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OMNI BUS: Jak oce nia Pan ze szły rok dla spół -
ki Evo Bus Pol ska?
An to nio Ca vot ta: Rok 2014 znów był bar dzo
uda ny dla fir my Evo Bus Pol ska. Do star czy li śmy
pra wie 25% wszyst kich au to bu sów no wo do -
pusz czo nych do ru chu. W su mie to 216 po jaz -
dów, dzię ki cze mu uda ło się nam osią gnąć wy -
so ki po ziom z ro ku ubie głe go. W tym miej scu
pra gnę po dzię ko wać wszyst kim na szym klien -
tom za za ufa nie, któ rym ob da rzy li na sze pro -
duk ty i na szą fir mę. Cie szy my się z każ de go
klien ta, któ ry wy bie ra na szą fir mę. W ubie głym
ro ku sko rzy sta li śmy na tym, że ja ko pierw szy

pro du cent au to bu sów wpro wa dzi li śmy na ry -
nek ca łą pa le tę pro duk tów z sil ni ka mi speł nia -
ją cy mi nor mę Eu ro VI. Zresz tą, od zew ze stro -
ny na szych klien tów do ty czą cy mo cy i zu ży cia
pa li wa no we go sil ni ka Blu eEf fi cien cy jest bar -
dzo po zy tyw ny i po twier dza znacz ne zmniej -
sze nie zu ży cia pa li wa w po rów na niu z sil ni ka -
mi zgod ny mi z nor mą Eu ro V.

Jak ze szły rok wy padł dla po jaz dów tu ry -
stycz nych?
Seg ment au to ka rów znów za koń czył rok bar -
dzo uda nie, z licz bą pra wie 220 za re je stro-

wa nych po jaz dów. Wpły nął na to głów nie suk -
ces pol skich firm dzia ła ją cych w bran ży tu ry -
stycz nej i prze wo zo wej. Na sze au to ka ry cie -
szą się du żą po pu lar no ścią na ryn ku. Nie mal
co dru gi au to kar za re je stro wa ny w 2014 r. to
Mer ce des -Benz lub Se tra. Je ste śmy dum ni, 
że na sze mar ki sta ły się wi zy tów ką wie lu pol -
skich prze woź ni ków au to ka ro wych i że mo że -
my przy czy niać się do suk ce su fi nan so we go
na szych klien tów. Dzię ki te mu jesz cze bar dziej
umoc ni li śmy swo ją czo ło wą po zy cję w tym seg -
men cie. Klien ci do ce nia ją wy so ką ja kość,
kom fort oraz ima ge na szych au to ka rów, a tak -
że wy so ką war tość od ku pu oraz sieć ser wi so -
wą, któ ra obej mu je po nad 600 punk tów w ca -
łej Eu ro pie. Na szym be st sel le rem po zo sta je
Mer ce des -Benz To uri smo, któ ry ce nio ny jest
ze wzglę du na eko no micz ność, nie za wod -
ność i wszech stron ność.
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DRO DZY CZY TEL NI CY!
Po raz pierw szy mam

oka zję kon tak to wać się

z Wa mi na ła mach ma -

ga zy nu OMNI BUS, i to

wro li dy rek to ra sprze da -

ży au to bu sów miej skich

Mer ce des -Benz. Ob ją -

łem to sta no wi sko nie -

daw no i od te go cza su z wie lo ma z Was mia łem

już oka zję się spo tkać. Za pra szam wszyst kich

do kon tak tu ze mną oraz z ca łym Dzia łem Sprze -

da ży Au to bu sów Miej skich i Za mó wień Pu blicz -

nych w oso bach An drze ja Stęp niew skie go 

i Pio tra Kraw ca. Je ste śmy do Wa szej dys po zy cji.

Zana mi bar dzo do bry rok, któ ry za mknę li śmy sprze -

da żą napo zio mie stu no wych au to bu sów miej skich.

Te raz ze zdwo jo ną ener gią pra cu je my ze spo ło wo

nadre ali za cją no wych wy zwań. Ona szych pla nach

mo że cie prze czy tać w ak tu al nym wy da niu ma ga -

zyn OMNI BUS. Przy jem nej lek tu ry!

Adam Kem piń ski, 

dy rek tor sprze da ży au to bu sów miej skich 

SZA NOW NI PAŃ STWO,
wie lu zWas ko ja rzy mnie

prze de wszyst kim zmar -

ką Se tra, ale od la ta

2014 ro ku kie ru ję rów -

nież sprze da żą au to -

bu sów tu ry stycz nych 

Mer ce des -Benz w na -

szej spół ce. Jed ną z wie -

lu wspólnych cech obu tych ma rek jest szcze gól -

ne po dej ście do bez pie czeń stwa. Kon cern 

Da im ler wło żył bar dzo wie le pra cy w to, aby au -

to kar stał się naj bez piecz niej szym środ kiem

trans por tu. Chce my rów nież się do te go przy ło -

żyć, dla te go wtym ro ku star tu je my wPol sce zkam -

pa nią pro pa gu ją cą za pi na nie pa sów wśród pa sa -

że rów. Szcze gó ły znaj dzie cie Pań stwo na ła mach

ma ga zy nu OMNI BUS. Za pra szam do współ pra cy!

