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Der nächste Schritt. Kolejny krok.

Willkommen in der Welt von Van Hool

Die Van Hool NV aus Koningshooikt bei Lier wurde 1947 durch Bernard Van Hool gegründet.
Als die Wirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg allmählich wieder in Schwung kam, gab es einen
dringenden Bedarf an Transportmöglichkeiten. Bernard Van Hool sah hier eine gute Gelegenheit
und baute gemeinsam mit seinen Söhnen und mehreren Mitarbeitern eine Karosserie auf einem
Fahrgestell eines alten Militär-Lastautos – das erste Van Hool-Fahrzeug war geboren. Nach einer
Reihe von Jahren startete das Unternehmen mit dem Bau kompletter Linienbusse und Reisebusse, d.h. dass Van Hool auch die Fahrgestelle baute. Dies war ein großer Schritt vorwärts in eine
solide autonome Struktur.
In den 60-er Jahren gab es beim Gütertransport auf der Straße ein enormes Wachstum. Van Hool
erkannte darin neue Perspektiven und baute 1964 seine ersten Auflieger. Für diese Produktion
wurde eine Stelle innerhalb des Buswerks geräumt. Dieser Raum erwies sich jedoch sehr bald
als zu klein, und daher wurde 1974 ein großer Gebäudekomplex für die Herstellung von Nutzfahrzeugen errichtet.

Zakłady Van Hool zlokalizowane są w Koningshooikt niedaleko Lier w Belgii. Firma została założona
przez Bernarda Van Hool w roku 1947, kiedy to po Drugiej Wojnie Światowej gospodarka kraju powoli
podnosiła się z upadku, niedobór środków transportu był powszechny.
Pierwszy pojazd Van Hool powstał, gdy dostrzegający nowe możliwości Bernard Van Hool z grupą
pracowników zamontował kabinę na podwoziu starej wojskowej ciężarówce. Kilka lat później ruszyła
produkcja autobusów i autokarów na własnych podwoziach Van Hool. Był to pierwszy krok , który doprowadził do pełnej i solidnej integracji nadwozia i podwozia.
Lata sześćdziesiąte zaznaczyły się w historii silnym wzrostem ilości ładunków przewożonych drogą
lądową. Przedsiębiorstwo Van Hool dostrzegło potencjalne możliwości rozwoju i dlatego w roku 1964
rozpoczęto montaż własnych naczep. Z początku produkcja odbywała się na wydzielonym terenie w
obrębie fabryki autobusów i autokarów, ale kiedy wkrótce zabrakło przestrzeni, w roku 1974 stworzono
olbrzymi kompleks wyłącznie na potrzeby montażu pojazdów przemysłowych.

Witamy w świecie Van Hool

Heute ist Van Hool, das immer noch ein Familienunternehmen ist, einer der größten unabhängigen Hersteller von Stadt- und Reisebussen sowie Nutzfahrzeugen in Europa. Das Unternehmen
erstreckt sich auf einer Fläche von 55 ha, darunter 25 ha bebaut. Jährlich werden 1.200 Autobusse und Reisebusse sowie 4.000 Sattelauflieger, Tankwagen und Tankcontainer gebaut. Mehr als
80% davon sind für den Export bestimmt.

Van Hool, firma działająca od samego początku jako przedsiębiorstwo rodzinne, obecnie jest jednym z
największych niezależnych producentów autobusów, autokarów i pojazdów przemysłowych w Europie.
Każdego roku zakład produkcyjny Van Hool, położony na 55 hektarach , obejmującym 25 hektarów zabudowy, wytwarza 1200 autobusów i autokarów oraz 4000 naczep, cystern i kontenerów cystern. Ponad
80% produkcji przeznaczonych jest na eksport.

Im Laufe der Jahre sind die Produkte von Van Hool zu einem Synonym für Gründlichkeit, Zuverlässigkeit und eine äußerst präzise Verarbeitung geworden. Van Hool besitzt im Übrigen die
Zertifizierungen ISO 9001:2008 und ISO 14001:2004.

Przez lata swojej działalności, produkty Van Hool stały się synonimem trwałości, niezawodności oraz wysokiej jakości wykończenia, czego dowodem są nadane jej certyfikaty ISO 9001:2008 i 14001:2004.

Was 1947 durch einen Vater und seine Söhne aufgebaut wurde, ist heute ein dynamisches und
immer noch innovatives Unternehmen mit etwa 4.000 engagierten Mitarbeitern, die Tag für Tag
hochwertige Fahrzeuge an Kunden in der ganzen Welt liefern.

Niewielkie przedsiębiorstwo założone w 1947 roku przez ojca i jego synów stało się dynamiczną i innowacyjną firmą zatrudniającą ponad 4 tysiące pełnych motywacji pracowników, którzy każdego dnia
montują wysokiej jakości pojazdy dla klientów na całym świecie.

Entdecken Sie eine völlig neue Welt.
TX. Der nächste Schritt.

