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Zbigniew Rusak

transexpo 2016 
- nowe trendy na rynku autobusowym (cz. 1)

Targi Transportu Zbiorowego TRANSEXPO, zorganizowane 
w dniach 11–13 października 2016 r. przez Targi Kielce wspól-
nie z Izbą Gospodarczą Komunikacji Miejskiej oraz Polską Izbą 
Transportu Samochodowego i Spedycji, to największa tego typu 
impreza w Polsce i w Europie Centralnej. W niniejszym artykule 
scharakteryzowano autobusy eksponowane podczas 13. edycji 
targów Transexpo.

Na ponad 10 tys. m2 powierzchni swoje wyroby zaprezentowało 
164 wystawców, w tym 36 firm zagranicznych z 11 krajów eu-
ropejskich. Wystawę odwiedziło ponad 5,5 tys. zwiedzających, 
czyli o 22% więcej niż 2 lata temu. Należy przyznać, że przejście 
na dwuletni cykl organizacji targów przyniosło pozytywne efekty 
w postaci nie tylko większej liczby zwiedzających, lecz również 
większej liczby wystawców (+26%) i powierzchni wystawowej 
(+58%). Ekspozycja targowa była pełnym odzwierciedleniem ak-
tualnej sytuacji rynkowej w sektorze autobusowym, pomimo że 
w Kielcach wśród nieobecnych znaleźli się MAN i Solbus. Pierwszy 
z producentów motywował swoją nieobecność przedstawieniem 
pełnej gamy swoich autobusów podczas IAA w Hanowerze, na-
tomiast drugi zrezygnował z udziału w związku z rozpoczęciem 
postępowania naprawczego. W tym ostatnim przypadku pozycja 
Solbusa jest bardzo trudna. Brak nowych zamówień w związku 
z przegraniem przetargów m.in. w Warszawie i w Częstochowie 
oraz ciągłe problemy z niezawodnością autobusów hybrydowych 

w Częstochowie, która skutkuje nakładaniem kar umownych, 
powodują, że przyszłość tej firmy nie rysuje się w różowych ko-
lorach. Oczywiście rynek nie znosi próżni i na przejęcie części 
rynku zajmowanej przez firmę z Solca Kujawskiego czatuje już 
reaktywowany Autosan, który w Kielcach pokazał m.in. gazową 
odmianę Sancity LF.

W Kielcach 24 producentów i ich polskich przedstawicieli poka-
zało łącznie 72 autobusy, w tym 32 miejskie oraz 40 międzymia-
stowych i turystycznych. Niewątpliwie największą grupę stanowi-
ły minibusy, których łącznie pokazano 26. Stanowiły one 36,7% 
prezentowanych pojazdów. Liczba ta odpowiada w przybliżeniu 
udziałowi tej grupy pojazdów w ogólnej sprzedaży autobusów na 
polskim rynku. Większość z nich to konstrukcje budowane na ba-
zie samochodów dostawczych Mercedes-Benz Sprinter oraz Iveco 
Daily m.in. przez polskie spółki AutoCuby, Automet, CMS-Auto, 
Mercusa i Kapenę, czeską SKP, włoską Iveco oraz białoruską 
Volat. Jedynie turecki Karsan zaprezentował własną konstrukcję 
niskopodłogowego minibusu Jest. Spośród 32 autobusów miej-
skich jedynie 1/3 z nich oferowana była z napędem alternatyw-
nym. Autobusy elektryczne zostały zaprezentowane m.in. przez 
firmy Solaris, SOR, Ursus i VDL, hybrydowe – przez Solaris i Volvo, 
a gazowe – przez Autosan, MAZ i Solaris.

Z uwagi na fakt, że w marcu uruchomiono konkurencyjną im-
prezę targową Warsaw Bus Expo, premier w Kielcach było nie-
wiele. Całkowicie premierowymi konstrukcjami były tylko ponad 
dziesięciometrowy midibus Solaris new Urbino 10,5 i gazowa 

Widok na halę E, która zgromadziła liderów polskiego rynku autobusowego oraz producentów nowoczesnych systemów elektroniki pokładowej
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odmiana Autosana Sancity LF. Polską premierę miały także ni-
skopodłogowy minibus SKD Stratos LF38, międzymiastowa, ni-
skowejściowa Setra S 416 LE business, nowe odmiany Urbino 
w wersji CNG i hybrydowej, Ursus napędzany ogniwami paliwo-
wymi oraz niskopodłogowy autobus Bredamenarini Citymood 12. 
Oddzielną kartę stanowią konstrukcje tureckie, reprezentowane 
przez 3 producentów: Anadolu Isuzu (VBI), Karsana (Kapena) 
i Otokara (Bus Trans Technik). Wśród nich swoją polską premierę 
miały m.in. miejskie mini- i midibusy Anadolu Isuzu Citibus, Kar-
san Jest, Karsan Atak i Otokar Kent C 10,5, przegubowy autobus 
miejski Otokar Kent C 18,75 oraz midibusy turystyczne Anadolu 
Isuzu Visigo i Otokar Vectio T.

Autobusy elektryczne
Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce, opracowany przez Mi-
nisterstwo Energii, zrobił swoje. Plan ten określa korzyści zwią-
zane z upowszechnieniem stosowania pojazdów elektrycznych 
w Polsce oraz identyfikuje potencjał gospodarczy i przemysłowy, 
który się za tym kryje. Wskazuje na związaną z rozwojem elektro-
mobilności poprawę jakości powietrza, zwiększenie bezpieczeń-
stwa energetycznego czy rozwój zaawansowanego przemysłu. 
Dokument proponuje wyszczególnienie 3 faz rozwoju elektro-
mobilności w Polsce, które różnicować będzie poziom rozwoju 
rynku i zakres zaangażowania państwa w jego stymulowanie. 
W dokumencie perspektywa rozwoju elektromobilności uzupeł-
niona została o kompleksowy zestaw propozycji instrumentów 
wsparcia, których wdrożenie przyczyni się do rozwoju przemysłu 
elektromobilności, wykreowania popytu na pojazdy elektryczne, 
modernizacji sieci elektroenergetycznej oraz poprawy współpracy 
nauki z sektorem przedsiębiorstw.