Je rzy Foł da,

dy rek tor sprze da ży au to bu sów tu ry stycz nych 

tra fią do pierw szych klien tów. Z ko lei w seg -
men cie au to bu sów miej skich znów pla nu je my
ob szer ne te sty mo de li Ci ta ro i Co nec to 
Eu ro VI oraz po raz pierw szy mo de lu Sprin ter
Ci ty 77.

Evo Bus to nie tyl ko au to bu sy, ale tak że sieć
usług po sprze daż nych OMNI plus.
Do kład nie. W ra mach mar ki OMNIplus na dal
pra gnie my zwięk szać ja kość i za kres usług
ser wi so wych. Na przy kład już w ubie głym ro -
ku uda ło się nam zwięk szyć po ziom do staw
czę ści za mien nych. Do te go ce lu słu ży nam
nasz naj więk szy ma ga zyn czę ści za mien -
nych dla au to bu sów w Ulm, któ ry prze cho wu -
je po nad 100 tys. ory gi nal nych czę ści. W przy -
szło ści na si klien ci bę dą mieć moż li wość

Jak wy glą da ła sprze daż w seg men cie miej -
skim?
An to nio Ca vot ta: W seg men cie au to bu sów
miej skich w mi nio nym 2014 ro ku uda ło się nam
lek ko zwięk szyć do sta wy w po rów na niu z ro -
kiem po przed nim. Nasz udział w ryn ku au to -
bu sów miej skich wy niósł nie ca łe 18%. Świad -
czy to o tym, jak do brze na sze au to bu sy miej -
skie za do mo wi ły się na ryn ku. W 2014 r. naj -
więk sze do sta wy tra fi ły do Kra ko wa do fir my
Mo bi lis, do MPK Łódź oraz do fir my PST Trans -
gór z Ryb ni ka.

W ze szłym ro ku sprze da li ście 216 po jaz dów.
Ja kie są pla ny na ten rok?
W tym ro ku chce my po wtó rzyć suk ces z lat
ubie głych i wzmoc nić na szą po zy cję na ryn ku.
Po nad to chce my, aby na si klien ci by li jesz cze
bar dziej za do wo le ni i w związ ku z tym wciąż
udo sko na la my na szą ofer tę. W 2015 r. w seg -
men cie au to ka rów ca ła ro dzi na Mer ce des -Benz
To uri smo otrzy ma do dat ko we wy po sa że nie
zwięk sza ją ce bez pie czeń stwo, np. ak tyw ny sys -
tem wspo ma ga nia na głe go ha mo wa nia czy sys -
tem ostrze ga nia przed nie za mie rzo ną zmia ną
pa sa ru chu. Oprócz te go ro dzi na pro duk tów
zo sta nie roz sze rzo na o mo del To uri smo K.
Pierw sze eg zem pla rze te go kom pak to we go au -
to ka ru, któ ry ide al nie na da je się do prze wo -
zu ma łych grup wy ciecz ko wych, wkrót ce 

KOLEJNY
DOBRY ROK

ZA NAMI
DO KOŃ CZE NIE ZE STR. 1

Antonio Cavotta, prezes zarządu EvoBus Polska, 

mówi o najbliższych planach marki Mercedes-Benz.
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na by cia tak zwa nych czę ści re ge ne ro wa -
nych, któ re sta no wią bar dzo atrak cyj ne roz -
wią za nie głów nie dla star szych po jaz dów. Po -
za tym chce my roz sze rzyć na szą sieć ser wi -
so wą w Pol sce, aby być jesz cze bli żej klien -
tów. W związ ku z du żym za po trze bo wa niem
bę dzie my tak że po sze rzać ofer tę szko leń
kie row ców. 

I naza koń cze nie zo sta ła nam jesz cze naj młod -
sza mar ka w kon cer nie Da im ler Bu ses – Bus -
Sto re, któ ra dzia ła na ryn ku au to bu sów uży -
wa nych. Czy już od nio sła suk ces?
Mo im zda niem tak. Dzia łal ność zwią za na
z po jaz da mi uży wa ny mi sta je się co raz waż -
niej sza dla nas i chce my ją da lej roz wi jać w ra -
mach mar ki Bus Sto re. W 2014 r. uda ło się
nam zwięk szyć sprze daż po jaz dów uży wa nych
(po nad 40 sprze da nych po jaz dów), co do wo -
dzi, że co raz wię cej klien tów ob da rza nas za -
ufa niem. Za po śred nic twem na szej eu ro pej -
skiej sie ci Bus Sto re ofe ru je my sze ro ki asor -
ty ment pro duk tów o spraw dzo nej ja ko ści.
W 2014 r. na sze mar ki Mer ce des -Benz 
i Se tra znów by ły naj czę ściej re je stro wa ny mi
au to bu sa mi na pol skim ryn ku po jaz dów uży -
wa nych. Po nad 900 im por to wa nych au to -
bu sów obu ma rek świad czy o tym, jak atrak -
cyj ne są na sze au to bu sy rów nież ja ko po jaz -
dy uży wa ne. ��

