mednarodne žirije ter 
vozniki in potniki. Tretje leto zapo-
red pa je med njimi tudi član žirije, 
ki prihaja iz našega uredništva revije 
Transport & Logistika.
Dvodnevno testiranje, ki so ga izvaja-
li na avtocesti in tudi na vzporednih 
prometnicah, se je začelo in končalo 

CoaCh Euro TEsT 2017

Učinkovitost,         varnost, Udobje ...
Šest kandidatov se je na Švedskem zavzemalo za naslov Coach of the Year 2018, ti so: 

Iveco Bus Evadys, Irizar i8 Integral, Mercedes-Benz Tourismo M/2, Neoplan Tourliner, 

scania Interlink hD i VDL Futura DD-141

Besedilo: Goran Kekić; fotografije: Goran Kekić in sascha Böhnke

v Mantorp Parku, dirkalni stezi v bli-
žini avtoceste, ki povezuje Linköping 
in glavno mesto Stockholm. Dolžina 
testnega cikla je bila približno 45 ki-
lometrov, prva polovica testiranja je 
potekala na avtocesti med Mantor-
pom in mestom Mjölby, medtem ko 
je bil drugi na lokalnih cestah z veliko 
ovinki, in sicer do mesta Lamboho-

vsleden. Vožnja je trajala 50 minut, 
preizkušanje vseh šestih kandidatov 
pa sta spremljala neprestan dež in 
umirjen promet na cesti. Dan pred te-
stiranjem na stezi v Mantorp Parku so 
preizkušali pospeševanje do 80 km/h 
in prav tako tudi zaviranje do popolne 
ustavitve. Pridobljeni podatki so še 
dodatno pomagali članom žirije pri 

njihovem odločanju. In izbor kot ve-
dno doslej ni bi lahek, saj so imeli vsi 
kandidati številne vrline in prednosti 
v različnih segmentih, vsak pa tudi 
svoje skrite adute. 
Hkrati so proizvajalci seznanili udele-
žence, kako poleg tehničnih napred-
kov, udobja in varnosti avtobusov 
povečati učinkovitost ter izboljšati 
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usluge in znižati stroške lastništva 
(TCO).

In na koncu ...

Zmagovalec in prejemnik prestižnega 
naslova Coach of the Year 2018 bo 
objavljen 19. oktobra na najbolj pre-
poznavnem sejmu Busworld Kortrijk v 
Belgiji. Takrat bo predsednik medna-
rodne žirije Tom Terjesen s ponosom 
dejal: »And the winner is …«

CoaCh Euro TEsT 2017

Toda samo eden izmed proizvajalcev 
bo prejel nagrado in naslov za naj-
boljši avtobus. Naj spomnimo, test za 
izbor avtobusa leta se opravlja enkrat 
letno v eni izmed držav članic med-
narodne žirije, ki organizira dogodek. 
Na parne letnice se prirejata izbor in 
test mestnih avtobusov za izbor Bus 
of the Year, na neparne letnice pa za 

turistične avtobuse, in sicer za naslov 
Coach of the Year. Naslednje leto bo 
tako na vrsti Bus Euro Test 2018, ki 
bo potekal na Hrvaškem, takrat bo 
tudi znan zmagovalec naslova Bus of 
the Year 2019. Kaj vse so zapisali čla-
ni žirije, negativne kot tudi pozitivne 
premisleke, navajamo spodaj v abe-
cednem redu.

Novi Iveco Evadys je bil pr-
vič predstavljen na lanskem 
sejmu IAA v Hannovru. S tem 
modelom je Iveco zapolnil 
prostor med medkrajevnim 
Crosswayem in turističnim 
Magelysom. Testiranje na 
Švedskem je bilo opravljeno 
z najbolj vsestransko različi-
co Evadysa, ki je namenjen 
kratkim potovanjem in izle-
tom. Avtobus v dolžino meri 
12.097 mm, opremljen je s 

