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I W pazdzIerniku br. na torze pr6b JeJcza6sktch' Zaklacl6wSamochodowych_po,Jawll sie DOWy..~
ryJny pojazd - ..duzy" autobus miejski. .oZDacZo'ny'symbolem' "Plt-llO". Jelit to walne dla Das -
uczcgólnie mieszkanców miast - wydarzenie..Wielko/leryjnapr.dukcja nowoczesnychmiejskich
aulotius6w dobrze zapowiedziana zostala lerill jut blisko 1000 autobusów ..PR-l00", wytwarzanych
przez zaklady ..Jelcl" w koopera cjl z francuskllflrml\' .,Berliet".\ Ale od trzech lat ;,my" - pasa-
zerowie. a takze "onr' -- zaloga ;,.Jelcza" czekalismy Da Inny pol ski autobu.. WIdnie na tÓll 0na-
czony symbolem ,.pR-ll0".~ .'. . , ,

ate .pontewal wprowadzono Bema dzYmlaatowYCb) w ".re1czu" bfldJmt 040-
zmiany konstrukcyjne,.. autobul stal t'lId szybki - .tW roku 19.80kraj nan
8141jeszcze bardziej WYRodny. Jedno- otrzyma z zakladów jut 'a tys. nowo-
razowo'.zablera "PR-UO'l', akurat ItU ezesnych &utobusów, których kon-.

"Noworodek" man,. byl wla§ciwie dziesleclu pasatarów (w tym 3S na Itrukcja oparta bedzie ,,?a liceneji tranw swojej konstrukcjl i ksztalcle w miejscach ,siedzacych). WypolUony w cuskiej tlrmy "Berliet . Jest .to per-
"Jeiczu" jut od polowy roku 1976. sllnlk ..Leylanda" typu "SW-880". roi..,. spektywa bUska. tym bardziej. tespecjaUs

.
ci z firmy ..Berliet" w dale- wijac mOte . prf:dk~C maksymal,n" SZYbkO

.

procentowa6 powinny mlllardo-
kim Lyonie skonstruowali na tycze- 66Skm J\alodiiin~ __a wiec wy- we naklady. wydatkowane na rozbu-
nle polskiego przemyslu motoryzacyj- st:lrczaja~" w wax:unkacb. wieikomiej- dowe i modernLzacj, "Jelcza" 'W, cla,-
nego nowy typ -autobusu miejskiego. sklego ruchu. Autobus ..PR-US"ottzy- _gu ostatnich lat. .
odpoWiadaj"cy: nastepujllcym kry te- inal- bardzo dobra amor,tyzac:je. Dod,aj- Na razie jednak katdego dnia t1',:e-
riom: dlugotrwalosc, wygodna eksploa- my __ autobus posiada trzy pary sza- ba pokonywac setkl k~potówi trud-
tacja. komfort jazdy pasater6w i du- rokich drzwlulahviaj"cyc.h wsiadanie noscl jakle. pocl"gnf:la za lob" decy-
ta przepustowo§c. Przez blisko rok' l wYsladanle jednoczesnie kl1kudzie- 't ja zalogi... dotrz~anla term~u star-
pietnascie prototypowych aut(lbus6w sieelu pasaurom.Stopnle. '- nlskl.. tu p{odukcji liutobu8ÓW..PR.110". 0l-
..Pa-UO" jetdzllo po UllcBph Warsza- a. w zimle (takte boczne lusterka kle- rektor zakladów'. dO.praw produkcjI,
wy. Katowic i. Wroclawia -,kon- rowcy) opinra~ane elektrycznie.. Inno- '.mg.r !nt. Jerzy Podlak. m6w~:
struktorzy za§ pllrtle notowali wszyst- wacje stanowi specjalna "kurtyna "Mamy zaloge oflarn". dosw1adczllO
kle uwagi klerowc6w l pasater6w. Na cleplna" obok.' .f,otela kierowcy przy nil o wysoklch kwa1lflkacjacb. Opól-
tej wlasnie podstawie wprowadzono przednim wejsciu. uruchamlana w .zi- nl~nia. w budowle baU "E" hamuj"
100 zmlan - konstrukcyjnych ulepszen. mle. Nle tylkopasaterowle powinni rozwój produkcji nowych autobusów
Doplero wted,;. w polowie br.' roz- byc zadowoleni z komfortu jazdy - _ jednoczesnie bOwiemmus1my'w za-
poczely lie. ..narodziny" .autobusu w równlet kierowcy autobus6w "PR-110',' Itepczyeb pomieszczeniach montowac
..Jelczu". W III kwartale ruszYlY pra- beda na pewno cenic zalety' tych po.. nówe 1 stare autobusy. -Liczymy' na
ce montatowe na wydzlale ..A-l'\ -jazdów. to. te budowlani 1 przedsif:blontwa
Warunki byly trudne - budowlani W IV kwartale bJ'. komunikaoja specjal1styczne halit' ...E" . przekat" do
bowiem nie dotrzymali slowa... Nowa miejska dutych mlast w Polsce wzbo- pelnej ~ksploatacjl najplItniej w pierw
gigantyczna hala ..E'''' gdzU!!mialy byc gaci sie d pierwsza partie 100. sztuk szych dniach' 197'7 roku. W wlelko-
montbwan,e seryjnie autobusy "PR- nowych autobusów "PR-110" r<X'l.emII seryjnej produkcji nowoczesnych au-
110", nle zostala oddana 'w terminle. "Jelcza". W rokl,l przyszlym bedzie tobus6w nie ~otna na dlutsz, met41
"Narodzlny" ,nowego autobusu w "Jet- lch kllka taz7 wiecej. gwalcic" tecbnologU,.....czu'!. byly w tych warunkach clasno- .'. ." .