Studentenreisen, Überlandfahrten, Pendelverkehr in den Süden Europas... für jede Zielgruppe
und jedes Reiseziel bieten wir den geeigneten Reisebus - komfortabel und zuverlässig, damit
jede Reise unvergesslich wird.
2011 haben wir das TX-Sortiment vorgestellt: der nächste Schritt in der ständigen Weiterentwicklung unserer Reisebusse, das Ergebnis unserer unablässigen Suche nach immer mehr Komfort und Sicherheit für die Reisenden und den Fahrer, eine optimale Neuerung, die gleichzeitig
für alle Modelle durchgeführt wurde, von klein bis groß, von Alicron bis Astromega – wie immer
elegant und effizient, zeitlos und modern, unter Berücksichtigung der Bedürfnisse von Fahrgästen, Fahrer und Umgebung.

Zwiedzanie miast, przejazdy międzymiastowe i podróże międzynarodowe do Europy Południowej – bez
względu na miejsce przeznaczenia, Van Hool jest zawsze w stanie zaoferować autokar w pełni odpowiadający wszelkim wymaganiom, zapewnić wygodę i niezawodność, a także dodać odrobinę luksusu,
czyniącą podróż niezapomnianą.
W roku 2011 firma Van Hool wprowadziła na rynek serię TX, która jest kolejnym etapem ewolucji w
sektorze autokarów i wynikiem stałych wysiłków prowadzących do podniesienia komfortu i bezpieczeństwa zarówno pasażerów, jak i kierowcy. Wszystkie modele serii, od najmniejszego do największego,
od Alicronu po Astromegę, zostały poddane modernizacji w tym samym czasie, dzięki czemu pozostały
eleganckie , ponadczasowe, nowoczesne, a ich konstrukcja spełnia wymagania pasażerów, kierowcy i
środowiska.

Odkryj nowy wspaniały świat.
TX. Kolejny krok

Technisches Konzept
Wir bleiben dem erfolgreichen Unterbau treu und verfolgen dabei aus der Nähe die Entwicklung neuer elektronischer Systeme. Wir prüfen auch, inwiefern sie tatsächlich zur Verbesserung des Komforts sowie der aktiven und
passiven Sicherheit der Reisebusse beitragen können.
Wir bieten den Kunden eine umfangreiche Auswahl an umweltfreundlichen Motoren.

Wartungsarmes Konzept
In der Konstruktion werden maximal korrosionsbeständige Materialien eingesetzt. Im Hinblick auf eine lange Lebensdauer wird
dort, wo dies notwendig ist, ein gründlicher Korrosionsschutz
angewandt, der den hohen Standard von Van Hool kennzeichnet.

Koncepcja techniczna

Pozostajemy wierni stosowanej z sukcesem konstrukcji podwozia
oraz śledzimy postępy w dziedzinie nowych układów elektronicznych,
dokonując oceny ich wpływu na wzrost komfortu oraz aktywnego i pasywnego bezpieczeństwa autokarów. Oferujemy duży wybór przyjaznych środowisku silników oraz umożliwiamy spełnienie indywidualnych wymagań każdego klienta.

Konstrukcja ułatwiająca prace konserwacyjne

W celu zapewnienia długiego okresu eksploatacji, autobusy poddawane są procesom uodparniającym je na korozję, zgodnymi z wysokimi standardami jakości Van Hool. Ponadto, do konstrukcji stosowana
jest możliwie największa ilość materiałów odpornych na korozję.

Außendesign wygląd zewnętrzny
Höhen- und
Seitenleuchten
Im Hinblick auf eine bessere
Sicherheit, Funktionalität und
Lebensdauer ist das gesamte
TX-Sortiment mit einer neuen
Generation von LED-Leuchten ausgestattet.

Fließende Seitenlinie
Oświetlenie zewnętrzne

Wszystkie modele serii TX wyposażone są w oświetlenie LED
nowej generacji, podnoszące
stopień bezpieczeństwa i funkcjonalności, oraz przedłużające
okres użytkowania.

Die Rahmenleiste aus rostfreiem Stahl unterstreicht die Sportlichkeit und Dynamik des TX-Modells und betont den typischen
“Van Hool-Look”. Die flachen Seiten des Fahrzeugs erhöhen
die aerodynamischen Eigenschaften und verringern auf diese
Weise den Verbrauch.

Łagodna linia boczna

Profile okienne wykonane ze stali szlachetnej podnoszą sportowy
i dynamiczny charakter modeli TX i typowy „design Van Hool“. Łagodne linie boczne podnoszą parametry aerodynamiczne pojazdu,
przyczyniając się do redukcji zużycia paliwa.

TX-Frontscheinwerfer
Die maßgefertigten Lichtblocks sind wirklich der Blickfang des
TX und Sinnbild der dynamischen, sportlichen und soliden
Ausstrahlung des TX-Sortiments. Die Frontscheinwerfer wurden im Hinblick auf maximale Funktionalität und Sicherheit entwickelt. Die Bixenon- und Halogenstrahler in Kombination mit
integriertem Tageslicht und Fahrtrichtungsanzeigern befinden
sich in einem komplett abgeschirmten Gehäuse im Hinblick auf
eine optimale Wartung und Lebensdauer.