Efektem realizacji planu ma być milion samochodów napędza-
nych energią elektryczną, zarejestrowanych w Polsce do 2025 r., 
co jest nie lada wyzwaniem. W tej grupie do polskich miast ma 
trafić 5 tys. autobusów bateryjnych. Nic więc dziwnego, że w od-
powiedzi na ten dokument w Kielcach pokazano łącznie 5 auto-
busów elektrycznych. 

Najmniejszym z nich był minibus VDL MidBasic E-worker, zbu-
dowany na bazie Mercedesa Sprintera. Napęd spalinowy został 
zastąpiony napędem elektrycznym, zbudowanym przez inży-
nierów z VDL i specjalistycznej firmy Kreisel, z wykorzystaniem 
komponentów różnych producentów europejskich. Sercem jest 
silnik elektryczny o mocy ciągłej 120 kW, zasilany z ultra lekkiej 
baterii chłodzonej cieczą (4,6 kg/kWh) o pojemności 72 kWh, 
umożliwiającej swobodne operowanie pojazdem bez dodatko-
wego ładowania w promieniu od 200 do 300 km od bazy. Ba-
terie umieszczono pod podłogą minibusu, dzięki czemu nie było 
potrzeby ograniczania przestrzeni pasażerskiej, a dodatkowym 
efektem takiego rozwiązania było obniżenie środka ciężkości po-
jazdu. Pojazd zasilany jest bezpośrednio z gniazda elektrycznego 
dzięki zabudowaniu szybkiej ładowarki plug-in o mocy 22 kW. 
Oznacza to, że do pełnego naładowania baterii potrzeba niespeł-
na 4 godzin. Innowacyjnym rozwiązaniem zastosowanym w Mid-
Basic jest układ hamowania rekuperacyjnego KERS, zastępujący 
funkcję retardera i ograniczający konieczność użycia hamulca 
zasadniczego.

Innymi „czystymi” autobusami pokazanymi w Kielcach były 
autobusy dwunastometrowe, m.in. opisywany w naszym czasopi-
śmie Nowy Solaris Urbino 12 electric, laureat tytułu International 
Bus Of The Year 2017, 2 modele autobusu Ursus CitySmile 12 – 
pierwszy z napędem bateryjnym, natomiast drugi napędzany ogni-
wami paliwowymi oraz zbudowany dla DPP Praga SOR EBN-11. Premierowy midibus z Bolechowa new Urbino 10,5

Integralny minibus Karsan Jest

Autobus elektryczny URSUS napędzany za pomocą ogniw paliwowych, 
zasilanych sprężonym wodorem
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Bezemisyjne Urbino 12 electric nowej generacji jest najbar-
dziej nowatorską konstrukcją w ofercie polskiego producenta. 
Autobus w wersji elektrycznej nieznacznie urósł z uwagi na ko-
nieczność zabudowania na dachu pojazdu dodatkowej aparatury 
sterującej. Wysokość odmiany elektrycznej jest o 345 mm więk-
sza niż w przypadku newUrbino z klasycznym napędem. Nowa 
koncepcja ukształtowania pasa nadokiennego umożliwia łatwe 
aplikowanie w konstrukcji nowych elementów, np. pokrywy butli 
na gaz w autobusach gazowych czy aparatury elektroenerge-
tycznej w autobusach z napędem hybrydowym i elektrycznym. 
Projektując nową generację autobusów z Bolechowa, konstruk-
torom postawiono zadanie takiego ukształtowania górnej części 
nadwozia, aby wszystkie elementy dachowe były w pełni zinte-
growane z pozostałą częścią nadwozia. Współautorem stylistyki 
nowego Urbino jest studioFT z Berlina. Konstrukcja szkieletu au-
tobusu elektrycznego jest oparta w zdecydowanej większości na 
niezmienionych modułach szkieletu nowego Urbino z silnikiem 
spalinowym. W związku z zabudową odmiennych komponentów 
(inny system napędowy, baterie, rozbudowany system sterowa-
nia) różni się ona głównie szeregiem innych mocowań. Pojazd 
elektryczny ma odmienną konstrukcję w tylnej części szkieletu, 
w której zamiast silnika diesla mocowane są baterie trakcyjne 
oraz inne komponenty. Wzmocnieniu uległy również pewne ob-
szary ścian bocznych oraz dachu, tak aby przystosować pojazd 
do przewożenia tam baterii oraz innych elementów wyposażenia. 
Dodano także wzmocnienia w tylnej ścianie, które zabezpieczają 
baterie w przypadku najechania na tył autobusu. Masa własna 
pojazdu jest nieco większa niż w wersji konwencjonalnej i oscy-
luje w granicach 13 500 kg. Należy jednak podkreślić, że wyso-
ka masa własna opisywanego autobusu elektrycznego wynika 
z zastosowania największego pakietu baterii, umożliwiającego 
osiągnięcie zasięgu pomiędzy ładowaniami na poziomie 250 km. 
W przypadku zastosowania w autobusie mniejszych baterii o po-
jemności 90 kWh masa ta spada do poziomu 11 700 kg, co 
umożliwia zwiększenie pojemności pojazdu nawet do poziomu 
95 pasażerów. 

W nowym Urbino zamontowano innowacyjną oś ZF AVE 130 
trzeciej generacji z 2 niezależnymi asynchronicznymi silnikami 
elektrycznymi chłodzonymi cieczą, wbudowanymi w piastach kół 
o mocy szczytowej 120 kW każdy. Rozwiązanie to pozwala przede 
wszystkim na obniżenie masy pojazdu i lepsze rozłożenie naci-
sków na poszczególne koła. Kolejnym zyskiem takiego rozwiązania 
jest lepsze rozplanowanie wnętrza, głównie z uwagi na możliwość 
zmniejszenia wieży oraz podestów wokół lewego tylnego koła. Pa-
rametry zamontowanych silników pozwalają rozpędzić dwunasto-
metrowy autobus do prędkości 50 km/h w niespełna 10 s.