Druga edycja targów BusStore Show (6-7.02) przyciągnęła 

do Neu-Ulm ok. 1000 zwiedzających z 25 państw. Nasz kraj

reprezentowała liczna grupa ok. 50 przewoźników, którymi

opiekowali się sprzedawcy BusStore Polska. 

Wtym ro ku na si prze woź ni cy szu ka li przede wszyst kim au to bu sów tu ry stycz nych
– z ni skim prze bie giem i w do brych ce nach. Nie ste ty, nie wszystkie po trze by zo sta -

ją za spo ko jo ne ze wzglę du na ak tu al ną sy tu ację na eu ro pej skim ryn ku, któ ry zo stał wręcz
wy czysz czo ny z atrak cyj nych au to ka rów. By ło to wi dać tak że w Neu -Ulm. Na te go rocz nym 
Bus Sto re Show wy sta wio nych zo sta ło ok. 150 au to bu sów, z cze go 60 mo de li w wer sji tu -
ry stycz nej. Resz tę sta no wi ły po jaz dy lo kal ne i miej skie. „Na eu ro pej skim ryn ku do stęp nych
jest co raz mniej w mia rę mło dych au to ka rów” – po twier dza Mar cin Holc man, dy rek tor mar -
ki Bus Sto re w Pol sce. „Dzie je się tak dla te go, że nie miec cy prze woź ni cy co raz dłu żej eks -
plo atu ją swo je au to bu sy i nie od sprze da ją ich po kil ku la tach użyt ko wa nia. Wpływ na to ma -
ją mniej sze do ta cje ze stro ny rzą du fe de ral ne go, a tak że co raz lep sza ja kość pro du ko wa -
nych po jaz dów, któ re tak szyb ko już się nie sta rze ją. W efek cie nie miec ki ry nek wtór ny jest
moc no wy dre no wa ny i co raz czę ściej szu ka my cieka wych po jaz dów w Skan dy na wii czy 
w Eu ro pie Środ ko wej. Dzi siaj już nikt się nie za sta na wia, czy war to ku pić au to kar z Pol ski
czy Czech. Je że li tyl ko speł nia pod sta wo we kry te ria, jest atrak cyj nym i szyb ko zni ka ją cym
to wa rem” – pod kre śla Mar cin Holc man. Pod czas te go rocz nej edy cji wy sta wy Bus Sto re Show
wła ści cie la zmie ni ło 71 wy sta wio nych au to bu sów. Je den z nich tra fił do Pol ski – zo stał za -
ku pio ny przez kra kow skie go prze woź ni ka „Bo dzio & Rejs”. 

MOC NY ZE SPÓŁ BUS STO RE POL SKA

Zi mo we tar gi by ły tak że do brą
oka zją dla prze woź ni ków, aby po -
znać roz sze rzo ny skład per so nal -
ny pol skie go od dzia łu Bus Sto re,
dzia ła ją ce go w ra mach spół ki
Evo Bus Pol ska. Pod ko niec ze -
szłe go ro ku sprze daż uży wa -
nych au to bu sów wzmoc ni ły
dwie no we oso by. To Mi chał
Kacz mar ski i Ry szard Gzyl, któ -
ry przez wie le lat pra co wał
w fir mach zaj mu ją cych się
sprze da żą au to bu sów w Pol -
sce. „Na sze za da nie to przede
wszyst kim utrwa lić za ufa nie do na szej mar ki.
Chce my, aby prze woź ni cy wie dzie li, że je że li coś ku pu ją z Bus Sto re, to jest to pro dukt naj -
wyż szej ja ko ści i do te go spraw dzo ny przez ser wi san tów OMNI plus. Naj waż niej sza jest peł -
na in for ma cja, co bu du je wza jem ne za ufa nie. Od nas nikt nie ku pi ko ta w wor ku” – za pew -
nia Mar cin Holc man. Naj wyż szą wia ry god ność pod czas za ku pu uży wa ne go au to bu su z sie -
ci Bus Sto re ma rów nież za pew nić no wy sys tem kla sy fi ka cji po jaz dów. Klien ci ma ją do wy -
bo ru trzy „olim pij skie” pa kie ty: brą zo wy, srebr ny i zło ty, któ re róż nią się m.in. wie kiem i prze -
bie giem ofe ro wa nych po jaz dów oraz za kre sem gwa ran cji. O szcze gó łach moż na prze czy -
tać na stro nie: www.bus -sto re.com. ��

