Volvo 7900 Hybrid
Jobb üzlet a zöldebb városok számára

A Volvo 7900 Hybrid sorozat új szintre
emeli a zöld hatékonyságot, messze az
Euro 6 követelmények fölé. A leghatékonyabb üzemű és legmegbízhatóbb hibrid
busz a piacon, amely akár 39 %-os üzemanyag-megtakarítást is elér.
Az 1. számú hibrid az üzemidő tekintetében,
egy színvonalon a legjobb dízel buszokkal.
Az új, nagy kapacitású, csuklós változat
hozzáadásával a hibrid járműveink szilárd
alapot biztosítanak a városi járműpark
megújításához.

Elegáns formatervezés, és alacsony zajszint, üzemanyag-fogyasztás
és károsanyag-kibocsátás. Most csuklós változatban is kapható, amely
nagyobb utasszállítási kapacitással bír, mint egy csuklós dízel busz.

Takarékoskodik az üzemanyaggal, a pénzzel és óvja a

környezetet
Üzemanyag-hatékonyság
– akár 39 %-os megtakarítás
A Volvo 7900 Hybrid a legnag yobb
üzemanyag-hatékonyságú busz
a piacon. Ezenkívül számos olyan
szolgáltatást nyújtunk, a melyek az
üzemanyag-fogyasztás további csök
kentését célozzák.

Rugalmasság az üzemeltetésben
A sűrű városi forgalomtól egészen
a munkába járók távolsági szállításáig
– a Volvo hibrid technológiája min
denféle üzemi körülmények között
képes üzemanyagot megtakarítani.
Mi több, bármilyen éghajlati környe
zetben elegendő energiával rendelke
zik a biztonságos üzemeléshez.

Csendes, kényelmes utazás
A Volvo 7900 Hybrid egyedi hibrid
technológiája és az elektromos
működtetésű funkciók sora kife
jezetten csendes és kényelmes
környezetet biztosít a fedélzeten,
a megállóban és a környező lakók
számára is.

Fokozott járművezetői
teljesítmény
Az új járművezetői k
 örnyezet
a ma elérhető legkiválóbbat
jelenti, világszínvonalú ergonó
miával, új Volvo műszerfallal és
egyedi beállítások egész sorával.

Bővített kapacitás
Az új csuklós változat utasszállító
kapacitása 154 fő, amellyel új szintre
emelte az üzemanyag-hatékony
szállítást és teljesítményt.

Környezetbarát üzemeltetés
A Volvo 7900 Hybrid vezető szerepet tölt
be, ha környezetbarát és költséghatékony
üzemeltetésről van szó. Akár 39 %-kal
csökkenti az energiafelhasználást és
a CO2-kibocsátást, illetve közel 50 %-kal
a károsanyag-kibocsátást.

Üzleti partnerség
Elsődleges szándékunk, hogy a legjobb
üzleti partnerévé váljunk. Szolgáltatása
inkkal segítünk maximalizálni az üze
midőt, csökkenteni az életciklus alatti
költségeket, és segítünk a gépjárműpark
üzemeltetésében.

Első az üzemidő tekintetében
Az 1. számú hibrid az üzemidő
tekintetében, egy színvonalon
a legjobb dízel buszokkal, így az
üzemeltetők és tömegközlekedési
vállalatok mind elsőként tekintenek
rá a főbb európai városokban.

ELSŐ AZ ÜZEMIDŐ TEKINTETÉBEN

Csak egy lehet

AZ ELSŐ
A Volvo 7900 Hybrid üzemidő-teljesítménye jobb, mint bármely más hibrid buszé.
Tulajdonképpen hasonló a legjobb dízel buszokéhoz. Talán nem meglepetés, hogy az
üzemeltetők és tömegközlekedési vállalatok mind elsőként tekintenek rá a főbb európai
városokban. Már 25 ország több mint 40 Volvo hibrid-felhasználója rendelkezik több millió kilométernyi üzemeltetési tapasztalattal. A meggyőző értékek kiválóan demonstrálják
a Volvo egyedi, párhuzamos hibrid rendszerének megbízhatóságát és hatékonyságát.

Az új csuklós változat ugyanazon bevált hajtáslánccal
rendelkezik, megnövelt akkumulátor-kapacitással kiegészítve.

Az elektromos ajtók növelik az üzemidőt
A Volvo 7900 Hybrid új, robusztus elektromos m
 űködtetésű
ajtókkal rendelkezik, amelyek jelentősen megbízhatóbbak,
mint a hagyományos pneumatikus rendszerek. A karbantartási
és szervizigényük is minimális.