NewUrbino electric jest wyposażony w najnowocześniejsze sys-
temy bezpieczeństwa wspomagające pracę kierowcy, takie jak 
elektroniczny system uruchamiania hamulców EBS2 firmy Bosch, 
współpracujący z układami przeciwpoślizgowymi ABS i ASR. Dla 
ułatwienia ruszania pod górę w Solarisie zamontowano urządze-
nie hill-holder.

Obecnie większość autobusów elektrycznych może pokonać 
dystans na jednym ładowaniu 220–300 km. Oczywiście zasięg 
ten zależny jest od temperatury zewnętrznej, parametrów linii 
komunikacyjnej, obciążenia pojazdu i sposobu napędu agre-
gatów pomocniczych. Dlatego tak ważnym elementem jest mo-
duł sterowania pracą silnika i zarządzania energią w pojeździe. 
W Solarisach newUrbino stosuje się moduły zarządzania energią 
dostarczane przez MEDCOM, Vossloh-Kiepe lub Škodę. Średnie 
zużycie energii w newUrbino electric waha się od 0,8 kWh/km 

Jedynym autobusem miejskim klasy mega był przegubowy Otokar 
Kent C 18,75

Elektryczny minibus VDL MidBasic E-worker

Solaris Urbino 12 electric
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(bez napędu agregatów pomocniczych) do 1,7 kWh/km. Auto-
bus pokazany w Kielcach wyposażony był w zestaw baterii High 
Energy o pojemności 240 kWh, tak aby zapewnić zasięg na po-
ziomie 250 km. Baterie litowo-żelazowo-fosforanowe stosowane 
w Solarisie newUrbino zostały opracowane przez konstruktorów 
z Bolechowa przy wykorzystaniu ogniw renomowanych firm: ame-
rykańskiej A123 Systems i japońskiej Toshiby. Solaris daje 5-let-
nią gwarancję na baterie bez względu na liczbę cykli ładowania.

Solaris newUrbino electric to trzydrzwiowy autobus niskopodło-
gowy z niskim przebiegiem podłogi na całej długości pojazdu. Wy-
różnia się dużą możliwością dowolnego kształtowania aranżacji 
siedzeń dzięki wyeliminowaniu jakiekolwiek podestów pomiędzy 
nadkolami kół przednich i tylnych. Tym samym Solaris charakte-
ryzuje się bardzo dużą liczbą siedzeń dostępnych bezpośrednio 
z niskiej podłogi. Na 30 foteli zajęcie aż 16 nie wymaga pokony-
wania jakichkolwiek dodatkowych stopni. 

Podczas konferencji prasowej Zarząd Solaris Bus&Coach pod-
pisał umowę z MPK Kraków na dostawę 17 takich pojazdów. Ko-
lejne 3 to wersja przegubowa autobusu elektrycznego. Autobusy 
pojawią się na ulicach Krakowa w połowie 2017 r. i będą jednym 
z narzędzi walki ze smogiem w stolicy Małopolski. 

Ursus to najmłodszy gracz na rynku autobusowym w Polsce, 
który powstał z połączenia działów autobusowych lubelskiego Ur-
susa i firmy AMZ z Kutna. W założeniach firma ma się specjalizo-
wać w budowie autobusów elektrycznych i trolejbusów, niemniej 
jej oferta obejmuje także pojazdy z napędem konwencjonalnym. 
Już wkrótce Ursus zamierza zaprezentować swoim klientom prze-
gubową wersję swojego autobusu. W Kielcach lubelska spółka 
zaprezentowała klasycznego elektryka o długości 12 m – CS 12E 
– oraz autobus napędzany ogniwami paliwowymi. Pierwszy z nich 
to typowy autobus elektryczny, bazujący na konstrukcji niskopo-
dłogowego autobusu CitySmile. Od Solarisa różni się zastosowa-
niem centralnego silnika TAM TM4 SUMO HD o mocy znamionowej 
170 kW, z którego moment napędowy przekazywany jest na typo-
wy most portalowy ZF AV-132. Silnik zasilany jest z zestawu bate-
rii litowo-jonowych o pojemności 230 kWh. Autobus może zabrać 
jednorazowo 82 pasażerów, w tym 26 na miejscach siedzących.

Światowa premiera autobusu wodorowego miała miejsce 
podczas IAA w Hanowerze. W konstrukcji autobusu wykorzysta-
no komponenty firm niemieckich i holenderskich Ziehl-Abegg, 
E-Traction i HyMove. Autobus o długości 12 m przystosowany 
jest do przewozu 75 pasażerów, w tym 27 na miejscach siedzą-
cych. W prototypowym modelu zabudowano fotele Ster NewCity. 
Nadwozie wyróżnia się dość nietypowym układem drzwi 1-2-2 
z jednoskrzydłowymi drzwiami na zwisie przednim. Autobus na-
pędzany jest 2 silnikami elektrycznymi o mocy 117 kWh każdy, 
które zostały zabudowane w piastach kół osi portalowej ZAwhell 
wyprodukowanej przez niemiecką spółkę Ziehl-Abegg. Charakte-
rystycznym elementem tej osi jest wykorzystanie opon typu su-
per-singiel o rozmiarze 445 / 45 R 22,5. System zarządzania 
energią trakcyjną dostarczyła firma E-Traction, natomiast ogniwa 
paliwowe oraz zbiorniki do magazynowania wodoru dostarczyła 
firma HyMove. W odróżnieniu od autobusu bateryjnego energia 
do zasilania silników trakcyjnych nie jest dostarczana z baterii, 
lecz z ogniw paliwowych. Ogniwa paliwowe to urządzenia elektro-
chemiczne, pozwalające na uzyskanie energii elektrycznej i ciepła 
w wyniku zachodzącej w nich reakcji, polegającej na utlenianiu 
się wodoru przy przepływie przez membranę protonową PEM. 
Charakteryzują się one dużą czystością, sprawnością i gęstością 
energetyczną. Technologia ogniw paliwowych jest intensywnie 
rozwijana w krajach UE, Japonii, USA. Wodór i inne paliwa wy-

Ursus City Smile CS12 E

Elektryczny SOR EBN 11,1 przeznaczony dla DPP Praga

Wodorowy Ursus City Smile CS12 H
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sokowodorowe będące paliwem dla ogniw paliwowych można 
uzyskiwać, wykorzystując alternatywne źródła energii, takie jak 
energia słoneczna czy energia wiatru, oraz źródła biologiczne, 
np. bakterie z rodzaju clostridium, uzyskujące wodór z odpadów 
biologicznych. Badania nad pozyskiwaniem wodoru mają na celu 
uniezależnienie się rynku motoryzacyjnego od paliw kopalnych.

