
H25 - Bussenf rinBiissing

nar och motoromnibussar. Den fdrsta
bussen tillverkades r 9o4 och den fiirs-
ta exportordern omfattade 4oo bus-
sar fiir det bussfdretag som var fiire-
gingare till vira dagars London Tran-
sPorr.

Fiiretagets nuvarande produktion
omfattar fortfarande bussar - med
en kapacitet av omkring 7oo om iret
- och lastbilar. Man har egen smed-
ja fiir smide av framaxelbalkar, vev-
axlar m. m. bide fiir eget behov och
fiir andra busstillverkare. Mihlinda lig-
ger en fiirklaring till den egna smedjan
i det fiirhillander att Biissing biirjade
sin bana som smed.

Biissing-fabriken lanserade ry16 pi
en internationell bilutst?illning en buss
med under golvet liggande motor och
har med hinsyftning pi att bussen
harigenom i likher med en spirvagn
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I Nir detta nummer av Spirvig och
Buss nir llsarna, har sannolikt de fairs-
ta konvojerna av de 3o bussar, som i
december fiirra iret bestilldes hos
Biissing Automobilwerke i Braun-
schweig, Visttyskland, nitt Stockholm
efter en lingfard pi egna hjul (om
man bortser frin de cirka rzo sjiimil,
de fraktas p3' firja. mellan Trave-
miinde och Trelleborg).

De 3o nya Biissing-bussarna fir, som
en del av AB Stockholms Spirvigars
vagnpark, typbeteckningen H 25. Fa-
brikens typbeteckning ir den nigot
mer siljande SENATOR rz R. Men
innan vi med nigra rader presenterar
denna busstyp, kan nigra ord om Biis-
singfabriken vara pi sin plats.

Fiiretaget grundades r9o3 av Hein-
rich Biissing och tvi av hans siiner
som en specialfabrik fiir motorlastvag-

r 8

fir hela golvytan fri som passagerar-
utrfrnme fiir sig skyddat benimning-
en >Trambus>>.

Det i Biissings varumirke ingiende
stiliserade lejonet har sitt ursprung i
det bronslejon som den braunschweigs-
ke hertigen Henrik Lejonet it
rt66 ldt uppsltta pi Borgplatsen i
Bnunschweig, der det Snnu stir kvar.

Mingen har mih'dnda frigat sig vad
anledningen ir till denna anskaffning
av bussar frin utlendsk rillverkare,
nir det inom landet tillverkas si in-
damilsenliga och kvalitativt tillfreds-
stillande bussar som exempelvis de se-
nast anskaffade bussarna w typH 23,
som trafikerar Essinge-linjen.

Ett stort antal bussar miste anskaf-
fas de nlrmaste iren bl. a. fii,r att er-
sitta spirvagnar och ildre tvimansbe-
tjlnade bussar. Hos bolagets ledning
har dlrf<ir fi;relegat ett starkr intresse
att siika komma fram till en busstypr
som bland andra iinskvirda egenska-
per skulle ha lig tjinstevikt och lig
in- och avstigningshiijd och som skulle
fiirena dessa egenskaper med trafiksi-
kerhet och god driftsekonomi. Efter
studier i Tyskland och England och
efter jimfiirande prov i Stockholm av
flera busstyper fann bolagets ledning,
att en bestlllning av ett antal Biis-
sing-bussar skulle kunna bidn till att
ge riktlinjer fiir kommande anskaff-
ning av bussar. Samtidigt har 6o bus-
sar bestillts frin AB Scania-Vabis fiir
att ticka ett omedelbarr behov av
bussar av bepriivat driftsiker typ. De
blir i det nlrmaste av sanuna typ som
Essinge-bussarna - den enda visent-
liga indringen lr att bredden ilkas
frln z;1 ti l l  z,5o m.

I jimfii'relse med den provbuss frin
Biissing som bolaget provade i trafik
nigra sommarveckor 196r kommer
de nu bestillda fordonen att fiirete
vissa olikheter som fiiranlet$ av erfa-
renheter man gjorde med provbussen.
Silunda har m1n, som framgir av in-
teriiirritningen, ordnat sittplatserna
6ver hjulhusen si att passagerare pi
vig mot den bakre delen av bussen
inte besviras av de sittandes fiitter,
vilket var fallet pi provbussen. Vidare
blir utgingsdiirren automatiskt ma-
niivrerad genom ett fotocellarrange-
mang av Higglund & Siiners system.
Detta innehiller f. ii. vissa nyheter i
jimfiirelse med samma firmas utrust-
ning pi H zo-bussarna. Vidare blir
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