TX Światła przednie

Światła przednie w serii TX przyciągają wzrok i oddają dynamikę,
sportowy charakter i solidność konstrukcji poszczególnych modeli.
Projekt świateł przednich oparto na wymogach maksymalnej funkcjonalności i bezpieczeństwa. Reflektory biksenonowe i halogenowe wraz ze światłami dziennymi i kierunkowskazami umieszczono
w szczelnym panelu zapewniającym łatwość konserwacji i wytrzymałość.

Notentlüftung
Solide und betriebssichere
Notentlüftung der Betriebstüren, die den neuesten Europäischen
Empfehlungen
entspricht.

Zawory bezpieczeństwa

Mocne i wytrzymałe zawory
bezpieczeństwa drzwi wejściowych dostosowane są do najnowszych wymogów europejskich.

TX-Front
Die Front des TX-Sortiments
zeichnet sich durch ein sportives und zeitloses Design
aus, das nahtlos zu den Seiten des Fahrzeugs übergeht
und somit den Standard für
eine neue Generation von luxuriösen Bussen festlegt.

Przód modeli TX

Przód serii TX charakteryzuje
sportowy i ponadczasowy design, doskonale współgrający
z liniami bocznymi pojazdu i
ustanawiający standard całego
nowego pokolenia autokarów
luksusowych.

Heckseite des TX

Eingangstüren

Dynamisch und elegant ohne Zugeständnisse in Bezug auf den
Innenraum oder die Sitzplätze. Im Mittelpunkt steht das integrierte Lüftungsgitter mit einem guten Luftdurchsatz in Erwartung der Euro-6-Motoren. Kennzeichnend für das gesamte TXSortiment ist die hochwertige Ausführung in rostfreiem Stahl
mit eingearbeitetem Van Hool-Logo.
Genau wie die Frontseite verfügt auch die Heckseite über vollständig neue, maßgeschneiderte Scheinwerferblocks mit 100%
LED, die vollständig abgeschirmt sind. Das neue dynamische
Design der Heckseite wird vollendet durch die neue 3-teilige
Stoßstange mit Ablenkblech am Auspuff.

Bei den neuen Eingangstüren wurde ein Gleichgewicht zwischen raffiniertem Design und Betriebssicherheit gefunden.
Die Gestaltung der vorderen Eingangstür mit abgesenkter
Glaslinie trägt dazu bei, dass der Fahrer eine optimale Übersicht rund um sein Fahrzeug behält.
Die doppelte Drucktaste zum Öffnen beider Eingangstüren erhöht den Komfort des Fahrers. Im Hinblick auf eine maximale
Sicherheit weisen die Eingangstüren einen besonders empfindlichen Rand auf. Auch Eingangstüren mit ferngesteuerten
elektrischen Schlössern sind möglich.

Tył modelu TX

Heckscheibe

Tylna część autobusów serii TX charakteryzuje się dynamiką i elegancją, która w żaden sposób nie ogranicza przestrzeni pasażerskiej i ilości miejsc siedzących. Parametry usytuowanego centralnie
kratki układu powietrza spełniają normy emisyjne silnikow Euro 6.
Typową cechą serii TX jest wykończenie wysokiej jakości stalą nierdzewną z naniesionym logo Van Hool. Podobnie jak w przypadku przedziału przedniego, część tylna wyposażona jest w nowe ,
całkowicie uszczelnione panele świetlne dostarczające wyłącznie
światła LED.
Nowy i dynamiczny design części tylnej uzupełniają nowy (trzyczęściowy) zderzak i osłonka na rurze wydechowej.

Die neue TX-Heckscheibe
vereint Ästhetik und Logistik:
ein Modell aus hochwertigem, dunkel getöntem Doppelglas für das gesamte TXSortiment, von Alicron bis
Astromega.

Tylna szyba

Nowa tylna szyba serii TX łączy
w sobie estetykę i wymogi logistyki. We wszystkich modelach
serii, począwszy od Alicron, a
skończywszy na Astromedze,
montowany jest jeden model
wysokiej jakości przyciemnianych szyb atermicznych.

Drzwi wejściowe

Nowe drzwi wejściowe charakteryzują się równowagą między wyrafinowanym wzornictwem a trwałością. Projekt przednich drzwi
wejściowych z obniżoną linią szyby zapewnia kierowcy optymalną
widoczność wkoło pojazdu.
Podwójny przycisk otwierający oboje drzwi wejściowych zapewnia
kierowcy większą wygodę. W celu zapewnienia maksymalnego
bezpieczeństwa, drzwi wejściowe wyposażone są w dodatkową
krawędź z czujnikami. Opcjonalnie drzwi wejściowe mogą być wyposażone w zamki elektryczne i sterowane na odległość.