Wodór niezbędny do wyprodukowania energii elektrycznej, 
umożliwiającej pokonanie ok. 450 km, gromadzony jest w butlach 
o pojemności 1 200 dm3, zamontowanych na dachu pojazdu, 
co pozwala na jednorazowe zmagazynowanie ok. 350–400 m3 
wodoru. Pokonanie dystansu 100 km wymaga zużycia od 75 
do 80 m3 wodoru. Niestety jego koszt jest dość wysoki i wyno-
si 1–1,5 euro za m3. Jak na razie główną barierą rozwoju tego 
typu rozwiązań jest wysoki koszt ogniw paliwowych i brak sta-
cji tankowania. Polski rząd w ramach programu HIT-2-Corridors 
do 2030  r. ma wesprzeć budowę 9 stacji tankowania wodoru. 
Pierwsze 2 zostaną uruchomione do 2020 r. m.in. w Poznaniu 
i w Warszawie, kolejne w Trójmieście, Białymstoku oraz na po-
łudniu Polski, czyli w Katowicach, Krakowie, Wrocławiu i Łodzi.

Ostatnim z autobusów elektrycznych zaprezentowanych w Kiel-
cach był niskowejściowy autobus rodem z Czech – SOR EBN 11, 

zbudowany dla przedsiębiorstwa przewozowego z Pragi. Autobus 
charakteryzuje się taką samą stylistyką nadwozia jak mniejszy 
model EBN 8,5, pokazany w Kielcach w 2013 r. EBN 11,1 to naj-
dłuższy autobus z całej serii pojazdów SOR-a z napędem elek-
trycznym. Może on zabrać jednorazowo 93 pasażerów, w tym 
23 na miejscach siedzących. Ponadto 6 pasażerów może sko-
rzystać z rozkładanych siedzeń zamontowanych na ścianie na-
przeciwko drugich drzwi. Dostęp do 2 ostatnich rzędów siedzeń 
wymaga pokonania 2 stopni o wysokości 20 cm każdy. Autobus 
pokazywany w bieżącym roku różnił się od pozostałych konku-
rentów montażem wszystkich elementów zespołu napędowego 
w wydzielonej szafie na zwisie tylnym. Powoduje to, że autobus 
pozbawiony jest tylnych drzwi. Jednak układ z podwójnymi, dwu-
skrzydłowymi drzwiami pomiędzy osiami w zupełności niweluje 
ten brak i zapewnia dogodny dostęp do całej niskopodłogowej 
części pojazdu. Podobnie jak Ursus autobus napędzany jest 
centralnym asynchronicznym silnikiem sześciopolowym o mocy 
chwilowej 180 kW i ciągłej 120 kW, który zasilany jest z baterii 
litowo-jonowych o pojemności 228 kWh. SOR wyróżnia się także 
innym rozmiarem opon, który – jak w pozostałych autobusach tej 
firmy – wynosi 285/70 R 19,5”.

Autobusy hybrydowe
Pomostem pomiędzy autobusami elektrycznymi a hybrydowymi 
był autobus Volvo 7900 Electric Hybrid. Autobusy tego typu są 
z powodzeniem eksploatowane przez HHA Hamburg. Wystawiany 
w Kielcach egzemplarz został zbudowany dla szwedzkiego Keoli-
su. Volvo – tak jak Ursus i Solaris – jest przedstawicielem auto-
busów klasy maxi z nadwoziem o długości 12 m oraz wysokości 
3,28 m. Umożliwia on podróż 95 pasażerom, w tym 32 na miej-
scach siedzących. 8 siedzeń jest dostępnych z niskiej podłogi. 
Wejście do autobusu umożliwiają 3 pary dwuskrzydłowych drzwi 
w układzie 2-2-2, z których drugie i trzecie są drzwiami odskoko-
wo-przesuwnymi. W układzie przeniesienia napędu zastosowano 
równoległy system hybrydowy, składający się z czterocylindrowe-
go silnika spalinowego Volvo D5K o mocy 177 kW, zespolonego 
z układem I-SAM, składającego się ze zautomatyzowanej skrzyni 
biegów I-shift i generatora prądu, który zasila asynchroniczny 
silnik elektryczny o mocy 150 kW. O ile klasyczna hybryda może 
pracować w trybie jazdy elektrycznej jedynie podczas ruszania 
z przystanku, aż do osiągnięcia prędkości 15 km/h, o tyle hybry-
da elektryczna może przejechać przy wyłączonym silniku spa-
linowym dystans od 5 do 7 km. Możliwe jest to poprzez zwięk-
szenie pojemności baterii litowo-jonowych z 4,8 do 19 kWh oraz 
zamontowanie na dachu specjalnego gniazda, umożliwiającego 
doładowanie baterii na pętli za pomocą pantografu. Pełne na-
ładowanie baterii osiąga się w ciągu 6 min od rozpoczęcia pro-
cesu ładowania. Tak skonfigurowany układ napędowy zmniejsza 
zużycie paliwa i emisję szkodliwych substancji wpływających na 
klimat aż o 60% w porównaniu z porównywalnym modelem z sil-
nikiem diesla.

