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EXtrem effizient.
EXtremalna wydajność.

Die EX vision. Wizja EX.

Schlichtes, zeitloses Design
mit der bewährten
Van-Hool-DNA.

Der Fahrgast von heute verdient optimalen Komfort und ein Gefühl der Sicherheit,
insbesondere bei längeren Fahrten. Kurze Strecken und regelmäßiger Linienverkehr
erfordern ihrerseits Flexibilität und Wartungsfreundlichkeit. Für ein Verkehrsunternehmen ist es inzwischen eine wahre Herausforderung, dies alles ökologisch, wirtschaftlich, effizient und nicht zuletzt elegant auf einen Nenner zu bringen.
Dieser Herausforderung stellen wir uns gemeinsam mit Ihnen. EX: extrem effizient.

Współczesny pasażer zasługuje na optymalny komfort i poczucie bezpieczeństwa w trakcie
długich podróży. W obsłudze krótkich tras i przewozach autobusami liniowymi ważna jest z
kolei elastyczność i łatwość konserwacji pojazdów. Wyzwaniem dla nowoczesnych operatorów jest realizowanie wszystkich tych założeń w sposób odpowiedzialny pod względem
ekologicznym i ekonomicznym, z zapewnieniem wydajności i eleganckiego wyglądu.
Wspólnie podejmujemy się tego zadania. EX: extremalna wydajność.

Proste, ponadczasowe wzornictwo
z rozpoznawalnymi
cechami Van Hool.

Das EX Konzept. Koncepcja EX.

Das moderne stromlinienförmige Innere und Äußere spiegeln den Charakter der
EX-Reihe wider: effizient, elegant, multifunktional und flexibel. Das modulierbare
Konzept des EX und die legendäre Zuverlässigkeit von Van Hool führen zu einem
Fahrzeug, das sich an die Besonderheiten des jeweiligen Personenverkehrs anpasst, ohne Kompromisse in Sachen Qualität, Sicherheit und Komfort.
Dies alles mit einer Motorisierung, die wie immer die strengsten Umweltvorschriften erfüllt. Perfekt also für lange Reisen, Intercity-Fahrten und Linienstrecken.

Nowoczesny, opływowy wygląd zewnętrzny i miłe dla oka wnętrze odzwierciedlają charakter EX: wydajny i elegancki, wielofunkcyjny i elastyczny. Modułowa koncepcja EX
oraz wiarygodność, z jakiej słynie Van Hool, składają się na pojazd, który spełni specyficzne wymogi każdego rodzaju transportu osób, bez kompromisów w zakresie jakości,
bezpieczeństwa i komfortu.
A wszystko to z zastosowaniem silników spełniających nawet najbardziej rygorystyczne
przepisy w zakresie ochrony środowiska. Rozwiązanie to sprawdzi się idealnie zarówno
na długie podróże, trasy międzymiastowe jak i przewozy liniowe.

Das flexible Modularkonzept ermöglicht den Bau unterschiedlichster Busse für eine große Bandbreite an Einsatzbereichen: vom komfortablen Reisebus bis zum 2oder 3-achsigen Full-Seater mit großem Gepäckraum für
65+1+1 Sitzplätze, wahlweise mit WC, schmaler oder
breiter Mitteltür und Rollstuhllift.

Elastyczna koncepcja modułowa pozwala na tworzenie pojazdów przystosowanych do szerokiej gamy zastosowań:
od komfortowych autokarów, przez 2- lub 3-osiowe pojazdy wielomiejscowe z dużą przestrzenią bagażową, aż po
autokary z miejscami w układzie 65+1+1, z toaletą lub bez, z
węższymi lub szerszymi drzwiami środkowymi oraz z windą
dla wózków inwalidzkich lub bez niej.