TX-Raddeckel
Wahl zwischen eleganten
Hochglanz-Alu-Felgen oder
Raddeckel aus Kunststoff
in modernem und dynamischem Look. Befestigung
mit einem Bügel, der direkt
zwischen die Radmuttern geklemmt wird und so eine solide Montage garantiert.

Kołpaki w serii T

Kołpaki wykonane z materialow
syntetycznych mają nowoczesny i dynamiczny wygląd. Zamocowanie wspornika,zablokowanego bezpośrednio między
nakrętkami kół gwarantuje solidne zabezpieczenie montażu.

Innendesign wystrój wnętrza
Ergonomie
Bei der Gestaltung der neuen Instrumententafel standen der
Komfort und die Ergonomie des Fahrers im Mittelpunkt. Ohne
Einbußen bei der Funktionalität wurde zusätzlicher Platz geschaffen, der das Ein- und Aussteigen des Fahrers vereinfacht,
u.a. indem der Schalthebel in die Instrumententafel integriert
wurde.
Die schwarze Abschirmung über der Instrumententafel verhindert unangenehme Spiegelungen in der Windschutzscheibe;
sie ist auch abnehmbar, so dass die Komponenten bequem zugänglich sind.

Multifunktions-Drehschalter
Von der Heizung bis zur Beleuchtung, von den Spiegeln bis
zum Checken der Fahrzeugparameter, der Fahrer hat alles unter
Kontrolle mit dem neuen Multifunktions-Drehschalter.
Dank der intuitiven Bedienung und der Schnelltasten für die
Hauptfunktionen kann der Fahrer im Nu die korrekten Einstellungen vornehmen und die erforderlichen Infos abrufen.
Außerdem können individuelle Voreinstellungen festgelegt
werden, um den persönlichen Wünschen des Fahrers weitestgehend entgegenzukommen.

Pokrętło wielofunkcyjne

Nowe pokrętło wielofunkcyjne umożliwia kierowcy kontrolę nad poszczególnymi funkcjami: ogrzewaniem, oświetleniem, sterowaniem
lusterkami i sprawdzaniem parametrów pojazdu. Prosty sposób obsługi pokrętła oraz przyciski szybkiej zmiany pozwalają kierowcy
na sprawne ustawienie właściwych parametrów oraz pozyskanie
istotnych informacji. Ponadto, możliwa jest również personalizacja
ustawień zgodnie z preferencjami poszczególnych kierowców.

Ergonomia

Motywem przewodnim projektu nowej tablicy rozdzielczej były wygoda kierowcy i ergonomia. Między innymi dzięki umieszczeniu
dźwigni zmiany biegów na tablicy rozdzielczej, udało się stworzyć
dodatkową przestrzeń bez utraty funkcjonalności, za to ułatwiającą
kierowcy wejście i wyjście z pojazdu.
Czarna osłona na szczycie tablicy rozdzielczej zapobiega powstawaniu refleksów świetlnych na przedniej szybie, a dzięki jej łatwemu
demontażowi, możliwy jest dostęp do poszczególnych elementów
tablicy.

Instrumententafel tablica rozdzielcza
Multifunktionales Farbdisplay
Ein Farbdisplay zeigt übersichtlich und grafisch auf einen einzigen Blick den Fahrzeugzustand an. In Verbindung mit dem
multifunktionalen Drehknopf ist dies ein benutzerfreundliches
Interface für alle möglichen Einstellungen.
Über den Video-Eingang wird das Bild der Heckkamera in der
Mitte wiedergegeben.

Wielofunkcyjny kolorowy wyświetlacz

Kolorowy wyświetlacz wskazuje aktualny status pojazdu w dogodnej formie graficznej. W połączeniu z wielofunkcyjnym pokrętłem,
wyświetlacz tworzy łatwy w obsłudze interfejs umożliwiający dostęp
do wszystkich ustawień.
Połączenie wideo pozwala na wyświetlenie obrazu z zewnętrznej
tylnej kamery.

Bosch Profiline 3
Die neue Generation von Onboard-Multimedia mit integriertem Bluetooth, USB und Audio-Anschluss. Bessere Qualität
durch neue, hochwertige Anschlüsse und zusätzliche Leistung
für eine bessere Tonqualität.

Bosch Profline 3

Nowa generacja multimediów pokładowych, w tym zintegrowany
Bluetooth, USB i połączenie audio. Lepszą jakość dźwięku zapewniają łącza wysokiej jakości.

Schalter Serie 4100
Neue Generation von soliden Einbauschaltern in modernem
und zeitlosem Design, mit LED-Kontrollleuchten für die Anzeige des Schalterzustands.

Przełączniki serii 4100

Nowa generacja wysokiej jakości przełączników obudowanych
ponadczasowymi osłonami, z kontrolkami LED wskazującymi poszczególne funkcje.