Należy podkreślić, że Volvo z pełną konsekwencją realizuje 
swoją drogę ku autobusom bezemisyjnym. Jako pierwszy pro-
ducent na świecie Volvo wycofało się z produkcji autobusów 
miejskich napędzanych silnikiem diesla. Obecnie seria 7900 
obejmuje 3 wersje autobusu: typowy autobus hybrydowy, bate-
ryjny autobus hybrydowy oraz autobus bezemisyjny napędzany 
wyłącznie silnikiem elektrycznym. Bateryjny autobus hybrydowy 
jest rozwiązaniem pośrednim pomiędzy napędem hybrydowym 
a elektrobusem. Jest to o tyle ciekawa propozycja, że pozwala 
przewoźnikowi dokładnie określić parametry układu nisko- lub 

16 Autobusy 12 /2016

Volvo 7900 Hybrid Electric wraz z pantografową stacją ładowania
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zeroemisyjnego w zależności od parametrów obsługiwanej sieci 
komunikacyjnej. Volvo 7900 Hybrid electric jest pojazdem bar-
dziej uniwersalnym od autobusu elektrycznego i może być wyko-
rzystywany na większej liczbie linii, gwarantując niższą energo-
chłonność. Kiedy ponadto nie ma możliwości doładowania baterii, 
autobus może kontynuować podróż jak zwykła hybryda. Takie 
zróżnicowanie oferty produkcyjnej Volvo w zakresie autobusów 
miejskich wynika z faktu, że nie w każdych warunkach uzasadnio-
ne jest wykorzystanie autobusów w pełni elektrycznych. Są one 
przeznaczone przede wszystkim do centrów dużych miast, w aglo-
meracjach, tam gdzie są wprowadzone tzw. strefy niskoemisyjne 
czy też zeroemisyjne. Jeśli autobusy elektryczne wpuszczane są 
w normalny ruch samochodowy, to nie przynosi to oczekiwanego 
efektu ekologicznego i ekonomicznego. 

Do tej pory Solaris Bus and Coach był jedną z niewielu firm, 
która oferowała autobusy hybrydowe zarówno w wersji solo, jak 
i przegubowej. W wersji solo autobusy wyposażone były w układ 
równoległy Eaton Hybrid Power System, natomiast w wersji prze-
gubowej w system szeregowy firmy Vossloh Kiepe, system rów-
noległy DIWAHybrid firmy VOITH, jak i szeregowo-równoległy firmy 
Allison. Wraz z wprowadzeniem nowej generacji Urbino przyszedł 
czas na zmianę modelu hybrydowego. Na pierwszy ogień poszedł 
autobus w wersji dwunastometrowej. Tym razem został on wypo-
sażony w układ szeregowy HybriDrive amerykańskiej firmy BAE 
Systems. Układ ten został wprowadzony już w 7 tys. autobusach, 
m.in. w Iveco Urbanway Hybrid, Alexander Dennis Enviro 200H, 
350H i 400H, ElDorado Axess, Gillig Low Floor, New Flyer XCele-
sior 35’, 40’ i 65’ oraz w Nova Bus LFS HEV 40’ i 62’. 

Nowe Urbino w wersji hybrydowej przystosowane jest do 
przewozu 96 pasażerów, w tym 20 na miejscach siedzących. 
Zewnętrznie nie różni się niczym od autobusu CNG czy elek-
trycznego. Pierwotne źródło energii stanowi silnik wysokoprężny 
Cummins ISB4.5.E6, spełniający normę Euro 6, oferujący 154 kW 
mocy oraz 760 Nm maksymalnego momentu obrotowego, któ-
ry współpracuje z modułem trakcyjnym HDS200. Składa się on 
z prądnicy synchronicznej o mocy ciągłej 205 kW, która zasila 
centralny silnik asynchroniczny o mocy 198 kW. Moment obro-
towy jest przekazywany na typowy most portalowy ZF AV132/80. 
Autobus posiada funkcje Stop-and-Go i Arrive-and-Go. Dzięki nim 
hamowanie i rozruch mogą się odbyć wyłącznie przy pomocy sil-
nika elektrycznego zasilanego z baterii litowo-żelazowo-fosforano-

wej o pojemności 11,6 kWh. Jako opcję przewidziano możliwość 
montażu superkondesatorów o pojemności 0,82 kWh lub baterii 
litowo-jonowych 31,8 kWh, które umożliwiają wydłużenie dystan-
su w trybie jazdy elektrycznej. Baterie ładowane są podczas jaz-
dy oraz przy wykorzystaniu energii hamowania. Zakłada się, że 
zużycie paliwa w tym autobusie oscylować będzie w granicach 
26–27/100 km.

Autobusy CNG
Grupę prezentowanych autobusów z napędem alternatywnym za-
mykają autobusy gazowe. Jak na razie gaz ziemny nie jest zbyt 
popularnym paliwem w Polsce. Na 10 tys. autobusów miejskich 
w Polsce eksploatowanych jest 431 autobusów zasilanych sprę-
żonym gazem ziemnym CNG oraz 46 zasilanych ciekłym gazem 
ziemnym LNG. Wynika to głównie z braku konsekwentnej polityki 
państwa wobec pojazdów komunalnych zasilanych gazem. Niskie 
ceny oleju napędowego w połączeniu z obłożeniem akcyzą gazu 
ziemnego spowodowały, że w ostatnich latach koszty eksploata-
cji autobusów CNG są około 10% wyższe w porównaniu z auto-
busami konwencjonalnymi. Dobrze, że wraz z rozwojem technicz-
nym silników diesla (w celu spełnienia coraz ostrzejszych norm 
czystości spalin) różnica cen zakupu autobusu CNG i diesla jest 
coraz niższa. Jak na razie autobusy gazowe eksploatowane są 
w 21 polskich miastach, m.in. w Tychach, Warszawie, Rzeszowie, 
Gdyni, Radomiu i Zamościu. W Kielcach autobusy gazowe zostały 
zaprezentowane m.in. przez Autosana, Solarisa i MAZ-a. Także 
pokazywany przez Evobus Polska nowy Mercedes-Benz Conecto 
LF oferowany może być także jako autobus gazowy NGT, zarówno 
w wersji solo, jak i przegubowej. Pierwszy z autobusów gazo-
wych to odmiana popularnego autobusu Sancity LF, w którym 
zamontowano silnik gazowy Cummins ISLG320E6 o pojemności 
8,9 dm3 i mocy 239 kW oraz zlokalizowane na dachu pojazdu 4 
kompozytowe butle, które umożliwiają zmagazynowanie 253 m3 
gazu. Jak na autobusy tej klasy Autosan wyróżnia się bardzo wy-
soką pojemnością. Może on zabrać jednorazowo – w zależności 
od wersji – od 98 do 102 pasażerów, w tym 33 na miejscach sie-
dzących. Charakterystycznym elementem Sancity jest dodatkowy 
pas okien bocznych pomiędzy oknami głównymi a linią dachu. 
Ponadto aranżacja tylnej części pojazdu znacznie odbiega od 
dzisiejszych standardów. 2 siedzenia wciśnięte pomiędzy wieżę 
silnika a obudowę chłodnicy to dość unikalne rozwiązanie. Na 
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pewno główną przesłanką takiego rozwiązania było zwiększenie 
liczby miejsc siedzących i zachowanie szczątkowej szyby tylnej, 
która doświetla tylną część przestrzeni pasażerskiej.

