
13 MÉTERES CREDO ECONELL ÉS ECONELL CiTY
Szóló és csuklós autóbuszok kiváltására

KRAVTEX-KÜHNE CSOPORT 



A Kravtex-Kühne Csoport friss felmérése szerint az 
elöregedett városi és helyközi csuklós autóbuszok 
országszerte egyre kevesebb kilométert tesznek 
meg, használatuk sokszor a lerövidült napi 
csúcsidőkre korlátozódik.

Azaz az elöregedett járművek, amelyek 
üzemben tartására jelenleg a legtöbbet költik a 
társaságok, a nap nagy részében gyakorlatilag 
állnak.

Több regionális közlekedési központnál (Volán), a Dunántúlon és az Alföldön egyaránt 
már most is úgy látják, a 140 - 160 férőhelyes csuklós autóbuszok jelentős részére - a 
csökkenő utasszám miatt - már a csúcsforgalomban sincs szükség.

Megfelelő jármű és finanszírozás híján 
országszerte legalább 100 darab csuklós 
buszt tartanak üzemben kényszerből 
a szolgáltatók. A feleslegessé vált 
csuklós buszok felelősek az üzemeltetés 
magas költségeiért, a szükségesnél 
nagyobb környezetszennyezésért, 
ráaádásul kényelmetlenséget okoznak a 
forgalomszervezők és az utasok számára.

A Kravtex-Kühne Csoport felmérést végzett egyes üzemeltető partnerei 
körében a városi és helyközi csuklós autóbuszok használatáról. A párbeszédnek 
köszönhetően világosan kiderült, hogy a vidéki városokban és a helyközi 
forgalomban közlekedő csuklós autóbuszok kihasználtsága megdöbbentően 
alacsony.

HELYZETKÉP

Forrás: http://goo.gl/Vpmelg

TÉNY: ORSZÁGSZERTE 
LEGALÁBB 100 

VÁROSI ÉS HELYKÖZI 
CSUKLÓS BUSZ VÁLT 
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A csuklós járművek szóló buszokkal való kiváltása nem új ötlet. Számos 13,5 és 
14,5 méteres busz van a piacon, ám ezek városi közlekedésben nem mindenhol 
váltak be.

CSUKLÓS HELYETT SZÓLÓT

MILYEN AZ IDEÁLIS SZÓLÓ BUSZ, AMELLYEL 
KIVÁLTHATÓ EGY KIHASZNÁLATLAN, ELÖREGEDETT 

CSUKLÓS JÁRMŰ?

MAXIMÁLIS FÉRŐHELY, 
MAGAS ÜLÉSSZÁM 
ÉS NAGY MÉRETŰ, 

EGYBEFÜGGŐ ÁLLÓHELY 
MELLETT

A SZÓLÓ BUSZOKKAL 
SZINTE MEGEGYEZŐ 

ÜZEMELTETÉSI 
KÖLTSÉGEK ÉS VÉTELÁR

A 13,5 ÉS 14,5 MÉTERES 
BUSZOKNÁL JOBB 

FORDULÉKONYSÁG

Lehetővé válik, hogy 
a busz egész nap 

üzemeljen, csúcsidőben 
akár a csuklós járművek 

helyett.

A csuklós buszoknál 
lényegesen alacsonyabb 

fogyasztást és 
karbantartási költségeket 

tesz lehetővé.

A nagyobb méret ne 
nehezítse a járművezetők 

munkáját városban.

• A 13,5 méteres buszok nehézkes 
kanyarodása megnehezíti a 
járművezetők munkáját városi 
alkalmazásban.

• A férőhelyek számát tekintve pedig 
nem versenyképesek a csuklósokkal 
szemben.

• A 14,5 méteres, három tengelyesek 
extra hosszúsága jelentősen 
korlátozza az alkalmazhatóságot.

• A harmadik, kormányzott futómű 
magas vételárat, a jelentős saját 
tömeg pedig többlet üzemanyag-
fogyasztást eremdényez, csökkentve 
a busz csuklósokkal szembeni 
versenyképességét.
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Az új buszkoncepció rekorder a kéttengelyes, könnyűszerkezetű 
szóló buszok között. Az előzetes műszaki adatok alapján az új 
városi busz, a Credo Econell 13 CiTY 37-39 utasüléssel készül 
majd, ami meghaladja egyes Ikarus 280 típusú csuklósok 
ülőhelyszámát. Álló utasok számára rendelkezésre álló 
területe - a második ajtónál kialakított akár 4 (!) méter hosszú 
peronrésszel - pedig maximalizálja a befogadóképességét.
Helyközi változata pedig peronos, illetve peron nélküli 
változatban is kimagasló számú, 49, illetve 53 ülőhelyet biztosít. 

Előzetes műszaki adatok

A Kravtex-Kühne Csoport bemutatja a 13 méteres Credo Econell-t és Econell 
CITY-t, az első könnyűszerkezetű szóló buszokat, amelyek alkalmasak szóló és 
csuklós autóbuszok kiváltására is.

