TRANSPORT PUBLIC ÎN BUCUREŞTI

MIJLOACELE DE TRANSPORT DIN ULTIMII 30-ŞI-CEVA DE ANI
TRAMVAIE
În anii 70 erau încă multe tramvaie foarte vechi.
Thomson V09 - construite începînd cu sfîrşitul anilor 30 la
actuala URAC – Uzina de reparaţii a R.A.T.B.:

...Iată originalul:

În 1995 s-au adus din Germania tramvaie second-hand,
fabricate în anii 60. Erau într-o stare bună şi au fost folosite timp
de 10 ani.
RATHGEBER:

Tramvaiele V3A funcţionează şi azi – începînd cu 1993 au fost
recondiţionate, modernizate şi încălzite iarna:
Unele tramvaie Thomson au fost modernizate în anii 50 – s-au
numit V56:
DUEWAG:

Există şi o versiune mai scurtă, numită V2A:
Tot în anii 50 s-au produs tramvaiele EP - la Craiova:
La începutul anilor 2000 cîteva tramvaie Tatra T4R au fost
recondiţionate – arată ca şi tramvaiele V3A care se construiesc/
recondiţionează în zilele noastre, la URAC:

... ele au fost modernizate în anii 70 - modelele EP/V3A – şi au
rezistat pînă în anii 90:

Tot în anii 70 s-au importat din Cehoshlovacia tramvaiele Tatra
T4R, rapide, silenţioase, cu încălzire:

Iar în 2009 a fost lansat tramvaiul BUCUR:

Tot în anii 70 au apărut tramvaiele V3A, copiate după tramvaiul
german LHB:
Funcţionează şi azi excepţional. Tramvaiele astea au fost livrate
în mai tot blocul comunist, remarcîndu-se prin fiabilitate.

AUTOBUZE
Pînă-n anii 60 în Bucureşti circulau autobuze cehoslovace
SKODA CAZAN, aduse în anii 50:

IKARUS 280:

În anii 70 au fost aduse SKODA KAROSA, care au rezistat puţin,
fiindcă se stricau uşor. Aveau cutie de viteze automată:
Au fost înlocuite-n anii 60 cu SKODA RTO:

La mijlocul anilor 80 li s-au ataşat instalaţii de gaz:

În 1987 au fost livrat noi autobuze DAC 112, iar în 1998-1989
şi din seria 117 (au rezistat pînă spre 1994).
Erau construite cu atîta economie, încît erau mai joase decît cele
din prima serie, şi geamurile nu mai erau prevăzute cu sistem de
deschidere.
În 1990, 1991 şi 1993 au fost livrate alte serii 112 (au rezistat
pînă spre mijlocul anilor 2000):

SKODA RTO erau şi articulate:

Tot în anii 70 au fost aduse autobuzele IKARUS IK-4, fabricate în
Iugoslavia, cu motare RABA. Au rezistat excepţional pînă-nspre
anii 90! În anii 80 au fost prevăzute cu instalaţii de gaz.

În 1991 au fost importate autobuze IKARUS 260. S-au dovedit
fiabile şi au rezistat pînă acum doi-trei ani. Ultimul lot a fost
importat în 1994:

La sfîrşitul anilor 60 au fost aduse şi LEYLAND-MERKAVIM,
fabricate în Israel – au rezistat tare puţin:
Au apărut autobuzele româneşti ROMAN 112, fabricate la uzina
Tudor Vladimirescu (Autobuzul):

În 1991 au fost primite autobuze SAVIEM second hand din Paris,
construite la sfîrşitul anilor 60. Au fost folosite pe liniile expres
vreo zece ani buni:
IKARUS 180, fabricate în Ungaria:

(autobuz fotografiat în Piteşti)
ROMAN 112 au fost folosite şi ca troleibuze şi au rezistat pînă
spre sfîrşitul anilor 80.
La-nceputul anilor 80 au început să circule noile autobuze DAC
112 şi DAC 117. 112 erau cele simple şi 117 erau cele
articulate. S-au remarcat prin lipsa de fiabilitate; unele aveau
cutie automată.
Seria 117 a fost folosită cu succes ca troleibuz:

… înlocuite cu IKARUS 280, gamă de autobuze şi autocare
legendară – Ungaria a exportat-o în tot spaţiul sovietic. Au
motoare RABA .

În 1992 au fost primite din Elveţia autobuze second hand
SAURER. Au fost folosite pe liniile expres şi din 1994 au fost
transformate în troleibuze - şi folosite pînă la mijlocul anilor
2000.

SAURER:

În 1995 au venit ELVO, fabricate în Grecia – cele mai slabe:

Din 2006 au fost importate MERCEDES CITARO:

Din 1994 au fost importate mai multe modele de autobuze DAF.
HISPANO CARROCERA, fabricate în Spania, au fost primele:

Autobuzele DAF circulă şi azi.
În 1995 au apărut primele autobuze ROCAR DE SIMON:

Tot în 2006 au fost primite autobuze second hand IVECO TURBO
CITY:

Au urmat CASTROSUA, fabricate tot în Spania, – cele mai
fiabile. Ultimul lot a fost adus în 1997:

Loturi importante de ROCAR DE SIMON au fost livrate în 1996 şi
1998, şi circulă şi azi:

MAXI TAXI
Primele maxi-taxi din anii 70 erau MERCEDES IRAN-NATIONAL:

... urmate de alt model de dubiţe TV:

Iar din 1991 au fost aduse microbuzele IVECO DAILY – care au
rezistat mai bine de 15 ani:

La sfîrşitul anilor 80 au fost produse pentru liniile de maxi-taxi
microbuze ROCAR:
(poza, din Slovacia)

Au urmat dubiţe TV – în care practic, nu puteai sta-n picioare:

TROLEIBUZE
În anii 70 aveam încă troleibuze româneşti TV2E:

În anii 80 au venit troleibuze DAC 117E - articulate:

În 1996-1997 au venit troleibuze ROCAR DE SIMON:

Şi TV20E:

La sfîrşitul anilor 80 au fost livrate loturi noi de DAC 117E.
Ultimele loturi de DAC 117E au venit în 1991, şi au circulat pînă
acum doi-trei ani.
Au fost livrate şi DAC 112E – troleibuze ne-articulate:

În 1998 a fost adus primul lot de troleibuze IKARUS 415:

Au urmat noile troleibuze DAC 112E – care au circulat pînă în
anii 80:
Iar din 2007 au fost aduse troleibuzele IVECO CITELIS:
În 1994 autobuzele SAURER au fost transformate în troleibuze şi folosite pînă la mijlocul anilor 2000:
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