BUSSTORE SHOW 2015 



4 Autobusy miejskie Omnibus 1•2015

1 lu te go pra cę w Dzia le Sprze da ży Au to bu sów
Miej skich i Za mó wień Pu blicz nych Evo Bus
Pol ska roz po czął Piotr Kra wiec. Ob jął on sta -
no wi sko Dy rek to ra Re gio nu Pol ska Po łu -
dnie/Za chód. Za stą pił na tym ob sza rze 

PIOTR KRA WIEC
NA PO KŁA DZIE
EVO BUS POL SKA

Naj now sze bia ło -nie bie skie au to bu sy zo -
sta ły za ku pio ne przez ślą skie go prze -

woź ni ka w związ ku z wy gra niem prze tar gu
na re ali za cję no wych za dań w sie ci Za rzą -
du Trans por tu Zbio ro we go w Ryb ni ku.
Zgod nie z wy ma ga nia mi kon trak tu, Trans -
gór mu siał za ku pić do te go ce lu no we au -
to bu sy i po now nie po sta wił na spraw dzo -
ny mo del Co nec to LF. Przy po mnij my, że dwa
la ta te mu fir ma ode bra ła rów nież 10 eg zem -
pla rzy te go ty pu po jaz dów. Wów czas obok
po jaz dów stan dar do wych prze woź nik na -
był tak że czte ry prze gu bow ce. Zo sta ły one
wy po sa żo ne w sil ni ki Eu ro V/EEV, na to miast
te go rocz ne na byt ki wy róż nia ją się naj -
now szy mi jed nost ka mi na pę do wy mi, speł -
nia ją cy mi stan dard Eu ro VI. To pierw sze tak
eko lo giczne po jaz dy w sie ci ZTZ Ryb nik. Dla -
te go na ich pre zen ta cję Trans gór za pro sił
wie lu zna mie ni tych go ści. W ofi cjal nym
przeka za niu au to bu sów uczest ni czy li m.in.:
pre zy dent Ryb ni ka Piotr Ku cze ra, za stęp -
ca pre zy den ta Ja nusz Ko per, dy rek tor 
Za rzą du Trans por tu Zbio ro we go w Ryb ni -
ku Ka zi mierz Ber ger oraz pre zes za rzą du
Evo Bus An to nio Ca vot ta i dy rek tor sprze -
da ży Adam Kem piń ski.
„Jak do tej po ry na sza współ pra ca z fir mą
Evo Bus Pol ska prze bie ga bez żad nych
kom pli ka cji, dla te go bez żad nych obaw za -

mó wi li śmy ko lej ne au to bu sy Mer ce des -
-Benz z naj now szy mi sil ni ka mi Eu ro VI”
– mó wi An to ni Ma in czyk, pre zes fir my
Trans gór. „Na ra zie czas ich eks plo ata cji
jest zbyt krót ki, aby mó wić o re al nych
oszczęd no ściach, na to miast nie ukry wam,
że bar dzo na to li czy my”. Po jaz dy zo sta ły
wy po sa żo ne w 7-li tro we sil ni ki Mer ce des -
-Benz OM936 o mo cy 220 kW (299 KM),
któ re współ pra cu ją z au to ma tycz ny mi
skrzy nia mi bie gów Vo ith D854.6. W kli ma -
ty zo wa nym wnę trzu mo że po dró żo wać
pra wie 100 pa sa że rów, w tym 27 osób
na miej scach sie dzą cych. Nad bez pie -
czeń stwem po dróż nych czu wa sys tem
mo ni to rin gu skła da ją cy się z 6 ka mer.
„No we Co nec to są zde cy do wa nie wy god -
niej sze za rów no dla pa sa że ra, jak i dla
kie row cy” – pod kre śla An to ni Ma in czyk.
Obec nie Trans gór Ryb nik po sia da ok. 50
au to bu sów mar ki Mer ce des -Benz, któ re sta -
no wią aż 62% ca łe go eks plo ato wa ne go
ta bo ru. Prze woź nik eks plo atu je za rów no
star sze mo de le, jak O405, jak i naj now sze
Ci ta ro oraz Co nec to LF. Pierw sze z nich by -
ły ku po wa ne ja ko po jaz dy uży wa ne, na to -
miast obec nie fir ma sta wia tyl ko na au to -
bu sy fa brycz nie no we. Oczy wi ście mar ki
Mer ce des -Benz, z my ślą o bez pie czeń stwie
i kom for cie kie row ców i pa sa że rów. ��

TRANSGÓR RYBNIK
WYBIERA MERCEDES-BENZ

Przed się bior stwo Usług Ko mu nal nych 
w Ko mor ni kach to pod miej ski prze woź nik,

świad czą cy usłu gi w sie ci ZTM Po znań. 
W ubie głym ro ku do flo ty li czą cej ok. 30 po -
jaz dów do łą czył pierw szy au to bus mar ki 
Mer ce des -Benz – w wer sji Ci ta ro K. O naj now -
szym na byt ku z kla sy MI DI roz ma wia my 
z An drze jem Je zier skim, kie row ni kiem trans -
por tu w PUK Ko mor ni ki Sp. z o.o.