iveco  
evadys
Enostavno  
in poceni

kuhinjo in straniščem, po-
nuja pa razporeditev 46 + 1 
+ 1. Motor Cursor 9 s 400 
KM je povezan z novim ro-
botiziranim menjalnikom ZF 
TraXon, ki ima 12 prestav. 
Gre za enostavno in cenov-
no ugodno vozilo, ki zaradi 
novega menjalnika nekoliko 
hitreje pretika med presta-
vami. Znotraj vozila je raven 
hrupa dokaj visoka, pogled 
potnikov skozi stranska ste-

kla pa je slabši zaradi manj-
ših oken. Nekoliko neprijetna 
je tudi temna notranjost, ki 
deluje malce moreče. Za-
dnja vrata so nekoliko širša, 
kot so široka običajna vrata. 
USB-priključki so nad glavo, 
so pa dokaj nedostopni in ob 
uporabi motijo sopotnika na 
sosednjem sedežu.
Voznikov prostor je precej 
skromen, levo zrcalo je ena-

ko kot pri mestnem avtobu-
su, vzvratna kamera daje do-
ber pogled pri vzvratni vožnji, 
dostop do motornih filtrov 
je enostaven. Pri 100 km/h 
ima motor približno 1200 
vrtljajev v minuti. Konkuren-
ca se lahko pri enaki hitrosti 
pohvali s približno 100 vrtlja-
ji na minuto manj. Za dokaj 
nizko ceno 208.000 evrov pa 
vseeno dobite nekaj udobja. 

Mercedes-Benz 
Tourismo

Neoplan 
Tourliner Irizar i8 Iveco Evadys scania Interlink 

hD
VDL Futura 
FDD2 - 141

Mere 
(dxšxv mm)

13115 x 2550 x 
3680

12113 x 2550 x 
3870

14070 x 2550 x 
3980

12097 x 2550 x 
3460

14000 x 2550 x 
3660

14145 x 2550 x 
4000

Medosni razmik 
(mm) 6910 6060 6335/1500 6200 7115/1500 7255/1500

Previs spredaj/
zadaj (mm) 2890/3315 2755/3298 2690/3545 2605/3292 2500/4385 2280/3110

Motor oM 470 Man D2676 
LoH

DaF paccar 
MX13 375 

oBD-C
FpT Cursor 9 scania DC13-

147

DaF paccar 
MX13 375 

oBD-C 

Število valjev 6 6 6 6 6 6

Prostornina (l) 10,677 12,419 12,900 8,700 12,742 12,900

Moč (kW/KM) 315/428 309/420 375/510 294/400 330/450 375/510

Navor (Nm) 2100 pri 
1100 vrt.

2100 pri 
930–1350 vrt.

2500 pri 
1000–1450 vrt.

1700 pri 
1200 vrt.

2350 pri 
1000–1300 vrt.

2500 pri 
1000–1425 vrt.

Menjalnik MB Go 250-8 
powershift

Man TipMatic, 
12-stopenjski

ZF as-tronic 12s 
2700

ZF TraXon 
6s1911Bo

scania, 
12-stopenjski 

opticruise

ZF as-tronic 12s 
2701 Bo

retarder Voith sWr Water 
retarder ZF Interder3 ZF power 

Intarder Intarder
scania Integral 

Hydraulic 
retarder

ZF Intarder

sprednja os ZF Man 
Vos-08-B-01 ZF rL82EC Independent scania aMa860 ZF rL82EC

Zadaj os MB ro440 Man 
HY-1350-B-01 ZF a132 Hypoyd single 

reduction scania aDa1300 ZF a132

Tretja os ZF rL82EC 
steering scania ara860 ZF rL75a 

steering

Posoda za gorivo 
(l) 480 525 670 310 550 902

Posoda za adBlue 
(l) 40 35 50 80 80 90

sedeži 48 40 + 2 mizi 56 46 57 74

Prtljažni prostor 
(m3) 10,9/12,1 8,7 13,5 7,7 10,6 9,3
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Mercedes-benz toUrisMo
Bestseler na pohodu

irizar i8
Atraktiven videz

CoaCh Euro TEsT 2017

Baskovski proizvajalec Iri-
zar je na Švedsko pripeljal 
svoj najnovejši model i8, ki 
je bil premierno predstavljen 
pred manj kot dvema leto-
ma. Predstavil se je v polnem 
sijaju, z najboljšo možno 
opremo. Model je na voljo v 
treh dolžinah, in sicer na sa-
monosni konstrukciji, testni 
model je meril 14.070 mm v 
dolžino, 3980 mm v višino in 
je imel razporeditev sedežev 