Forschung und
Badania
EXperten-Knowhow. i wiedza EXpercka.
Der EX wurde im Mutterunternehmen von Van
Hool in Koningshooikt (Belgien) entworfen und
entwickelt. Das Designerteam ermittelte die Anforderungen des Verkehrssektors, befragte Kunden
und arbeitete auf dieser Grundlage ein völlig neues
Transportkonzept aus. Hinzu kommt natürlich die
„tried and tested” Technik und Technologie von Van
Hool, das Ergebnis jahrelanger Forschungen und Erfahrungen.

EX został zaprojektowany i stworzony w spółce macierzystej Van Hool w Koningshooikt (Belgia). Zespół
projektantów przeanalizował potrzeby sektora transportowego, wsłuchał się w głosy klientów i w oparciu o zgromadzone w ten sposób informacje stworzył
całkowicie nową koncepcję transportu. Została ona
oczywiście połączona z wypróbowaną i przetestowaną
techniką oraz technologią Van Hool będącą efektem
wieloletnich badań i doświadczeń.

Hergestellt wird der EX in dem hochmodernen Werk
in Skopje (Mazedonien), wo über 600 bestens geschulte und fortgebildete Fachtechniker mit großem
Engagement im Einsatz sind. Die dortigen Arbeitskräfte haben ihr Können bereits zuvor in der Herstellung von Fahrzeugen für den streng geregelten
US-amerikanischen Markt unter Beweis gestellt.
Das Prinzip der „schlanken Produktion”, das hier zur
Anwendung kommt, sichert eine effiziente und wirtschaftliche Fertigung zu.

Europäische Spitzenqualität,
untermauert mit den Wesenszügen und Werten,
für die Van Hool steht

Najwyższa europejska jakość przepełniona
cechami i wartościami,
których gwarancją jest Van Hool.

EX produkowany jest w nowej, nowoczesnej fabryce w
Skopje (Macedonia). Ponad 600-osobowa załoga tego
zakładu, składająca się z wyszkolonych technicznie, wykwalifikowanych i niezwykle zmotywowanych pracowników lokalnych, sprawdziła się już podczas produkcji
pojazdów dla wymagającego rynku amerykańskiego.
Stosowana w zakładzie metoda zarządzania „lean manufacturing” oznacza prowadzenie produkcji w sposób wydajny i odpowiedzialny pod względem ekonomicznym.

EXtrem EXtremalna
effizient. wydajność.
Komplett neue Instrumententafel mit modularem Aufbau.

Całkowicie nowa deska rozdzielcza o modułowej konstrukcji.

Neue, bahnbrechende Elemente, wie die höchst funktionale Instrumententafel und
die Sitze, verbessern den Komfort und die Ergonomie sowohl der Fahrgäste als
auch des Fahrers. Neue Fahrgastsitze, modulare Sitzanordnung und WC schaffen
eine ausgesprochen flexible Kapazität. Der Niederflur sorgt für einen effizienten
Ein- und Ausstiegsfluss und bietet Personen mit eingeschränkter Mobilität oder
mit Rollstuhl optimale Zugänglichkeit. Die Gepäckraumluken öffnen sich platzsparender als je zuvor, und der dahinter liegende Stauraum nimmt unglaubliche
Mengen Gepäck auf. Genau wie das zweckmäßig elegante Interieur, in dem sich
der Fahrgast allem voran wohlfühlen soll, ist auch der umweltfreundliche Motor
nach EURO-Norm 6, mit dem die Reisebusse unserer TX-Reihe bereits seit geraumer Zeit ausgerüstet sind, ein erfreulicher Pluspunkt.