Innendesign wystrój wewnętrzny Fahrer kierowca

Becherhalter.
Uchwyty na kubki.

Automatische Eingangsbeleuchtung.
Automatyczne oświetlenie wejścia.

Mikrofonbedienung in der Armlehne des Fahrersitzes integriert.
Obsługa zintegrowanego mikrofonu znajdującego się w podłokietniku fotela kierowcy.

Praktisch angebrachter Schalter an der Eingangstür. Zentralverriegelung der Kofferraumklappen, Kofferraumbeleuchtung,
Fußwegbeleuchtung (Option), Beleuchtung des Armaturenbretts für den Fahrer.

Türschloss mit doppelter Drucktaste für Bedienung der Vorderund Mitteltür.
Zamek drzwiowy z podwójnym przyciskiem do obsługi drzwi przednich i środkowych.

Ablagefach und Flaschenhalter.
Schowek i uchwyt na butelki.

Dogodnie zlokalizowane przełączniki w drzwiach wejściowych. Centralne zamykanie drzwi luków bagażowych, oświetlenie luków bagażowych, oświetlenie chodnika (opcja), oświetlenie pulpitu przewodnika.

Vergrößertes Sichtfeld durch Neuanordnung und Optimierung
des Arbeitsplatzes für den Fahrer bei TX Altano und TX
Astromega.
Poszerzony zakres widoczności dzięki modyfikacji i optymalizacji
przestrzeni dla kierowcy w modelach TX Altano i TX Astromega.

Kombinierte Fernbedienung (Option)
Individuelles Ent- und Verriegeln der Eingangstüren,
Zentralverriegelung der Kofferraumklappen (links und rechts
getrennt), Ein- und Ausschalten des Alarms.

Pilot wielofunkcyjny (opcja)

Inwidualne otwieranie i blokowanie drzwi wejściowych, centralne
zamykanie luków bagażowych (osobno prawego i lewego), włączanie i wyłączanie alarmu.

Beifahrer przewodnik

Schreibbrett und Handgriff mit integrierter Beleuchtung.
Stoliczek z uchwytem z wbudowanym oswietleniem.

Eigenes Ablagefach.
Prywatny schowek.
Multimedia-Bildschirm (Option):
CLM-Monitor oder Funtoro-Multimedia-Bildschirm.
Ekran multimedialny (opcja):
Monitor CLM lub ekran multimedialny Funtoro.
Instrumententafel integrierter Kühlschrank (50 Liter).
Lodówka w desce rozdzielczej (50 litrów).

Gruppierte Multimedia-Anschlüsse:
•
•
•
•
•
•

USB-Anschluss;
VGA-Anschluss (Option);
24-Volt-Steckdose;
220-Volt-Steckdose (Option);
Mikrofon;
Audio/Video-Schalter.

Zespół łączy multimedialnych:
• złącze USB;
• złącze VGA (opcja);
• gniazdo 24V;
• gniazdo 220V (opcja);
• mikrofon;
• przełącznik audio/video.

Innendesign wystrój wewnętrzny

Größerer Eingangsbereich.
Powiększona przestrzeń wejściowa.

Abgebildeter Sitztyp: neuer Grand Luxe TX.
Siedzenia na zdjęciu: nowe Grand Luxe TX.

Innenbeleuchtung mit LED-Streifen.
Wewnętrzne oświetlenie paskami LED.

Fahrgäste pasażerowie
Neue Multisets:
• beleuchtete Tipptasten;
• neue Generation
LED-Beleuchtung;
• HQ-Lautsprecher;
• Nachtbeleuchtung
über Glasfaser.
Nowe panele wielofunkcyjne:
• podświetlone przyciski
dotykowe;
• oświetlenie LED
nowej generacji;
• głośnik HQ;
• nocne lampki
światłowodowe.

Klimaanlage
Das vollständige TX –Sortiment ist mit einer Klimaanlage auf
dem neuesten Stand der Technik ausgestattet, sowohl in Bezug auf Belüftung und Heizung als auch auf Airconditioning
und Steuerung.
Die neue Klimaanlage mit kompakter AC 188 Drop-In Unit weist
eine erheblich höhere Leistung (35 kW Kühlung/42 kW Heizung) mit mehr Luftdurchsatz auf, wobei gleichzeitig die Geräuschentwicklung wesentlich niedriger ist. Der einfache Zugang
zu den Filtern und zum Unit-Element trägt zu einer besseren
und schnelleren Wartung bei. Die neue 2-Zonen-Steuerung mit
getrennter, durch die Wassertemperatur gesteuerter Bodenheizung sowie Einzelfühlern gewährleistet im Innern des Fahrzeugs eine gleichmäßige Temperatur.
Die grafische Bildschirmdarstellung in Verbindung mit dem
multifunktionalen Drehknopf sorgt ihrerseits für eine einfache
und intuitive Bedienung der Klimaanlage.