Innovatív Volvo akkumulátor-technológia
Az új Volvo I‑Startrendszer két akkumulátor-készletből áll,
amelyek növelik az üzemidőt és az akkumulátorok élettar
tamát. Az egyik készlet kizárólag a motor indítását végzi, így
a feltöltött akkumulátor mindig biztosított; a másik pedig az
elektromos berendezéseket működteti.

Szolgáltatások a járművek üzemidejének biztosítására
A Szervizszerződésünk megkötésével maximális rendelke
zésre állás érhető el rögzített havi költség mellett. Ezenkívül
egyedi karbantartási tervet is szívesen összeállítunk az adott
Volvo 7900 Hybrid járműpark számára. A kiváló hatékony
ságú szervizműhely, az egyedi diagnosztikai eszközök és az
alkatrészellátás tovább növelik az üzemidőt.

K I S E B B ÜZ E M E LT E T É S I KÖ LT S É G

Takarítson meg akár

39 %-ot

az üzemanyagköltségencost

A legújabb hibrid buszunk a leginkább üzemanyag-hatékony busz a piacon – amely már sok
évnyi üzemeltetési referenciával rendelkezik. Egyes üzemeltetők 39 %-os megtakarításról számoltak
be. Hogyan? A válasz a Volvo egyedi, párhuzamos hibrid rendszerében rejlik. A korszerű üzemanyagmegtakarítási szolgáltatásainkkal az érték még tovább növelhető. A Volvo 7900 Hybrid busszal már
most átélhetjük a jövőt.

Kisebb súly – alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás
A karosszéria alumíniumból és acélból készült, így a szilárdság
és kis súly tökéletes egyensúlyát adja. Az eredmény nemcsak
egy különlegesen tartós, korrózióálló karosszéria, de a kisebb
súly további üzemanyag-megtakarításhoz is vezet.

Üzemanyag-takarékos elektromos berendezések
Az ajtók, a légkondicionáló berendezés, a szervokormány
és a fékek csak néhány példa arra, hogy milyen berendezések
működnek elektromossággal a Volvo 7900 Hybrid-en.
Ez nemcsak üzemanyagot takarít meg, hanem azt is jelenti,
hogy a busz akkor is üzemképes, ha a dízelmotor le van állítva.

A csuklós változattal akár 30 %-os
üzemanyag-megtakarítás is elérhető.

Üzemanyag-megtakarítást segítő szolgáltatások
A Flottakezelési szolgáltatásunk részletes jelentéseket
biztosít, amelyekkel nyomon követhetők az üzemanyag-
fogyasztásban bekövetkező változások, és megtehetők
a szükséges lépések. A Járművezető-továbbképzés p
 éldául
segít a járművezetők képességeinek fejlesztésében és ezzel
az üzemanyag-takarékosság növelésében.

KÖ R N Y E Z E T B A R ÁT ÜZ E M E LT E T É S

Kifizetődő

zöld hatékonyság
A Volvo 7900 Hybrid vezető szerepet tölt be, ha környezetbarát és költséghatékony üzemeltetésről van szó.
Ezt hívjuk Zöld hatékonyságnak, amely lehetővé teszi a sikeresebb üzletmenetet és a környezetre gyakorolt
káros hatások csökkentését. Figyelje az Euro 6-nak megfelelő működést kényelmesen a visszapillantó tükörből.
A károsanyag-kibocsátás csökkentésének legjobb módja az üzemanyag-fogyasztás csökkentése – és
a Volvo 7900 Hybrid pontosan ezt teszi. Folyamatosan. Egyedi, párhuzamos hibrid technológiánknak köszön
hetően a CO2 -kibocsátás akár 39 %-kal is csökkenhet. Ha figyelembe vesszük a NOX- és a szilárdanyag-
kibocsátást, az emissziós szint csökkenése közelít az 50 %-hoz. A Volvo hibrid buszai a legjobb megoldást
jelentik a közlekedés környezetre gyakorolt hatásának csökkentésében, ugyanakkor növelik a teljes városi
járműpark üzemeltetésének nyereségességét.
Részletes kibocsátási adatok
A Flottakezelési szolgáltatásunk részletes kibocsátási jelen
téseket biztosít. Ez lehetővé teszi a járműparkban található
buszok teljesítményének felügyeletét, nyomon követését
és optimalizálását, részletes dokumentációkkal alátámasztva.
Kisebb súly – nagyobb újrahasznosíthatóság
A karosszéria és a tető alumíniumból készült, amely 90 %-ban
újrahasznosítható. Ez a koncepció csökkenti a busz súlyát is,
hozzájárulva a kisebb üzemanyag-fogyasztáshoz és alacso
nyabb károsanyag-kibocsátáshoz.