Kolejnym autobusem gazowym pokazywanym w czasie kielec-
kich targów był MAZ 203.988. Dzięki zainstalowanym czterem bu-
tlom o łącznej pojemności 1 284 dm3 wysokość autobusu wzrosła 
z 3 300 mm na 3 400 mm. Sercem gazowego MAZ-a jest nowo 
zaprojektowany silnik Mercedes-Benz M 936 G o pojemności 
7,7 dm3 i mocy 222 kW. Ta sama jednostka napędowa stosowana 
jest także w Mercedesie Conecto NGT. Pojemność białoruskie-
go autobusu jest mniejsza niż w przypadku Autosana i wynosi 
90 pasażerów. Ostatnim autobusem tej grupy był nowy Solaris 
Urbino 12 CNG. Podobnie jak w przypadku autobusu hybrydowe-
go nie różnił się on od pozostałych modeli Solarisa z zabudową 
dachową. Pojemność tego autobusu jest najmniejsza spośród 
wszystkich prezentowanych autobusów CNG. Autobus umożliwia 
podróż ok. 85 pasażerom, z których 33 osoby mają zagwaran-
towane miejsce siedzące. Nadwozie wyposażono w 3 dwuskrzy-
dłowe drzwi w układzie 2-2-2. Jednostka napędowa jest taka 
sama jak w Sancity CNG, czyli sześciocylindrowy silnik Cummins 
ISLG320E6, współpracujący z automatyczną c4-biegową skrzynią 
biegów Voith Diwa.6. W nowym Urbino zmieniono położenie butli 
CNG. O ile w poprzedniej generacji pojazdów stosowano 6 butli 
ułożonych poprzecznie do osi pojazdu, o tyle teraz zastosowano 
5 kompozytowych zbiorników umieszczonych wzdłużnie na dachu 
autobusu (o pojemności 1 265 lub 1 875 dm3). Mniejsza liczba 
butli to także mniejsza liczba zaworów. Nowy układ pozwolił za-
oszczędzić 80 kg masy własnej pojazdu.

Miejskie mini- i midibusy
Jak wspomniano wcześniej, pokaźną grupę prezentowanych po-
jazdów stanowiły minibusy, głównie obejmujące segment mię-
dzymiastowy i turystyczny. W segmencie autobusów miejskich 
pokazano 6 pojazdów, bazujących głównie na podwoziach samo-
chodów dostawczych Iveco Daily 70 oraz Mercedes-Benz Sprinter. 
Wszystkie minibusy zbudowane na podwoziu Iveco Daily, takie 
jak AutoCuby Cityline czy Kapena Urby, oferowały niską podłogę 
w rejonie dwuskrzydłowych drzwi zabudowanych na zwisie tylnym. 
Wyjątkiem był tu SKD Stratos LF 38 z niskim przebiegiem pod-
łogi na całej długości pojazdu, pokazany przez Iveco Bus i jego 
polskiego przedstawiciela – spółkę ABP ze Słupska. Stratos LF to 
minibus o długości 7,86 m i szerokości 2,36 m,oferowany z nad-
woziem o układzie drzwi 0-2-2, 0-2-1 i 0-1-2, przystosowany do 
przewozu 37 pasażerów. W zależności od układu drzwi i aranżacji 
wnętrza midibus oferuje od 15 do 20 miejsc siedzących. Stratos 
jest odpowiedzią na takie europejskie konstrukcje jak Mercedes-
-Sprinter City 77 czy VDL Pro-City. Pierwszy Stratos trafił już na 
rynek polski. Został zakupiony przez MZK Bielsko-Biała i zastąpi 
na liniach wysłużonego Ikarusa 405.

Stało się standardem, że wszystkie minibusy budowane na 
podwoziu Mercedesa Sprintera oferują niską podłogę w rejonie 
środkowych drzwi. Przykładem takiej zabudowy mogą być Auto-
met Sprinter Cityliner 906 LE czy AutoCuby City Line, przystosowa-
ne do przewozu około 28 pasażerów. Dodatkowo Cityliner ofero-
wany jest także z nadwoziem o szerokości powiększonej z 1,99 m 
do 2,2 m. Jednak w tym przypadku poprawa komfortu, wynikająca 
z większej przestronności pojazdu, realizowana jest kosztem nie-
co mniejszej pojemności, która spada do 22 pasażerów.

Ciekawą propozycją dla przewoźników jest integralny, nisko-
wejściowy minibus Karsan Jest, którego konstrukcja została 
opracowana od samego początku, bez wykorzystania gotowego 
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MAZ 203.988 napędzany silnikiem gazowym Mercedesa