Kontrola przepływu powietrza

Cała seria TX wyposażona jest w najnowszy układ kontroli przepływu powietrza w zakresie wentylacji, ogrzewania, klimatyzacji i
obsługi.
Nowy system klimatyzacji AC188 ma znacznie zwiększoną wydajność (35 kW mocy chłodzącej i 42 kW mocy grzewczej) przepływu
powietrza i niższy poziom hałasu. Łatwy dostęp do filtrów i poszczególnych układów umożliwia szybszą i wygodniejszą konserwację.
Nowy 2 strefowy przekaznik temperatury wody ogrzewania podłogowego i osobne czujniki gwarantujące równą temperaturę wnętrza
pojazdu.
Graficzny kolorowy wyświetlacz z wielofunkcyjnym pokrętłem zapewnia łatwą obsługę regulacji przepływu powietrza.

alicron

Geringe Höhe, großer Komfort
Den 3,47 m hohen Alicron gibt es in 3 Längen, die alle auf 2
Achsen rollen. Der TX11 ist mit 10,50 m Länge ein Fahrzeug,
das sich als kleines Reisefahrzeug mit einem Höchstmaß
an Luxus eignet oder als 3-Sterne-Ausführung und für 37
Fahrgäste viel Platz bietet. Der TX15 mit 12,20 m Länge ist ein
praktisches Arbeitsgerät für viele Reisen. Der TX16 mit 13,05m
Länge kombiniert eine neue Kapazität mit einem größeren
Gepäckraum.

Niewielka wysokość, wielka wygoda

Dwuosiowy model Alicron o wysokości 3,47 m dostępny jest w trzech
długościach. TX11 o długości 10,5 m jest małym autokarem oferującym całkowity luksus, a w wersji trzygwiazdkowej przestronne
miejsca dla 37 pasażerów. TX15 o długości 12,2 m jest praktycznym
pojazdem do odbywania wielu podróży. Z kolei model TX16, długi na
13,05 m, łączy nowe cechy z powiększoną przestrzenią bagażową.

acron

Vielseitig und polyvalent
Der Acron weist eine Höhe von 3,60m auf und bietet bereits
viel Gepäckraum. Die Konstruktion erlaubt noch einen direkten
Kontakt zwischen Fahrer, Beifahrer und Fahrgästen.
Die vier Längen bieten eine Auswahl mit mehr Platz oder noch
mehr Komfort.

Wszechstronny

Model Acron ma wysokość 3,6 m i posiada dużą przestrzeń bagażową. Konstrukcja pojazdu umożliwia bezpośrednie kontakty między pasażerami, kierowcą i przewodnikiem.
Cztery różne długości pojazdu oferują klientom wybór między
zwiększoną ładownością lub wyższym poziomem komfortu.

astron

Wenn Gepäck wichtig ist
Der Astron ist eine superhohe Ausführung des Acron mit
Längen von 13,20 und 14,04 Metern. Der Kofferraum ist enorm
und erreicht bis zu 18 m³ in einer Ausführung mit Schlafkabine
für den Fahrer und einer geräumigen Toilette.

Kiedy bagaż ma znaczenie

Model Astron to wyższa wersja modelu Acron, oferowana w długości 13,2 m i 14,04 m. Wersja ta posiada olbrzymi luk bagażowy (18
m3), kabinę sypialną dla kierowcy oraz przestronną toaletę.

astronef

Theater auf Rädern
Die Fahrgäste fühlen sich wie in einem Theater. Der ansteigende
Boden bietet ein besonderes Reiseerlebnis, wobei Ausblick, Luxus
und Komfort die Stichwörter sind. Große Gepäckräume bieten
Platz für viele Reisekoffer. Die große Anzahl an Optionen bieten
viele Möglichkeiten für zusätzlichen Komfort, besonderes Entertainment und Sicherheitsausrüstung der Extraklasse. Zusätzliche
Auswahlmöglichkeiten durch drei Längenausführungen.

Teatr na kołach

Autokary pozwalają podróżnym poczuć się jak w teatrze. Pochylona
podłoga przedziału pasażerskiego, oprócz poczucia komfortu, zapewnia też wrażenia widokowe. Bagaże składać można w ogromnych
podpodłogowych lukach. Liczne dostępne opcje wyposażenia wpływają na podniesienie poziomu komfortu, oferują specjalne funkcje
rozrywkowe i super wyposażenie środków bezpieczeństwa. Pojazd
oferowany jest w trzech różnych długościach.

altano

Der TX Altano, mit dem A von Allure
Die Typenbezeichnung dieses Reisebusmodells - Altano verweist auf seine herausragende Eigenschaft, nämlich die
Höhe des Gepäckraums (altus = hoch). Dieser Dreiachser ist in
Ausführungen mit 13,20m, 14,04m und 15m Länge erhältlich.
Als vollwertiges Glied der Sortimentkette weist auch dieser
Hochdecker die typischen TX-Merkmale auf: stabiler Unterbau,
solide, sichere Konstruktion mit Überrollstruktur, ergonomische
Instrumententafel mit zentral angeordnetem LCD-Bildschirm
und integrierte Klimaregelung.
Dank dieser Eigenschaften und einem Motor mit üppiger
Leistung eignet sich dieses Fahrzeug hervorragend für
komfortable Fernreisen.
Der TDX20 und der TDX21 mit längerem Vorderaufbau machen
den Altano sogar besonders für Rollstuhlfahrer zugänglich.