Nowe i unowocześniające elementy oraz niezwykle funkcjonalna deska rozdzielcza i siedzenia zwiększają wygodę i ergonomię zarówno pasażerów, jak i kierowcy.
Nowe fotele pasażerów, modułowa konfiguracja siedzeń i toaleta tworzą niezwykle elastyczną przestrzeń. Niska podłoga w całym pojeździe zapewnia płynność
ruchu pasażerów podczas wsiadania i wysiadania oraz optymalną dostępność
dla osób nie w pełni sprawnych i osób na wózkach inwalidzkich. Luki bagażowe
podczas otwierania zajmują mniej miejsca niż we wcześniejszych modelach, a
nie mająca sobie równych przestrzeń bagażowa jest wyjątkowo pojemna. Optymalnie zorganizowane wnętrze dba o potrzeby pasażera, natomiast silnik EURO6,
od dłuższego czasu stosowany już w autokarach z naszej gamy TX, dba o nasze
środowisko naturalne.

Entdecken Sie Odkryj liczne
die vielen EXtras! EXtramożliwości!
Neben den Neuheiten, die eigens für den EX entwickelt wurden, kommen zahlreiche
Features zur Geltung, die ihre Qualität bereits in den Reisebussen unserer TX-Reihe
bewiesen haben. Denn wie jedes Produkt von Van Hool basiert auch der EX auf den
Werten, für die Van Hool bekannt ist: Zuverlässigkeit, Qualität und Funktionalität.

Oprócz nowości zaprojektowanych specjalnie dla EX, w pojeździe wykorzystano również wiele rozwiązań, które sprawdziły się już w autokarach z naszej gamy TX. Podobnie
jak każdy produkt Van Hool - także EX powstał w sposób zgodny ze znanymi wartościami tej firmy: wiarygodnością, jakością i funkcjonalnością.

Und extreme Effizienz.

i Extremalną wydajność.

Ihren EX Lösung. Twoje rozwiązanie EX.

Was genau soll der EX für Sie tun? Fahrgäste effizient und mit allen möglichen Nutzvorrichtungen
durch den Stadtverkehr an ihr Ziel bringen? Oder
Reisegäste an entfernte Urlaubsorte befördern, mit
allem nötigen Komfort unterwegs?
Ganz gleich, wie Sie ihn einsetzen, Sie können Ihren EX
nach Belieben auf den eigenen Bedarf abstimmen.

Jak EX może służyć Tobie? Dowozić pasażerów, przy
zapewnieniu im wszystkich praktycznych udogodnień,
w skutecznie przebijając się przez ruch uliczny? Przewozić podróżnych do odległych destynacji urlopowych
z zapewnieniem im wszelkiego niezbędnego komfortu?
Niezależnie od tego, do jakich celów będziesz go wykorzystywać, masz możliwość zoptymalizowania EX zgodnie ze swoimi indywidualnymi potrzebami.

Die EX Reihe. Gama EX.
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Abmessungen wymiary
Länge długość

12 480 mm

13 260 mm

13 385 mm

14 220 mm

Höhe wysokość

3 805 mm

3 675 mm

3 805 mm

3 805 mm

Breite szerokość

2 550 mm

2 550 mm

2 550 mm

2 550 mm

Radstand Rozstaw osi

6 010 mm

6 790 mm

6 160 mm / 1 300 mm

6 700 mm / 1 300 mm

Überhang vorn zwis przedni

2 890 mm

2 890 mm

2 890 mm

2 890 mm

Überhang hinten zwis tylny

3 580 mm

3 580 mm

3 035 mm

3 330 mm

Kraftstoffbehälter zbiornik paliwa

500 liter

400 liter

500 liter

500 liter

Behälter AdBlue AdBlue Tanak

64 liter

64 liter

64 liter

64 liter

55 + 1 + 1

61 + 1 + 1

59 + 1 + 1

65 + 1 + 1
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Standard Getriebe Standard skrzynia biegów DB GO210-6

•

•

•

•

Geschwindigkeitsbegrenzer regulator prędkości VOITH R115E

•

•

•

•

Maximum Sitzplatzangebot Maksymalna liczba miejsc
Maximum Kapazität Maksymalna pojemność
Antriebslinie układ napędowy
DAF MX11 (290kW/394hp) Euro 6
DAF MX11 (320kW/436hp) Euro 6