Solaris Urbino 12 CNG 

Minibusy takie jak Karsan Jest na stałe wpisały się w krajobraz tureckich 
miast i miast południowej Europy z ciasnymi uliczkami w centrach. Czy 
znajdą swoje miejsce w obsłudze centrów polskich miast?
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podwozia samochodu dostawczego. Jest, którego premiera miała 
miejsce w 2013 r., jest następstwem 35-letniej ewolucji minibu-
su Peugot J9, który odegrał znaczącą rolę w rozwoju transpor-
tu publicznego na terenie Turcji. Małe minibusy wpisały się na 
stałe w pejzaż tureckich miast, przywożąc pasażerów z dzielnic 
mieszkaniowych, do których dostęp jest ograniczony z uwagi na 
szerokość lub znaczne pochylenie lokalnych dróg, oraz z obsza-
rów o rozproszonej zabudowie. Z biegiem lat minibusy zwiększały 
swoje wymiary zewnętrzne, aby zapewnić komfortowy przejazd 
większej liczbie pasażerów. W momencie konieczności udostęp-
nienia tego segmentu rynku także osobom niepełnosprawnym 
przed producentami pojawił się dylemat, czy mocno ingerować 
w konstrukcję podwozia samochodu dostawczego, na którym bu-
dowany był minibus, czy przygotować nową konstrukcję. W ten 
sposób na rynku pojawiły się takie pojazdy jak Karsan Jest i Oto-
kar Centro (niedostępny z silnikiem Euro 6). Karsan Jest to mini-
bus o długości 5 845 mm i szerokości 2 055 mm, przystosowany 
do przewozu 25 pasażerów, w tym od 11 do 15 na miejscach sie-
dzących. Wejście do autobusu umożliwia jedna para dwuskrzy-
dłowych drzwi, bezpośrednio przy których wygospodarowano 
dużą przestrzeń niskiej podłogi dla stojących pasażerów. Pojazd 
przy kompaktowych wymiarach oferuje dużą wysokość wnętrza, 
wynoszącą około 1,9 m. Przewagą Jesta nad pojazdami karoso-
wanymi na podwoziach samochodów dostawczych jest wysoko 
poprowadzona górna linia okien, która zapewnia dobrą widocz-
ność z wnętrza nawet stojącym pasażerom. Zewnętrznie pojazd 
wyróżnia się dużym rozstawem osi, wynoszącym 3 750 mm oraz 
małymi kołami o rozmiarze 215/75 R16. Taki układ, w połącze-
niu z krótkimi zwisami, pozwala osiągnąć średnicę zawracania 
na poziomie 13,6 m. Silnik pojazdu umieszczono z przodu, tak 
jak w minibusach z karosowanymi nadwoziami, jednak pozycja 
kierowcy jest bardziej zbliżona do przestrzeni pasażerskiej, co 
ułatwia sprzedaż biletów czy otwarcie rampy osobie niepełno-
sprawnej. Jednostkę napędową stanowi czterocylindrowy silnik 
FPT F1C o pojemności 2,9 dm3 i mocy 125 kW, który został po-
łączony z sześciostopniową manualną skrzynią biegów ZF 6S 
101BO. Moment napędowy przekazywany jest na przednią oś. 
Zakres wyposażenia jest porównywalny z dużymi autobusami. 
W Kortrijk i w Hanowerze Karsan pokazał Jesta z napędem elek-
trycznym. Pierwsze Justy trafiły już do polskich klientów, m.in. do 
MZK Stalowa Wola i UG Świeradów Zdrój. Polskim przedstawicie-
lem firmy Karsan jest Kapena oraz spółka WoWo z Białegostoku.

Autobusy klasy midi można podzielić na 2 grupy. Pierwsza 
z nich obejmuje autobusy budowane typowo jako autobusy tej 
klasy. W grupie tej znalazły się tureckie autobusy Otokar Vectio C, 
Karsan Atak i Anadolu-Isuzu Citibus oraz ukraiński ZAZ A10C. 
Wszystkie te konstrukcje łączą wymiary zewnętrzne, rozstaw osi 
i średnica zawracania. Długość analizowanych autobusów za-
wiera się w przedziale od 8,15 do 9,15 m,a szerokość oscyluje 
w granicach 2,4 m. Wszystkie są autobusami niskowejściowymi, 
przeważnie z nadwoziem dwudrzwiowym o układzie drzwi 1-2-0. 
Średnica zawracania zawiera się w przedziale od 14 do 16 m. 

Najmniejszym z autobusów tej grupy jest Karsan Atak o charak-
terystycznym pudełkowatym kształcie nadwozia. Wrażenie to jest 
potęgowane wysokością porównywalną z autobusami maxi, za-
stosowaniem małych kół o rozmiarze 215/75 R 17,5 oraz bardzo 
nisko poprowadzoną linią okien. Autobus może zabrać jednorazo-
wo od 53 do 59 pasażerów, w tym 27 na miejscach siedzących. 
Podłoga jest tak ukształtowana, że pokonanie 2 poprzecznych 
stopni wymagane jest jedynie w przypadku konieczności zajęcia 
miejsca w 2 ostatnich rzędach foteli (9 miejsc). Napędzany jest 
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Na stoisku Iveco spółka ABP zaprezentowała czeski minibus SKD Stratos J38

Przykład miejskiego minibusu na podwoziu Mercedesa Sprintera – Auto-
met Sprinter Cityliner 906LE

Standard wyposażenia miejskich minibusów stale podnosi się. Na zdjęciu 
wnętrze minibusu AutoCuby
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czterocylindrowym silnikiem Euro 6 FPT NEF4 o mocy 137 kW, 
współpracującym z sześciobiegową manualną skrzynią biegów 
ZF 6S 1010B. Masa całkowita tego autobus oscyluje w granicach 
12 tys. kg. Od listopada 2016 r. 16 takich pojazdów obsługuje 
stolicę Węgier – Budapeszt. Łącznie bramy fabryki w Bursie opu-
ściło 4 tys. autobusów tego typu.

Podobne parametry ma ukraiński ZAZ A10C. Ma nieco więk-
szą pojemność, w związku z czym może zabrać jednorazowo 61 
pasażerów, w tym od 21 do 24 na miejscach siedzących. Dłuższy 
zwis tylny oraz drzwi środkowe zlokalizowane w połowie rozstawu 
osi determinują zlokalizowanie większej liczby siedzeń w części 
wysokopodłogowej. W tylnej części, wymagającej pokonania jed-
nego stopnia, zamontowano 4 fotele, natomiast zajęcie miejsca 
na pozostałych 12 fotelach wymaga pokonania 2 stopni. Źródłem 
napędu jest jak na razie czterocylindrowy silnik, spełniający nor-
mę Euro 5, Deutz BF4E5 o mocy 140 kW, który współpracuje 
z sześciobiegową manualną skrzynią biegów ZF 6S BO700. Do-
puszczalna masa całkowita jest nieco mniejsza niż w przypadku 
Karsana i wynosi 10 500 kg. 6 autobusów tego typu jest już eks-
ploatowanych przez PKS Grodzisk Mazowiecki w sieci komunika-
cyjnej Pruszkowa.