OMNI BUS: Jak to się sta ło, że sta li ście się
użyt kow ni ka mi srebr ne go Ci ta ro K?
An drzej Je zier ski: Spół ka Evo Bus Pol ska
wzię ła udział w ogło szo nym przez nasz za kład
prze tar gu, któ ry od był się na prze ło mie ma -

Pod koniec 2014 roku spółka EvoBus Polska zrealizowała

kontrakt na dostawę 10 niskopodłogowych modeli Conecto LF

dla firmy PST „Transgór” z Rybnika, która od wielu już lat 

stawia na markę Mercedes-Benz.

KOMORNIK



Ada ma Kem piń skie go, któ ry od po cząt ku 
ro ku jest Dy rek to rem Dzia łu. Dy rek to rem Re -
gio nu Pol ska Pół noc/Wschód po zo sta je nie -
zmien nie An drzej Stęp niew ski. Piotr Kra wiec
jest w bran ży zna ny od wie lu lat głów nie ze
współ pra cy z przed się bior stwa mi ko mu ni ka -
cji miej skiej w ra mach pra cy w Fuchs Oil Cor -
po ra tion. Do dat ko wo jest dłu go let nim rze -
czo znaw cą tech ni ki sa mo cho do wej. 
Pa nu Pio tro wi życzy my suk ce sów na no wym 
po lu, a wszyst kich klien tów z po łu dnio wo -
-za chod nie go re gio nu za pra sza my do kon tak tu 
znim podnu me rem te le fo nu: +48 605 266 444 
lub ad re sem: piotr.kra wiec@da im ler.com. ��
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ja i czerw ca 2014 r. Jed nak żad na ze star tu -
ją cych w prze tar gu ma rek nie by ła w sta nie
do star czyć no we go po jaz du w trzy mie sią ce.
Na to miast Mer ce des -Benz za de kla ro wał, że
mo że nam sprze dać au to bus te sto wy kla sy
MI DI. Roz po czę li śmy roz mo wy i uda ło nam się
wy ne go cjo wać do brą ce nę. W efek cie
z dniem 30 lip ca 2014 r. za ku pi li śmy na sze
pierw sze Ci ta ro K z prze bie giem ok. 20 tys.

km. To kla sycz ny au to bus miej ski, w stu
pro cen tach ni sko po dło go wy, speł nia ją cy
wszyst kie ocze ki wa nia na sze go or ga ni za to -
ra trans por tu, ja kim jest ZTM Po znań. Wy po -
sa żo ny jest w ca ło po jaz do wą kli ma ty za cję,
sys tem mo ni to rin gu, sys tem de tek cji po ża -
rów w ko mo rze sil ni ka. Po sia da tak że bik se -
no no we re flek to ry z do świe tla niem za krę tów,
co jest przy dat nym ele men tem wy po sa że nia

pod czas prze jaz du przez te re ny nie za bu do -
wa ne. Au to bus wy po sa żo ny jest w sys tem
kon tro li trak cji (ESP), co po zy tyw nie wpły wa
na bez pie czeń stwo.

OMNI BUS: Ja kie są Państwa pierw sze wra -
że nia po kil ku mie sią cach eks plo ata cji 
Ci ta ro K?
Au to bus w peł ni speł nia na sze ocze ki wa nia.
Je go za le tą jest wy so ki stan dard i er go no mia
miej sca pra cy kie row cy. Do ce nia my dłu gie
okre sy mię dzy ob słu go we i eko no micz ny sil -
nik. Śred nie zu ży cie pa li wa w eks plo ata cji za -
rów no na li niach ty po wo miej skich, jak i pod -
miej skich to 32,3 l/100 km. Na tra sie pod -
miej skiej Ci ta ro K po tra fi spa lić mniej – ok. 30
li trów pa li wa na 100 km. Nie ma my żad -
nych pro ble mów tech nicz nych, ser wis re ali -
zo wa ny jest przez pra cow ni ków PUK, ale
od by wa się pod opie ką Mer ce des -Benz.
W na szych re aliach au to bus prze jeż dża ok. 8-
10 tys. km mie sięcz nie. W pla nach ma my już
ko lej ne ta bo ro we za ku py, w tym ro ku chce -
my ku pić po jazd 12-me tro wy. Czy bę dzie to
Mer ce des -Benz? Zo ba czy my. ��

Od lewej: Piotr Kra wiec, Adam Kempiński, An drzej Stęp niew ski.