Mechanik
• EBS3 (Elektronisches Bremssystem)
• AEBS (Advanced Electronic Brake System)
• ESC (Elektronisches Fahrdynamik-Regelsystem)
• Scheibenbremsen auf Vorder- und Hinterachse
• ABS-Bremssystem
• FSD (Frequency Selective Damping) auf
Hinterachse(n)
• Handbremse (mechanisch auf Hinterachse)
• Höhenregelung der Aufhängung
• Unabhängige Vorderachsaufhängung
• Rauchmelder in Motorraum + Gepäckraum + Toilette
• Beheizter Kraftstofffilter
Fahrgestell
• Rostfreiem Stahl unterstruktur
• Vorrichtungen für Anhängerkupplung
• Aussparung in Stoßstange und Universal-löcher
für gängige Anhängerkupplungen
• Reifen Continental 315

Karrosserie
• Selbsttragende Karosserie
• Parallel öffnende Kofferklappen
• Belüftung der Frontscheibe
• Manuell einstellbare Fahrerscheibe, doppelt verglast
• Seitenfenster doppelt verglast, Farbton Venus Grau
Innenausstattung
• Leichtgewicht Bodenplatten Space Age
• Gardinen an Seitenfenstern
• Elektrisch bedienbarer 1-teiliger Sonnenschutz an
Frontscheibe (Rollos mit Scherenscharnieren)
• Gepäckablage
• Individuelle Beleuchtung und Belüftungsöffnungen über jedem Doppelsitz
• Gepäckfach in der Gepäckablage links hinter
dem Fahrer, und rechts vorn Mitteltür, mit Tür
verschließbar
• Beleuchtung und Lautsprecher beim Reiseleiter
• Innenbeleuchtung mit LED

• Decke und Seitenwände mit Velours verkleidet
• Fußbodenbelag (Standardfarbe)
• Armaturenbrett in PU Strukturschaum mit PU
Softcoating
• Zusätzlicher Stauraum beim Fahrer
• Trennwände an vorderer und mittlerer Einstiegstür
• Kofferbeleuchtung über Schalter am Armaturenbrett
Sitze
• Fahrersitz ISRI NTS2 mit integriertem Mikrofon
• Manuell drehbarer Sitz für Reiseleiter mit aufklappbarem Sitzkissen
• Fahrgastsitz Avance 2010
• Sitzvorderseiten und Sitzrückseiten mit Stoff bezogen, Kopflappen aus PU-Kunstleder
• 1 Armlehne pro Doppelsitz (Gangseite)
Multimedia
• Bosch Profline III
• MP3-Anschluss

• Feste Anzahl Lautsprecher pro Fahrzeug (8 links
/ 8 rechts)
• Freisprechanlage für Handys mit Bluetooth
• Fester 19”-LCD-Bildschirm vorne
• Stecker für Reiseleiter-Mikrofon ins Armaturenbrett integriert, und auf B-Steil
• 2 Steckdosen 24 V beim Fahrer
• Digitaluhr
Klimaanlage
• Plintkonvektorenheizung in Aluminium
• Webasto-Standheizung
• Über Thermostat gesteuerte Heizung (2 Zonen + Fahrer)
• Klimaanlage über Sütrak-Dacheinheit
• Dachheizung
• 2 nicht transparente Hebedächer, manuelle Bedienung
• Kontrolle der geöffneten Hebedächer im Armaturenbrett

Diese Spezifikationen sind je nach lokaler Gesetzgebung Änderungen unterworfen und nicht als verbindliches Angebot des Herstellers zu betrachten. Es gelten jeweils die Spezifikationen zum Zeitpunkt der Lieferung/Auftragsbestätigung. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Spezifikationen des Fahrzeugs und die Modelle ohne Vorankündigung zu ändern.