Med modeli, ki so sodelo-
vali v testu Euro, je bil tudi 
najnovejši model iz koncerna 
Daimler, Mercedes-Benz Tou-
rismo. Nova, tretja generacija 
najbolje prodajanega modela 
turističnih avtobusov je bila 
predstavljena letos junija, na 

56 + 1 + 1. Poganja ga motor 
DAF MX-13 s 510 KM, ki je 
povezan z avtomatskim me-
njalnikom ZF Astronic 12S z 
ZF Power intarderjem. 
Irizarov avtobus je luksuzen 
in udoben za potnike kot tu-
di voznika. Upravljanje je za-
dovoljivo, čeprav je nekoliko 
več pozornosti treba nameniti 
ohranjanju smeri vožnje. Ar-
maturna plošča je nameščena 
najnižje od vseh testih vozil, 
preglednost nad njo pa je do-
bra. Nekoliko slabše je name-
ščena ročna zavora, levo pod 
voznikovim sedežem. Močan 
motor je kos nalogi, malce več 
vibracij je čutiti pri nižjih vrtlja-
jih in vzvratni vožnji. Pozicija 
motorja je dobra, saj mehani-
kom omogoča lahek dostop, 
le pokritost s servisno mrežno 
je nekoliko slabša. 
Testni model integralne razli-
čice je zagotovo za tono lažji 

Švedsko pa so Nemci pripe-
ljali različico z dvema osema, 
13.115 mm dolžine, 3680 
mm višine in z opremo Com-
fort Plus. Motor OM 470 s 
428 KM in menjalnik Power-
Shift 3 z 8 stopnjami prenosa 
ponujata udobje za 48 + 1 + 
1 potnikov. Voznikov delovni 
prostor, motor in menjalnik 
so preverjene kakovosti, po-
speševanje vozila je odlično. 
Ne dvomimo tudi o varnosti 
potnikov zaradi številnih var-
nostnih sistemov. Voznik ima 
na voljo najboljšo armaturno 
ploščo, na kateri je vse na 
pravem mestu. 
Vstop v potniški prostor je 
skozi širok koridor prednjih 
vstopnih vrat. Notranjost vo-
zila je sicer konservativna, kot bi primanjkovalo ljubezni. 

Rumena svetloba razsvetljuje 
notranjost in ni ravno prijetna 
za oči, saj med vožnjo deluje 
mračno. Sedišča so prenizka, 
pogled voznika proti potni-
škemu prostoru preko notra-
njega zrcala je nepregleden, 
saj je to premajhno. Delova-
nje brisalcev je dobro, imajo 
tudi veliko širino čiščenja. 
Čiščenje notranjosti je vse-
kakor oteženo zaradi grelnih 
cevi, ki so nameščene preniz-
ko – samo 2 cm od tal, zaradi 
česar je ta prostor težko do-
stopen. Wi-Fi je dobro deloval, 
potnikom so na voljo tudi do-

telefona. Notranjost je vedrih 
barv, glasnost ni previsoka, 
morda le v prednjem delu 
avtobusa. Čeprav je v notra-
njosti veliko plastike, sta di-
zajn in obdelava na odlični 
ravni tako zunaj kot znotraj. 
USB-priklopi so pod vsakim 
sedežem in so lahko dosto-
pni. Potniški sedeži so oce-
njeni za najboljše med vsemi 
testnimi kandidati. Cena je 
390.000 evrov. 