CITARO K 
KI Z PIERWSZYM

Andrzej Jezierski
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Te go ty pu elek tro nicz ne ukła dy pod no -
szą ce ak tyw ne bez pie czeń stwo w ru chu
dro go wym są już od do brych kil ku lat

monto wa ne w to po wych au to bu sach tu ry -
stycz nych Mer ce des -Benz Tra ve go (na zdjęciu).
Wszech stron nie prze te sto wa ne, tra fią te raz
do se rii To uri smo. 
Kon cern Da im ler, któ ry przy wią zu je szcze -
gól ną wa gę do bez pie czeń stwa w trans por cie
pa sa żer skim, pod jął de cy zję, że wej dą one
w skład stan dar do we go wy po sa że nia szyb ciej,
niż wy ma ga ją te go prze pi sy. „Dzię ki te mu
wszyst kie eg zem pla rze To uri smo RHD, któ re
po 11 mar ca opusz czą fa bry kę w Hos de re, bę -
dą już po sia da ły naj now sze sys te my ak tyw ne -
go bez pie czeń stwa” – pod kre śla Je rzy Foł da,
dy rek tor sprze da ży au to bu sów tu ry stycz nych
Evo Bus Pol ska. 

PO KO NAĆ ZMĘ CZE NIE

Za awan so wa ny sys tem ha mo wa nia awa ryj -
ne go (AEBS  – Advanced Emergency Braking

System) jest roz wią za niem po śred nim mię dzy
do sko na le nam już zna ny mi ukła da mi Ac ti ve
Bra ke As sist dru giej i trze ciej ge ne ra cji. Tech -
no lo gia ta ko rzy sta za rów no z ra da ru, jak
i z ka me ry, aby wy kryć po jaz dy z przo du au -
to bu su. W sy tu acji bli skie go za gro że nia ko li -
zją kie row ca otrzy mu je ostrze że nie wi zu al ne
i gło so we. Je śli nie za re agu je na ostrze że nie,
au to ma tycz nie uru cha mia ne jest ha mo wa nie
wstęp ne, po któ rym na stę pu je peł ne ha mo -
wa nie. W od róż nie niu od ABA 3, AEBS re agu -
je tyl ko na nie ru cho me prze szko dy. War to pod -
kre ślić, że ten sys tem obej mu je tak że tem po -
mat od le gło ści (ART), któ ry od cią ża kie row -
cę, utrzy mu jąc au to ma tycz nie za da ną od le -
głość od po prze dza ją ce go po jaz du. „To roz -
wią za nie szcze gól nie do ce nią kie row cy, któ -
rzy prze mie rza ją dłu gie od cin ki po dro gach
szyb kie go ru chu czy au to stra dach. To nie
tyl ko bez pie czeń stwo, lecz tak że i kom fort”
– za uwa ża Ar ka diusz Ku rek z Dzia łu Han dlo -
we go Mer ce des -Benz.

BEZ PIECZ NA ZMIA NA PA SA

Ko lej nym waż nym sprzy mie rzeń cem kie row cy
jest asy stent utrzy ma nia pa sa ru chu (SPA –
Spurassistent). Tu taj klu czo wym ele men tem jest
ukry ta za przed nią szy bą ka me ra, któ ra sta le
monitoruje od le głość bo ku po jaz du od pa sów
wy ma lo wa nych na jezd ni. Je śli au to kar je prze -
kro czy bez sy gna li za cji kie run kow ska zem, sys -
tem ostrze że kie row cę po przez wi bra cje fo te -
la, i to od tej stro ny, w któ rą po jazd ak tu al nie
zba cza. Aby – na przy kład w ru chu miej skim 
– wy klu czyć po wta rza ją ce się błęd ne ko mu ni -
ka ty, asy stent pa sa ru chu ak ty wo wa ny jest do -
pie ro po osią gnię ciu pręd ko ści 70 km/h. 
„Do stęp ny od mar ca br. pa kiet bez pie czeń stwa
w au to bu sach Mer ce des -Benz To uri smo po ma -
ga kie row cy uni kać sy tu acji kry tycz nych. Jed -
nak na wet naj bar dziej za awan so wa ny sys tem
nie za stą pi pro wa dzą ce go po jazd, ale mo że go
wes przeć, szcze gól nie pod czas złych wa run ków
at mos fe rycz nych. To ta ki nasz elek tro nicz ny
anioł stróż” – pod su mo wu je Je rzy Foł da.  ��

Zgodnie z unijnymi przepisami, od 1 listopada br. wszystkie nowo rejestrowane autokary muszą

być wyposażone w dodatkowe systemy bezpieczeństwa. W przypadku autobusów Tourismo to

asystent pasa ruchu (SPA ) oraz zaawansowany układ hamowania awaryjnego (AEBS).