Dane mechaniczne
• EBS3 (elektroniczny układ hamulcowy)
• AEBS (Elektroniczny System hamulcowy zaawansowane)
• ESC (Electronic Stability Control)
• hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi
• ABS remsysteem układ ABS i system
• FSD (Frequency Selective Damping) na tylnej osi (e)
• hamulec ręczny (mechaniczna na tylnej osi)
• Zawieszenie automatyczne poziomowanie
• niezależne zawieszenie przednie
• system wykrywania pożaru w toalet, silnika i układu
bagażniku
• podgrzewany filtr paliwa
podwozie
• understructure ze stali nierdzewnej
• rezerwa na haku holowniczym
• wgłębienie w zderzak z uniwersalnego wzorca dla
typów śrub hakowych dostępne holowniczych
• Opony Continental 315

ciało
• monocoque ciało
• równoległe drzwi bagażowe outswinging
• Wentylacja z przodu ekranu
• Okno manual hermetycznym kierowcy
• hermetycznym szyby boczne, wenus szaro-przyciemniane
wnętrze
• lekkie Space Age panele podłogowe
• zasłony w oknach bocznych
• jednoczęściowa osłona elektryczne sterowane słońce na przednim ekranie, zawias nożycowy
• bagażnik z półką
• indywidualne oświetlenie i powietrza otwory dla
każdego z podwójnym siedzeniu
• komora z zamykanymi drzwiami w bagażniku po
lewej stronie za kierowcą, i po prawej stronie przed
drzwiami środkowej
• Oświetlenie przewodnika i głośnika
• LED oświetlenie wewnętrzne

• welur twarzy sufit i ściany boczne
• podłogi (kolor standardowy)
• Panel instrumentów w strukturze pianki PU i PU
miękkiej powłoce
• dodatkowe miejsce na schowek dla kierowcy
• grodzie przy drzwiach do przodu, drzwi środkowej
• bagażu oświetlenie przedziału z przełącznika na
desce rozdzielczej
gniazdo
• Siedzenie kierowcy ISRI NTS2 ze zintegrowanym
mikrofonem
• Instrukcja przewodnika fotel obrotowy z składanej poduszki
• Avance 2010 passengerseat
• przednich i tylnych siedzeń w tkaniny, skóry syntetycznej PU zagłówkiem
• 1 podłokietnik dwuosobowego siedzenia (po stronie nawy)
multimedialny
• Bosch III PROFLINE
• Port MP3

• Numer stałym głośników na pojazd (8 po lewej stronie, po prawej stronie 8)
• Obiekt głośnomówiący Bluetooth dla telefonów
komórkowych kompatybilnych
• stałe “ekran LCD 19 z przodu
• Gniazdo w desce rozdzielczej zintegrowany mikrofon
dla przewodnika, a na B-stylu
• 2 24 V gniazda dla kierowcy
• zegar cyfrowy
climatisation
• podgrzewana podłoga Cokoły aluminiowe poziomie
• Webasto podgrzewacz
• podgrzewacz ze sterowaniem termostatycznym (2
strefy + sterownik)
• Sütrak Klimatyzator dachowy
• ogrzewanie dachu
• 2 nieprzejrzyste podwójnymi szybami ręczne roofhatches
• Sygnał z otwartym szyberdachem na desce rozdzielczej

Niniejsza specyfikacja może różnić się w zależności od przepisów lokalnych, nie stanowi wiążącej oferty producenta i obowiązuje z zastrzeżeniem specyfikacji obowiązujących w momencie dostawy/zamówienia. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji pojazdu i modeli bez wcześniejszego powiadomienia.

Willkommen in der Welt von Van Hool witamy w świecie Van Hool
Effizienz und Eleganz in Transport elegancja i wydajność w transporcie
Van Hool NV • Bernard Van Hoolstraat 58, BE-2500 Lier (Koningshooikt), Belgium • tel. +32 3 420 20 20 • sales.bc@vanhool.be • www.vanhool.be