Midibus Otokar Vectio C jest autobusem znanym w Polsce. 12 
takich autobusów jeździ po ulicach Przemyśla. W Kielcach po-
kazano najnowszą wersję tego midibusu, napędzaną silnikami 
Euro 6: sześciocylindrowym MAN D0836 LUH o mocy 187 kW lub 
czterocylindrowym Cummins ISBe 4,5 o mocy 150 kW. Moment 
napędowy przekazywany jest na tylną oś za pośrednictwem auto-
matycznej skrzyni biegów Voith DIWA.6. Autobus oferowany jest 
w 2 wersjach długościowych: 9,2 i 10,1 m. W krótszej wersji auto-
bus może zabrać jednorazowo 78 pasażerów, w tym 27 na miej-
scach siedzących. Vectio C jest cięższy od swoich konkurentów 
o 1 500 kg, w związku z czym na osiach zamontowano większe 
ogumienie o rozmiarze 265/70 R 19,5. Polski przedstawiciel Oto-
kara – Bus Trans Technik z Warszawy – wiąże z tym autobusem 
duże nadzieje. Autobus z racji oferowanej pojemności i zużycia 
paliwa doskonale nadaje się do obsługi linii w miastach małych 
i średnich oraz na liniach wybiegowych dużych miast, mogąc jed-
nocześnie obsłużyć kursy o dużym obciążeniu.

Anadolu-Isuzu był to tej pory sprzedawany w Polsce przez spół-
kę WO-WO z Białegostoku, która głównie oferowała midibus tu-
rystyczny Turqoise. W bieżącym roku turecki producent zmienił 
partnera, wybierając do współpracy spółkę Busimport PL z Nekli, 
będącą członkiem grupy sprzedażowej VBI. Wraz z podjęciem 
współpracy zaprezentowano szeroką gamę modeli produko-
wanych w Kocaeli, w tym midibus Citybus. To pojazd porówny-
walny z Otokarem Vectio C, napędzany takim samym silnikiem 
firmy Cummins. Różni się jedynie skrzynią biegów, gdyż w Ana-
dolu-Isuzu zabudowano automatyczną skrzynię biegów Allison T. 
Autobus jest oferowany w wersji dwudrzwiowej w układzie 1-2-0 
i trzydrzwiowej 1-2-1. Charakterystycznym elementem Citibusa 
jest przednia tablica informacyjna zachodząca na bok pojazdu, 
ponad krawędź przednich drzwi. 

Drugą grupę midibusów stanowią autobusy będące krótszą 
odmianą autobusów klasy maxi. W tej grupie znajdują się m.in. 
Iveco Crossway LE 10,8, Otokar Kent C 10 i premierowy Sola-
ris Urbino 10,5. Generalnie wymienione autobusy różnią się od 
swych większych braci jedynie długością, co przekłada się na 
większą zwrotność i niższe zużycie paliwa. Z drugiej strony wybór 
takiego pojazdu zapewnia większą unifikację części zamiennych 
z resztą floty. Na stoisku Iveco pokazano midibus zakupiony przez 
warszawską firmę Warbus, która obsługiwać będzie podmiejskie 
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linie we Wrocławiu. Egzemplarz pokazywany w Kielcach jest wer-
sją dwudrzwiową, przystosowaną do przewozu 90 pasażerów, 
w tym 32 na miejscach siedzących. Wyposażony został w silnik 
Iveco Tector 7 o pojemności 6,7 l i mocy 210 kW, zestopniowany 
z automatyczną skrzynią biegów Voith. Łącznie Warbus będzie 
dysponował flotą 11 takich w pełni klimatyzowanych pojazdów, 
które produkowane są w zakładach Iveco w Vysokim Mycie. Ive-
co oferuje również trzydrzwiową wersję tego autobusu o układzie 
drzwi 2-2-1. 6 podobnych autobusów, ale z manualną skrzynią 
biegów, jeździ także w MPK Zduńska Woli.

Z kolei Otokar Kent C10 jest typowo miejskim midibusem i sta-
nowi krótszą wersję Kenta C12, w którym wycięto pas pomiędzy 
tylną krawędzią środkowych drzwi a nadkolem osi tylnej. Auto-
bus o długości 10,8 m może zabrać jednorazowo 94 pasażerów, 
w tym 24 na miejscach siedzących. Oferowany jest tylko w wersji 
trzydrzwiowej w układzie drzwi 2-2-2. Źródło napędu stanowi sil-
nik Cummins ISB6.7E6 o mocy 204 kW, współpracujący z auto-
matyczną skrzynią Voith DIWA.6.

Według podobnych założeń został zbudowany dziesięciometro-
wy midibus Urbino 10,5. To premierowy pokaz tego modelu. Jest 
napędzany tym samym silnikiem co Otokar. Autobus jest lżejszy 
od Urbino 12, co pozwala na osiągnięcie mniejszego zużycia pa-
liwa. Z uwagi na swoją zwrotność autobus będzie głównie ofero-
wany w miastach o ciasnej zabudowie, np. w miastach włoskich. 
Premierowy egzemplarz wyposażony był w 3 pary dwuskrzydło-
wych drzwi. Dzięki wysokiemu stopniowi unifikacji tuż za trzecimi 
drzwiami wygospodarowano miejsce na tylny rząd 3 siedzeń, co 
jest rzadkością w konstrukcjach typu midi. Standard wyposażenia 
midibusu jest taki sam jak większych modeli i obejmuje gniaz-
da ładowania USB, antybakteryjne poręcze i ściany boczne czy 
podświetlane, informujące o załączeniu sygnału stop, poręcze. 
Autobus może zabrać na swój pokład 90 osób, w tym 23 na fote-
lach typu Ster 8MU Ultra Light. Z niskiej podłogi jest dostępnych 
jedynie 6 siedzeń. W przypadku zabrania na pokład 1 wózka in-
walidzkiego pojemność pojazdu spada do 83 pasażerów.
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Trzydrzwiowa wersja Anadolu-Isuzu Citibus

Iveco Crossway LE City 10,8 (należący do spółki Warbus z Warszawy) 
w barwach wrocławskich

Premierowy Solaris Urbino 10,5