TX Altano – “A” znaczy “atrakcyjny”

Nazwa tego modelu, Altano, nawiązuje do typowej cechy pojazdu,
jaką jest wysokość luku bagażowego (altus: wysoki). Ten trójosiowy
model dostępny jest w trzech długościach: 13,2 m, 14,04 m oraz
15 m.
Jako pełnowartościowy element tej serii, wysoki Altano posiada typowe cechy serii TX, czyli solidną konstrukcję podwozia, konstrukcję
zabezpieczającą przed skutkami przewrócenia pojazdu(roll-over),
ergonomiczną tablicę rozdzielczą z centralnie umieszczonym informacyjnym ekranem LCD oraz zintegrowaną regulacją klimatyzacji.
Dzięki wyżej wymienionym cechom oraz napędzie o dużej mocy,
autokar idealnie nadaje się na długodystansowe, komfortowe podróże.
TDX20 i TDX21, posiadające dłuższy wysięg przedni, wyjątkowo
nadają się do przewożenia foteli inwalidzkich.

astromega

Komfort auf hohem Niveau
“Komfort auf hohem Niveau” ist nicht nur ein Schlagwort. Das
Reisen in einem Bus von Van Hool bedeutet von Anfang an,
dass man sich in einer angenehmen Stimmung von Urlaub und
Entspannung befindet.
Auch im Doppeldecker erleichtern großzügig bemessene
Treppen jedem das Einsteigen. Der Antrieb ist optimal, so dass
der Fahrgast ruhig mal seinen Gedanken nachhängen oder
ungestört die Ton- und Bildanlage genießen, kann, die auch in
diesen modernen Reisebussen nicht fehlt.
Der Doppeldecker wird in Längen von 13,14 m und 14,10 m
angeboten.

Komfort najwyższej klasy

W tym przypadku słowa “komfort najwyższej klasy” nie są tylko sloganem. Podróż autokarem Van Hool oznacza komfortową i milą atmosferę wakacyjną od samego początku.
Przestrzenne schody w wersjach piętrowych ułatwiają pasażerom
wejście na pokład. Z kolei optymalna konstrukcja układu napędowego zapewnia im spokojną drzemkę bądź możliwość korzystania
z nagrań audio i video za pomocą urządzeń instalowanych w tych
nowoczesnych pojazdach.
Autokary piętrowe dostępne są w dwóch wersjach długości: 13,14
m i 14,10 m.

Scania

Van Hool hat mit Scania eine bevorzugte Partnerschaft für den Bau von Doppeldecker- und
Oberdeckbussen sowie Bussen mit ansteigendem Boden geschlossen. Dies bietet Van Hool die
Möglichkeit, ihre einzigartige Erfahrung mit dem Bau dieser Art von Bussen auf einem größeren
Markt anzubieten, während Scania ihren Kunden diese Art von Fahrzeugen nunmehr anbieten kann.
Mit diesem Projekt verfolgt Scania das Ziel einer stärkeren geographischen Streuung und
einer Optimierung ihres Sortiments, das auf maßgefertigte und nach individuellen Wünschen
hergestellte Fahrzeuge ausgerichtet ist. Für Van Hool bedeutet dies auch, dass Fahrzeuge auf
einem Scania-Fahrgestell durch das Vertriebsnetz von Scania gewartet werden können.
Firma Van Hool podpisała uprzywilejowaną umowę partnerstwa ze Scanią, dotyczącą budowy autokarów piętrowych i jednopokładowych, oraz z pochyłą podłogą. W ten sposób Van Hool może mocniej
podkreślić swoją obecność w Scanii, jako że firma ta oferuje już tego typu autokary swoim klientom.
Projekt ten ma służyć geograficznej ekspansji Scanii oraz optymalizacji zakresu oferowanych modeli w
kierunku produkcji autokarów dostosowanych do wymagań klienta i spersonalizowanych. Dla Van Hool,
realizacja projektu oznacza dalsze oferowanie autokarów na podwoziu Scanii w sieci sprzedaży firmy
Scania.

coach North America
Für den amerikanischen Markt mit seinen abweichenden
Vorschriften sind besondere Fahrzeugtypen notwendig.
Neben den Standard-Reisebussen und Intercity-Bussen wurde
auf diesem Markt auch ein Doppeldecker nach Maß entwickelt
und erfolgreich vermarktet.
Przepisy dotyczące konstrukcji oraz zapotrzebowanie rynkowe w Stanach Zjednoczonych wymagają szczególnych modyfikacji autokarów.
Po wprowadzeniu na rynek jednopoziomowych autokarów turystycznych i autobusów transportu miedzymiastowego, zdecydowano się na
zaproponowanie wersji piętrowej, która weszła już do produkcji seryjnej.