A Volvo 7900 Hybrid csuklós változata utasonként
további 15 % csökkenést ér el a CO2 -kibocsátásban
a 2-tengelyű változathoz képest.

Alacsony zajkibocsátás
A Volvo egyedi, párhuzamos hibrid technológiája hozzájárul
a zajcsökkentéshez – az utasok és a városi környezet számára
is. Nincs üresjárat a buszmegállóban, az indulás elektromos
módban zajtalan, és az akkumulátorról működő berendezések
minimálisra csökkentik a zavaró hanghatásokat.

FOKOZOTT JÁRMŰVEZETŐI TEL JESÍTMÉNY

A kényelem és irányítás

új szintje
Az új járművezetői környezet a V
 olvo 7900 Hybrid modellben valószínűleg
a ma elérhető legkiválóbbat jelenti, világszínvonalú ergonómiával és láthatósággal. Az új, beállítható műszerfalon könnyen leolvasható műszerek és kezelőszervek találhatók kényelmesen elérhető távolságban. Az új műszerblokk
csak a legfontosabb információkat jelzi ki, így nem vonja el szükségtelenül
a vezető figyelmét, és segít a koncentrálásban és a figyelem fenntartásában.
Ha figyelembe vesszük a tágasabb teret és a vezetőülés forgathatóságát,
egyértelművé válik, a V
 olvo 7900 Hybrid kifejezetten a járművezető igényei
szerint készült.

Az I‑Coachingfunkció segíti a járművezetőt a biztonságo
sabb, üzemanyag-hatékonyabb és kényelmesebb vezetésben.
Azonnali visszajelzést ad olyan paraméterekről, mint a túl
magas fordulatszám, túl hosszú üresjárat, túl erős kanyarok,
és ezzel segíti a járművezetőt a hatékonyabb munkavégzésben.
A Járművezető-továbbképzésben való részvétellel még
a legjobb járművezetők is tovább fejleszthetik tudásukat és
megtudhatják, hogyan használhatják ki a busz teljes potenciálját.
Javul a vezetési biztonság és a gazdaságosság, nő a hatékonyság
és az utasok elégedettsége.

Új, tágas járművezetői környezet. A kormánykerék, a műszerfal és az ülés mind állítható, így
a magasságtól, testfelépítéstől és egyéni igényektől függetlenül könnyen megtalálható az ideális vezetési
pozíció. A tágasabb tér lehetővé teszi az ülés forgatását és a személyes tárgyak hatékony elhelyezését.
A járművezető kényelmét tovább növeli az alacsony zajszint és a szabályozható légkondicionáló.

C S E N D E S , K É N Y E L M E S U TA Z Á S

Csendes

forradalom
Bár a V
 olvo 7900 Hybrid kiemelkedik a tömegből, nem csap túl nagy zajt, hogy ezt
tudomásunkra hozza. Éppen ellenkezőleg. Az egyedi hibrid technológia és az elektromos működtetésű funkciók sora kifejezetten csendes és kényelmes környezetet 
biztosít a fedélzeten, a megállóban és a környező lakók számára is.
Képzelje el a következőt: Amint a busz megérkezik a megállóba, a dízelmotor leáll.
Nincs üresjárat, nincs kipufogógáz. Az elektromos ajtók csendesen kinyílnak a felszál
láshoz. A busz elektromos hajtású módban indul, csendesen felgyorsít 20 km/h-ra,
és a dízelmotor csak ekkor indul el. A légkondicionáló rendszer, a fékek és egyéb
kiegészítő berendezések elektromos energiával működnek, ezért csendesek.
Őszintén, fantasztikus élmény.