bro nameščeni USB-priključ-
ki, prav tako 220-V vtičnica 
za vsako vrsto sedežev. 
Kot so povedali člani žirije, je 
novi Tourismo enostavno vo-
zilo, ne pretirano privlačno, 
pričakovanja pa so bila mno-
go večja. Gre bolj za evoluci-
jo kot revolucijo. Mercedeso-
va vozila so bila vedno dobri 
»delavci«, bi pa seveda mo-
rala imeti malce več emocij, 
kajti teh primanjkuje. Merce-
des je še vedno Mercedes, je 
uspešen in prepoznaven pri 
prevoznikih, kupcih in potni-
kih. Za ceno 290.000 evrov 
dobite veliko. 

od običajnega modela. Vozi-
lo ima najmanjši obračalni 
krog, pri vzvratni vožnji pa 
moti nekoliko slabši kot na-
mestitve vzvratne kamere. 
Slabše nameščena so tudi 
stikala za upravljanje brisal-
cev. Vzvratna ogledala so 
velika, le nameščena so ne-
koliko previsoko, prav tako 
tudi vibrirajo ob vožnji. Voz-
nik težje dostopa do prosto-
ra za odlaganje mobilnega 
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scania  
interlink Hd
Skandinavska učinkovitost

neoplan toUrliner
Bavarska novost

CoaCh Euro TEsT 2017

Novi Neoplan Tourliner je sve-
tovno premierno doživel na 
lanskem IAA v Hannovru. Na 
Švedskem je MAN Truck and 
Bus predstavil luksuzno opre-
mljeni dvoosni avtobus dolži-
ne 12.113 mm in višine 3870 
mm. Za pogon skrbi motor 
MAN D2676 LOH s 420 KM in 
inteligentnim 12-stopenjskim 

prostoru, prav tako so videti 
staromodno. 
Pozicija ročne zavore ni lahko 
dostopna, nameščena je na-
mreč za voznikovim sedežem. 
Vzvratna ogledala so pre-
majhna in prenizko namešče-
na za varen pogled, kakšno 
je stanje na cesti. Premalo je 
tudi prostora za odlaganje vo-
znikovih stvari. Na tem mestu 
je treba poudariti, da je to av-
tobus, ki je namenjen poseb-
nim področjem in tržiščem. 
Ekološki pristop je seveda v 
ospredju švedskega proizva-
jalca, ponujajo tudi različico 
na plin in etanol. Cena testne-
ga modela je 290.000 evrov. 

menjalnikom MAN TipMatic. 
Prostor je za postavitev se-
dežev 44 + 1 + 1. Avtobus je 
prijeten za vožnjo, prav tako 
je dobra tudi pozicija voznika 
v njegovem delovnem okolju. 
Armaturna plošča je kakovo-
stna, enostavna in nadvse 
funkcionalna. Motor in me-
njalnik se odločno dopolnju-
jeta, moči je dovolj za tudi za 
zahtevne cestne odseke. 
Ob pospeševanju je motor 
glasnejši in občasno nemi-
ren, vzmetenje pa je zelo 
nežno in udobno. Začeto 
zaviranje z motorno zavoro 
je istočasno s prvo stopnjo 
zaviranja z retarderjem. 
Notranjost je svetlih barv in 
daje občutek večjega prosto-
ra, kot v resnici je, medtem 
ko preglednost potnikov sko-
zi okna ni pretirano dobra. 
Potniški sedeži imajo vgraje-

ne kvalitetne in po višini pri-
lagodljive naslone za glavo. 
Med vožnjo se na predelih 
srednjih vrat sliši neprijeten 
zvok ventilatorjev za prtljažni 
prostor. Svetla točka vozila 
je defibrilator, nameščen v 
prednjem delu vozila, kar je 
pozitivno razmišljanje bavar-
skega proizvajalca. Realna 
cena je 265.000 evrov, kar 
mu zagotavlja dobro pozici-
jo na tržišču in v odnosu do 
konkurence. 