specials

Maßarbeit
Die weitgehend eigene Anfertigung der Teile und viele Fachleute bieten eine Menge Möglichkeiten,
um echte Maßarbeit zu liefern. Von VIP-Bussen als fahrende Salons mit den modernsten
Kommunikationsmitteln über Pflegebusse oder Wohnmobile für Sportler und Promotionswagen
bis zu Regie- und Empfangswagen ist fast alles möglich.
Zusammen mit dem Kunden wird jedes erforderliche Teil besprochen und optimal in die
Fahrzeuge integriert. Kreativität ist hierbei Trumpf.

Jak na miarę

Zaawansowana produkcja części seryjnych oraz wyszkolony personel oferują paletę możliwości rzeczywistego dostosowania pojazdu do wymogów klienta, od autokarów VIP i nowoczesnych środków komunikacji
publicznej, do autokarów serwisowych lub “mieszkań na kołach” dla sportowców, od pojazdów dla celów
prezentacji po autokary transmisyjne i oferujące łączność satelitarną – prawie wszystko jest możliwe.
Każdy element wymagany przez klienta jest z nim omawiany i w optymalny sposób integrowany z całością
pojazdu. Kreatywność jest na pierwszym miejscu.

Reihe gamma
TX11 alicron

10 500 mm

3 470 mm

41 + 1 + 1

TX15 alicron

12 200 mm

3 470 mm

49 + 1 + 1

TX16 alicron

13 050 mm

3 470 mm

53 + 1 + 1

TX15 acron

12 200 mm

3 600 mm

51 + 1 + 1

TX16 acron

13 200 mm

3 600 mm

55 + 1 + 1

TX17 acron

14 040 mm

3 600 mm

59 + 1 + 1

TX18 acron

14 960 mm

3 600 mm

63 + 1 + 1

TX16 astron

13 200 mm

3 730 mm

55 + 1 + 1

TX17 astron

14 040 mm

3 730 mm

59 + 1 + 1

TX15 astronef

12 300 mm

3 730 mm

49 + 1 + 1

TX16 astronef

13 200 mm

3 730 mm

55 + 1 + 1

TX17 astronef

14 040 mm

3 730 mm

59 + 1 + 1

TX17 altano

13 200 mm

3 730 mm

59 + 1 + 1

TX18 altano

14 040 mm

3 730 mm

63 + 1 + 1

TX19 altano

14 960 mm

3 730 mm

67 + 1 + 1

TDX20 altano

13 560 mm

3 730 mm

63 + 3 + 2 + 1

TDX21 altano

14 960 mm

3 730 mm

67 + 3 + 2 + 1

TDX25 astromega

13 145 mm

4 000 mm

59 + 22 + 1 + 1

TDX27 astromega

14 100 mm

4 000 mm

63 + 26 + 1 + 1

Öffentlicher Personennahverkehr transport publiczny
BRT solution

Wer an den öffentlichen Personennahverkehr denkt, denkt an Van Hool. In der umfassenden
Angebotspalette ihrer Busse findet jede Gesellschaft genau den Typ, den sie benötigt. Von Mittelzu Doppel-Führung, mit Motorenplatzierung in Mitte oder Heck, mit Diesel oder alternativer
Motorisierung. Allen gemein ist dieselbe Qualität, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit.

Każdy, kto ma na uwadze transport publiczny, musi pomyśleć o Van Hool. Szeroka oferta autobusów daje
każdej firmie transportowej dokładnie to, czego szuka: midibusy, autobusy przegubowe, z silnikiem usytuowanym środkowo lub tylnie, alternatywnymi układami kierowniczymi i paliwowymi. Cechami wspólnymi
tych wszystkich modeli są wysoka jakość, niezawodność i przyjazna użytkownikowi konstrukcja.

Nutzfahrzeuge pojazdy do celów komercyjnych

Die Nutzfahrzeugabteilung von Van Hool bietet ein umfangreiches Sortiment an Transportmitteln, darunter verschiedene Arten Auflieger für verschiedene Güter, Tank- und Silowagen, Tank- und Schüttgutcontainer, Absetztanks, Wechselbrücken und Containerfahrgestelle, Kastenwagen, Kombinationen, Maßarbeit, usw. … und zwar in den verschiedensten Ausführungen und gemäß den neuesten Technologien.

Wydział pojazdów dla celów przemysłowych Van Hool oferuje pełną gamę środków transportu, w tym
naczepy, cysterny, kontenery do ładunków masowych, kontenery cysterny, inne kontenery i naczepy
kontenerowe w najróżniejszych wykonaniach wykorzystujących nowoczesne technologie.

Willkommen in der Welt von Van Hool
Eleganz in Transport

witamy w świecie Van Hool
elegancja w transporcie
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