BŐV Í T E T T K A PAC I TÁ S

Megnövelt utasszállítási

kapacitás
A Volvo 7900 Hybrid utasszállítási kapacitása az intelligens kialakításnak és a kiváló
súlyelosztásnak köszönhetően hasonló a dízel buszokéhoz. Az új Volvo 7900 Hybrid
Csuklós busz utasszállítási kapacitása 154 fő, ami néggyel több, mint a korábbi csuklós
dízel típusunkon – és a legnagyobb kapacitás a ma kapható hibrid járművek között.
Ez ráadásul utasonként 15 %-kal alacsonyabb üzemanyag-fogyasztást jelent
a 2-tengelyes változattal összehasonlítva. Ez a szállítás hatékonyságát és
teljesítményét teljesen új szintre emeli.

Akadálytalan utasmozgás. A gyors és hatékony fel- és leszállást a három dupla ajtó (a csuklós modellen
négy), az alacsony padlószint és a letérdelés funkció biztosítja. Az opcionális, elektromos működtetésű
beszállórámpa kényelmes megoldást jelent a mozgáskorlátozott utasok számára.

Világos belső tér. A hatékony térkihasználásnak köszönhetően az utasok mozgása akadálytalan,
és utazás közben kényelmesen elhelyezkedhetnek. A kellemes utaskörnyezetet a világos színek,
a nagy méretű ablakok, az ergonomikus kialakítású ülések és az alacsony zajszintű légkondicionáló
rendszer biztosítja.

R U G A L M A S S ÁG A Z ÜZ E M E LT E T É S B E N

Érdemes elhagyni

A VÁROST
Nem meglepő, hogy a Volvo 7900 Hybrid a városi forgalomban valóban üzemanyag-
takarékosan üzemel. A teljes igazság azonban az, hogy a Volvo hibrid technológiája
mindenféle üzemi körülmények között képes üzemanyagot megtakarítani – a sűrű városi
forgalomtól egészen a munkába járók távolsági szállításáig.
Tény, hogy a V
 olvo 7900 Hybrid meggyőző teljesítményt mutatott külvárosi és egyes
vidéki főutakon is. Egyes ügyfeleink 25 % körüli megtakarítást értek el olyan környe
zetben, ahol általában nem hibrid járművek közlekednek. Ez szélesebb lehetőségeket
és r ugalmasságot biztosít a járműpark kezelése során.

Otthon minden éghajlaton
AV
 olvo 7900 Hybrid forróságban vagy fagyok között is
elegendő elektromos energiával rendelkezik az üzemeléshez.
Az akkumulátorok hőmérséklete szabályozott – a környezeti
hőmérséklettől függően fűtéssel vagy hűtéssel – az üzemidő
megbízható garantálása érdekében. A belső klímát egy
r obusztus légkondicionáló és fűtési rendszer biztosítja.
A csuklós változat nagyobb teljesítményű légkondicionáló
rendszerrel biztosítja a tökéletes klímát. Természetesen
különálló klímazónával a járművezető számára.

ÜZLETI PARTNERSÉG

Az ön üzletpartnere

A hosszabb üzemidő
érdekében
Ha gépjárműparkját teljes egészében vagy részben V
 olvo 7900 Hybrid buszokból építi fel,
a folyamatos üzemeltetés garantált lesz. Tapasztalatainknak, szaktudásunknak és ü
 zleti
hozzáállásunknak köszönhetően ígérhetjük, hogy a lehető legjobb üzletpartnere leszünk.
Üzemeltetési igényeit szem előtt tartva javasoljuk a megbízható szolgáltatások optimális kombinációját gondosan meghatározott költségekkel. Segítünk maximalizálni az üzemidőt, csökkenteni az életciklus alatti költségeket, és segítünk a gépjárműpark üzemeltetésében. Végül,
de nem utolsósorban segítünk a hatékonyság és a hosszú távú nyereségesség megőrzésében.

Szolgáltatások a járművek üzemidejének biztosítására
Szolgáltatásainkkal részben vagy egészben felelősséget válla
lunk járműveiért, és biztosítjuk a problémamentes üzemelte
tést. A Járműkezelés, a Szervizszerződések és a Flottakeze
lés néhány példa azokra a szolgáltatásokra, amelyek segítenek
kézben tartani gépjárműparkja költségeit és teljesítményét.

Alkatrészellátás
A gyári Volvo alkatrészeket megbízható alkatrészellátási szol
gáltatásunkkal szerezheti be, ezzel is biztosítva a folyamatos
üzemeltetést. Ezenkívül a V
 olvo 7900 Hybrid alkatrészek
és szerkezeti felépítés tekintetében sok hasonlóságot mutat
a Volvo 8900-al. Ha mindkét típust tartalmazó gépjárműpar
kot üzemeltet, ez nagy előnyt jelent az egyszerűbb karbantar
tási feladatoknak és szerelési eljárásoknak köszönhetően.