ÚJ, 13 MÉTERES TERMÉKVONAL

VÁROSI VÁLTOZATBAN 
AKÁR 114-116 

FÉRŐHELY 

AKÁR 4 MÉTERES, 
EGYBEFÜGGŐ PERON

KEDVEZŐ VÉTELÁR, 
ALACSONY 

FOGYASZTÁS, 

JÓ FORDULÓKÉPESSÉG

ECONELL 13 ECONELL 13 CiTY
alacsony belépésű, nyújtott 

elővárosi autóbusz peronos és 
peron nélküli kivitelben

alacsony belépésű, nyújtott 
városi autóbusz

BEFOGADÓKÉPESSÉG
Ülőhelyek száma 49 + 1 - 53 + 1 37 + 1 - 39 + 1
Állóhelyek száma 46 - 39 79 - 75

Összesen 95 + 1 - 92 + 1 116 + 1 - 114 + 1

Előzetes műszaki adatok, a változtatás jogát fenntartjuk.
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Az új, 13 méteres Credók az alacsony belépésű autóbuszok legjobb 
tulajdonságait sűrítik egybe. A 19,5 coll-os kerékrendszernek, az alacsony 
belépésű konstrukciónak és a rendkívüli mérnöki teljesítménynek 
köszönhetően a használhatóság, a kapacitás és a gazdaságosság terén is a világ 
élvonalába tartoznak.

REKORDER KOMBINÁCIÓ

A Credo Econell 13 CiTY utaskapacitása kategórialeső. A 114-116 férőhely mögött 
komoly mérnöki teljesítmény áll, amely a részletek aprólékos kimunkálásával minden 
négyzetcentimétert férőhelyekre vált, miközben minimalizálja a saját tömeget. Az, hogy a 
Credo Econell 13 CiTY világviszonylatban is egyedülálló, a 19,5 coll-os kerékrendszernek, 
azaz a könnyűszerkezetű konstrukciónak, valamint az alacsony belépésű kivitelnek és 
a járműkoncepciót tökéletesítő mérnöki teljesítménynek köszönhető, amely a legtöbbet 
hozza ki az alapkonstrukcióból.

• Legalább 1 tonnával alacsonyabb saját tömeg: a buszok hosszméretének növelésével 
nem veszik el a saját tömeg tekintetében szerzett relatív előny. Így a kategóriában szokásos 
tömegnél legalább 1 tonnával könnyebbek a 13 méteres Credók, ami továbbra is jelentős 
üzemanyag-megtakarítást biztosít.

• Maximális ülésszám, akár 4 méter hosszú peronrésszel: nincs még egy olyan busz a 
piacon, amely a 13 méteres kategóriában 37-39 ülés elhelyezése mellett akár 79 - 75 állóhelyet 
és körülbelül 4 méter hosszú, egybefüggő peront kínál.

• Három darab kétszárnyú, befelé nyíló bolygóajtó ideális elrendezéssel: az alacsony 
belépésű városi autóbuszokat a legtöbb gyártó alacsony kihasználtságú viszonylatokra 
optimalizálja. Ezzel szemben a Credo Econell 13 CiTY az ajtóelrendezésnek és az ajtók 
kialakításának köszönhetően minden városi alkalmazásban megállja a helyét.

• Döntő részben alacsonypadlós, akadálymentes kialakítás: a 13 méteres Econell-ek a 
kocsitest legnagyobb részén alacsonypadlósak, így a nehezen mozgó utasok számára úgy 
használhatók, mint egy teljes hosszban alacsonypadlós jármű. Ráadásul a városi modellben 
az álló utasok rendelkezésére álló padlófelület mintegy 80 %-a alacsony padlószinten van.

• Hátul mindössze 800 mm-es, sík padló: a csökkentett magasságú, hátsó padlórészhez két 
kényelmes lépcső vezet, az állóhelyek pedig itt is teljes értékűek, hiszen a padló teljesen sík.

• Minimalizált méretű kerékjárati dobok: a kerékjárati dobok a 19,5 coll-os kerekek 
és a futóműrendszer miatt alacsonyak, így a dobogókra helyezett ülések kényelmesen 
hozzáférhetők, az ülések között pedig nem alakulnak ki holtterek. 

• Minimalizált méretű dobogók, kis beülési magasságok: a gépészeti kialakítás miatt 
elengedhetetlen dobogók is az ülések kényelmes hozzáférhetőségének szem előtt tartásával 
kerülnek kialakításra.

5.



A Credo buszok 13 méteres termékvonalának fejlesztése összhangban áll a 
Kormány által június 10-én véglegesített Nemzeti Buszgyártási Stratégiával. 
A Kravtex-Kühne Csoport a bejelentés óta a koncepcióhoz igazította kutatás-
fejlesztési stratégiáját, és a magyar gyártók közül elsőként reagált új 
modellekkel a várható piaci bővülésre.

MAGYARORSZÁG 
LEGNAGYOBB 
BUSZGYÁRA

4 MAGYAR MUNKAHELY 
/ 1 BUSZ

AKÁR 75-80 % VÉTELÁR 
ARÁNYOS MAGYAR 

ÉRTÉKHÁNYAD

KÖZEL 20 %-OS ARÁNY 
A VOLÁNOK HELYKÖZI 

FLOTTÁIBAN

ÉLVONALBELI 
TECHNOLÓGIÁJÚ 

SOROZATGYÁRTÁS

1400-NÁL IS TÖBB 
LEGYÁRTOTT CREDO 

BUSZ

CSÚCSKATEGÓRIÁJÚ MAGYAR TERMÉK
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CREDO AUTÓBUSZOK
 
KRAVTEX-KÜHNE CSOPORT
KRAVTEX KFT.
9022 Győr, Liszt F. u. 7.
Tel.: +36 (96) 318-997
Fax: +36 (96) 523-571
E-mail: kravtex@kravtex.hu
 
www.credobus.hu
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