JESZCZE BEZPIECZNIEJSZE MERCEDESY

AEBS – sy tem ko rzy sta za rów no z ra -
da ru, jak i z ka me ry, aby wy kryć po -
jaz dy z przo du au to bu su.
Tem po mat od le gło ści (ART) utrzymuje
au to ma tycz nie za da ną od le głość
od po prze dza ją ce go po jaz du.

W sy tu acji bli skie go za -
gro że nia ko li zją kie row -
ca otrzy mu je ostrze że nie
wi zu al ne i gło so we.

DZIAŁANIE SYSTEMU AEBS 
ADVANCED EMERGENCY BRAKING SYSTEM
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Jak in for mu je Kra jo wa Ra da Bez pie czeń stwa
Ru chu Drogo we go, sto so wa nie pa sów
bez pie czeń stwa zmniej sza o 45 pro cent 

ry zy ko po wsta nia ob ra żeń śmier tel nych, na to -
miast cięż kich na wet do 50 proc. Mi mo to, 
w Pol sce tyl ko śred nio 71 proc. osób sie dzą -
cych z przo du w sa mo cho dach oso bo wych za -
pina pa sy, z ty łu – za le d wie 60 proc. W au to -
bu sach za pi na nie pa sów jest jesz cze rzad sze.
Ma ło kto wie, ale przy zde rze niu czo ło wym
z pręd ko ścią rzę du 64 km/h mo że do cho dzić
do prze cią żeń do 30G (przy spie sze nie 30 ra zy
więk sze od ziem skie go). Wte dy męż czy zna
o wa dze 84 kg bę dzie od dzia ły wał na po prze -
dza ją cy go fo tel i in nych pa sa że rów tak, jak by
je go ma sa wy no si ła... 2,5 to ny. Jest wów czas
jak po cisk, któ ry miaż dży te go, któ ry znaj du je
się przed nim. Skut ki zde rze nia ze sta łą prze -
szko dą przy pręd ko ści 100 km/h rów na ją się
na to miast upad ko wi z wy so ko ści 40 me trów.
Wnio sek na su wa się je den: za pi naj my pa sy!

ZA PNIJ PA SY. WŁĄCZ MY ŚLE NIE

Au to bu sy są naj bez piecz niej szym środ kiem
trans por tu drogowego, jed nak cza sa mi i one

ule ga ją wy pad kom. Wów czas za pię ty pas za -
bez pie cza pa sa że rów od więk szych ura zów czy
na wet śmier ci. Dla te go od po cząt ku ro ku
Evo Bus Pol ska bę dzie wy po sa żać wszyst kie
sprze da ne au to ka ry w pa kiet ulo tek, któ re ma -
ją uświa do mić pa sa że rom, że war to za pi nać
pa sy. Bę dą one wkła da ne do kie sze ni z ty łu
fo te li – po dob nie jak w sa mo lo tach. Ulot ka 
jest w for mie „check li sty”, gdzie oczy wi ście
ostat nim, naj waż niej szym punk tem jest za pię -
cie pa sów.  „Pierw sze in for ma cje od na szych
klien tów po ka zu ją, że ak cja spo ty ka się z ich
du żym uzna niem. Dla te go już te raz 
pla nu je my jej ko lej ną edy cję, li cząc oczy wi -
ście na wspar cie i no we po my sły ze stro ny prze -
woź ni ków. Ra zem mo że my zmie nić men tal -
ność pol skich pa sa że rów, któ rzy zbyt czę sto
nie za pi na ją pa sów i nie zda ją so bie sprawy
z za gro żeń, ja kie cze ka ją na nich pod czas wy -
pad ku. Na sze ma rze nie to ura to wa nie dzięki
tej akcji choć jed ne go ży cia” – pod kre śla
An na Wi niar ska. 
War to również  dodać, że pa tro nat nad ak cją
ob ję ła Ge ne ral na In spek cja Trans por tu Dro -
go we go. ��

BĄDŹ ODPOWIEDZIALNYM
PASAŻEREM I ZAPNIJ PASY!