A hibrid akkumulátorra vonatkozó szerződés
A hibrid akkumulátorra vonatkozó szerződésünk célja az
üzemidő biztosítása, a váratlan költségek elkerülése és a hibrid
buszpark üzemeltetésének elősegítése. A szerződés és a minő
ségbiztosítás a teljes szerződéses időtartam alatt garantálja
a hibrid akkumulátor működését. Egyszerűen megfogalmazva:
Ön vezet, mi gondoskodunk a többiről.

Tények és adatok
Méretek és súly
Típus

Kéttengelyes

Csuklós

Tengelyek, kerékfelfüggesztés
és kormányszerkezet

Utasszállítási kapacitás
Típus

Kéttengelyes

Első tengely

Volvo RFS-Low első tengely

Utasok száma

90

Hátsó tengely

Portál, dupla differenciálműves tengely
optimalizált áttételekkel

Ülések maximális
száma

Felfüggesztés

Elektronikusan vezérelt légrugózás
térdeplő funkcióval, valamennyi
változathoz rendelhető

Ülések típusa

Kormányrásegítő

Elektromos meghajtású
hidraulikus rásegítés

Gumiabroncsok

275/70R 22.5"

Keréktárcsák

Rendelhető acél keréktárcsák

Csuklós
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Hosszúság [m]

10,6 / 12,0

Szélesség [m]

18,0

2,55

Magasság [m]

3,28

Megengedett járműössztömeg (GVW) [kg]

19 000

29 000

Hajtáslánc – párhuzamos hibrid rendszer
Konfiguráció
Károsanyag-kibocsátási
szabvány

Euro 6
Volvo D5K 240 négyhengeres, soros dízelmotor közös nyomócsöves
befecskendezéssel
240
918

Teljesítmény [LE]
Nyomaték [Nm]

Volvo I-SAM

Elektromos motor
Legnagyobb teljesítmény [kW]
Legnagyobb nyomaték [Nm]

120
800

150
1200

Energiatároló rendszer

Lítium-ion akkumulátor

Sebességváltó

Volvo I-Shift automata
fokozatváltási rendszer

27+1
32 + 1
felhajtható felhajtható

154
41 + 1
felhajtható

Az egyszerű tisztításra és karbantartásra optimalizált Volvo City
busz ülések számos variációban
rendelhetők.

Ajtók és ajtórendszer
Ajtónyitás
Ajtókialakítás

Dízelmotor

102

Elektromos vagy pneumatikus
2+2+0

2+2+2

2+2+2+2

Volvo 7900 Hybrid

Fékrendszer
Volvo elektronikusan vezérelt tárcsafékek (EBS).
Fékkombinálási funkció (valamennyi). Az elektromos motor
retarderként működik, és visszanyeri a fékezési energiát.

Járművezetői környezet
Tágas járművezetői környezet egyedi beállítások
széles választékával.

Légkondicionáló rendszer
Zónák

Különálló klímazóna a járművezető
és az utasok számára

Szellőzés és fűtés

Nagy teljesítményű szellőztetés
és tetőre szerelt fűtőegységek

Légkondicionáló,
max. [kW]

28 vagy 38
Csuklós Volvo 7900 Hybrid

A Volvo műszerfal megfelel az EBSF és a VDV
követelményeknek.
Forgatható vezetőülés.

Kipufogórendszer
Egydobozos kipufogódob-kialakítás.
Átlagos körülmények között, járművezetői beavatkozás nélkül
automatikusan regenerálódó DPF.

Nyomaték
Elektromos motor
és dízelmotor

7
4
2
3
1
6

5

A Volvo hibrid rendszer fő alkotóelemei
1. Dízelmotor 2. Elektromos motor/generátor (I-SAM)
3. Sebességváltó 4. Elektronikus vezérlőegység
5. Inverter DC/DC 600V/24V 6. Akkumulátorok
7. Elektromos segédberendezések

Dízelmotor
Elektromos motor

1/min

Tudjon meg többet a www.volvobuses.com címen

Volvo Buses. Driving quality of life

RSP 84762.15.11. HU. A prospektusban bemutatott, illetve megemlített felszerelések opcionálisak vagy kiegészítőként rendelhetők is lehetnek, továbbá országonként eltérhetnek. Fenntartjuk a jogot a termékspecifikációk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására.