d la l t .ty l technologii zastepczej" spraw" Dobrze byloby, aby, bu ow n o'
nlezwykle trudna. 'zaloga "Jelcza" 'po. zrozumieU 1 WY~!I naprzeclw decy:stanowila jednflk -dotrzymac slown. W. .' zj. zalogi "Jelcza . Trudne ..narodzi

pazd~ern\ku 1976 plerwszych. 10 blaIo- Od 100 sztuk d?... rer ;;'Y~~js~~:c~~hu~~:~~s6~zJ::~e~:~nwyych Pl~~~~~s6:, n?c~e~~~e je~~ 5 tys. rocznIe mi na. to z nieclel'pliwosc1l\.~od In-a
ni. . ób . nym .adresem _ do kooperantów "Jel-

dtlj wlas e na torze pr . cza" trzeba tet Iklerowac apel o ter-
minowe. dostawy czesci i pOdzespolów
do nowego, ..dutello" ,autol1usu. Od
tego 1Ialety przede wszystkim jak
szybko. atakte w jaklej llOsc1 trzy-
drzwiowe. wygodne autobusy ..PR-110"
"wrosna" w cod~enny krajobraz na-
..zych dutych miast. 1 polepS%1Iw nich
komunlkaeje. '.

. ABC noweg~ autobusu

VI ..JelczU" bezposre!1nlo Pr:r.1 wy-
twarzaniu pierwszej partU 100 sztuk
nowych autobusów typu ..PR-no" u-
angatowanych jelt jeszcze n1eWlelU-
ok. '1161tyslaca robotników! mtynle-
rów. techników. projektantow. Nowa
produkcja jest jednak liulntt calej za-
lo!!:l - tematem na dzis l jutro. Roz-
wój produkcji nowoczesnych autobu-
s6w (miejsklch, turystyczn3,>Ch l mle- ZBIGNIEW ZAWADA

Warszawiacy. wro'c1awlartle, n/lesz-
kancy Ka.towic znaja jut dobrze syl-.
wetke dluglego (najdlutszego w Pol-
sce - U,97 metra dlugosci) autobusu,