sCaNia se je predstavila s 
svojim najnovejšim modelom 
Interlink HD, ki je bil predsta-
vljen konec leta 2015. Med 
različnimi stop njami opreme 
predstavlja različica HD vrh 
ponudbe, namenjena je turi-
stičnim potovanjem. Na testu 
je bila različica s tremi osmi 
dolžine 14.000 mm, 3660 
mm višine in razporeditvijo 
57 + 1 + 1. Motor DC13 s 
450 KM je povezan z roboti-
ziranim 12-stopenjskim me-
njalnikom Scania Opticruise. 
Čeprav dizajn ni nič poseb-
nega, kar je tudi pričako-
vano od skandinavca, je 
kombinacija motorja, me-
njalnika in retardeja ter hi-
trega pospeševanja tisto, 
kar si voznik in potniki želi-
jo. K temu svoje dodata tudi 

kakovostno izdelana opre-
ma in voznikov delovni pro-
stor. Ko govorimo o udobju, 
potniški sedežni niso dobro 
ocenjeni, so usnjeni, kar ni 
niti udobno niti prijetno. No, 
za vožnjo pa je najboljša 
izbira prav Scania. Delov-
ne razmere za voznika niso 

idealne. Pogled proti arma-
turni plošči zakriva volanski 
obroč, zaradi česar določeni 
deli niso vidni. Preveč stikal 
je nameščenih na majhnem 
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vdl FUtUra  
Fdd-141
Dragulj iz Nizozemske

CoaCh Euro TEsT 2017

ediNi dvonadstropni avto-
bus, ki je sodeloval na CET 
2017, je bil VDL Futura DD-
141 nizozemskega proizva-
jalca, ki se je predstavil z iz-
redno luksuznim draguljem 
»double decker«. Najnovejši 
triosni model meri v dolžino 
14.145 mm in 4000 mm v 
višino. Na Švedskem je bil 
model s 60 + 1 + 1 sede-
žem, maksimalno pa je vanj 
mogoče namestiti 96 potni-
kov. Poganja ga DAF-motor 
MX-13 s 510 KM in 12-sto-
penjski robotizirani menjal-
nik ZF AS Tronic. 

Naslednik predhodne gene-
racije se lahko pohvali z bolj-
šo preglednostjo za voznika 
in boljšimi in višje namešče-
nimi vzvratnimi ogledali. So-
voznikov sedež je dobro po-
zicioniran in ne moti vstopa 
in izstopa. 
Armaturna plošča je pregle-
dna, vse je na dosegu roke, 
kot je tudi vozilo lepega dizaj-
na in robustne kvalitete. Del-
no je nekoliko nerodno name-
ščena tudi ročna zavora, ki je 
levo za voznikovim sedežem. 
Med vožnjo je občutiti nekoli-
ko trše vzmetenje kot posle-

dica mase in višine, hrup nad 
prednjo osjo pa je rezultat pra-
znega prtljažnega prostora v 
spodnjem delu. Dizajn ponuja 
dovolj svetlobe v notranjosti. 
Ta je izdelana iz kakovostnih 
materialov, deloma v imitaciji 
lesa, kar še dodatno poskrbi 
za boljši videz. Notranje police 
za prtljago so najmanjše med 
vsemi kandidati. Velik toaletni 
prostor in kuhinja omogoča-
ta, da so dolga potovanja še 
udobnejša. Nekoliko pa se je 
treba navaditi na višino potni-
škega prostora (spodaj 186 
cm in zgoraj 172 cm), kar je 

posledica dvonadstropne raz-
delitve. 
Vstop in izstop v prtljažni pro-
stor nad zadnjo osjo (9,3 m3) 
ni dobro premišljen in je lah-
ko tudi nevaren. V prvi vrsti 
so sedeži v nadstropju pame-
tno opremljeni z namestitvijo 
za noge potnikov. In ker ne 
gre za množično proizveden 
produkt, temveč bolj za roč-
no izdelan avtobus po željah 
prevoznika, je temu primerna 
tudi cena, tj. 490.000 evrov. 
Ne smemo pa pozabiti, da 
avtobus hkrati lahko prepelje 
do 96 potnikov. 