Spółka EvoBus Polska przygotowała pierwszą w naszym kraju kampanię społeczną 

na rzecz zapinania pasów bezpieczeństwa w autokarach. Elektroniczne systemy to nie wszystko, 

liczy się także zdrowy rozsądek. 
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Od 2007 r. wszyst kie no wo  re je stro wa ne 
au to bu sy mu szą być wy po sa ża ne w pa sy bez -
pie czeń stwa. Kie ru ją cy po jaz dem sa mo -
cho do wym oraz oso ba prze wo żo na ta kim po -
jaz dem wy po sa żo nym w pa sy bez pie czeń stwa
są obo wią za ni ko rzy stać z nich pod czas jaz -
dy. Kie row cy, któ ry nie speł ni te go obo wiąz -
ku, gro zi man dat w wy so ko ści 100 zł i 2 punk -
ty kar ne. W przy pad ku pa sa że rów uka ra ni
mo gą być oni sa mi, ale też kie row ca, któ ry
nie do pil no wał, aby wszy scy za pię li pa sy.
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Mar ka OMNI plus ofe ru je sze reg usług
po sprze daż nych dla wła ści cie li au -
to bu sów Mer ce des -Benz, w tym

tak że szko le nia do sko na lą ce dla kie row ców.
Obej mu ją one tre ning bez piecz nej i eko no micz -
nej jaz dy. Pod czas kur sów kie row cy zy sku ją
za rów no teo re tycz ną, jak i prak tycz ną wie dzę
z za kre su prze wi dy wa nia ry zy ka oraz za po bie -
ga nia wy pad kom. Na by ta wie dza po zwa la im
na szyb ką re ak cję oraz utrzy ma nie kon tro li
nad po jaz dem na wet w eks tre mal nie nie bez -
piecz nych sy tu acjach. Kur san ci po zna ją tak -
że spo so by na ni skie zu ży cie pa li wa. Opty mal -
ny styl jaz dy, któ re go uczą pod czas szko leń tre -
ne rzy OMNI plus, po zwa la ob ni żyć kosz ty eks -
plo ata cyj ne na wet o 20%. Wszyst kie tre nin gi
pro wa dzą do świad cze ni kie row cy in struk to rzy,
któ rzy ma ją za so bą dłu go let nią prak ty kę
w Niem czech.

IN DY WI DU AL NA OFER TA

Ofer ta szko leń OMNI plus jest in dy wi du al nie do -
bie ra na do po trzeb klien ta i obej mu je za rów -
no jed no dnio we, in ten syw ne kur sy (na miej -
scu u prze woź ni ka lub na spe cjal nych to rach
prób), jak i dłuż sze tre nin gi, pro wa dzo ne na to -
rze Hoc ken he im ring. Pod czas prak tycz nej
czę ści szko leń do dys po zy cji uczest ni ków
po zo sta ją de mon stra cyj ne au to bu sy Mer ce -
des -Benz i Se tra lub też po jaz dy udo stęp nio -
ne przez sa me go prze woź ni ka. Waż nym ele -
men tem pro wa dzo nych szko leń jest tak że
szcze gó ło we in for mo wa nie kie row ców o funk -
cjo no wa niu i pra wi dło wym uży wa niu no wo cze -
snych sys te mów bez pie czeń stwa, ta kich jak
ABS, ASR, Bra ke As sist, ESP, ART, ABA czy SPA.

ŁÓDZ KI TRE NING CO NEC TO

Prze pro wa dzo ny w lu tym br. łódz ki tre ning
OMNI plus był czę ścią kon trak tu, ja ki w ze -
szłym ro ku za war ła spół ka Evo Bus Pol ska
na do sta wę 40 szt. ni sko po dło go wych au to -
bu sów Mer ce des -Benz Co nec to LF. Wzmoc -
ni ły one flo tę MPK -Łódź pod ko niec ze szłe -
go ro ku, a te raz przy szedł czas na szko le nia.
Łącz nie tre ning w Stry ko wie trwał 5 dni,
a za ję cia od by wa ły się na au to bu sach Co nec -
to LF MPK -Łódź – w wer sji stan dar do wej i prze -
gu bo wej. „Więk szość kie row ców bez błęd nie
wy ko na ła wszyst kie za da nia. Naj więk szym dla
nas wy zwa niem by ła eli mi na cja moc no za ko -
rze nio ne go pul sa cyj ne go ha mo wa nia. Jak
pod kre śla ło wie lu uczest ni ków, tre ning czy -
ni mi strza i te go ty pu szko le nia po win ny od -
by wać się co ro ku” – pod kre ślił Nor bert Kie -
pur ski, któ ry wraz z nie miec kim szko le niow -
cem Ra ine rem Re in ber ge rem prze pro wa dził
pierw sze w tym ro ku szko le nie OMNI plus
w Pol sce. ��

ROZPOCZYNA

W dniach 15-20 lutego na torze firmy Diesel Truck w Strykowie przeprowadzono trening

bezpiecznej jazdy dla 80 kierowców autobusów z MPK-Łódź. Tym samym został zainaugurowany

tegoroczny sezon szkoleniowy. 

Częścią szkolenia jest m.in. omówienie, a następnie

zastosowanie w praktyce no wo cze snych sys te mów

wspomagających pracę kierowcy.

Mercedes-Benz  Conecto LF w trakcie pokonywania slalomu. 

8 Szkolenie kierowców Omnibus 1•2015

KOLEJNY SEZON SZKOLEŃ
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