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Zbliżający się koniec roku nastraja do
podsumowań i refleksji. Niewątpliwie naj-
ważniejszą imprezą branży autobusowej
mijającego roku w Polsce była kolejna
edycja targów TRANSEXPO w Kielcach.
To już po raz jedenasty przedstawiciele
całej branży autobusowej – producentów
autobusów, komponentów i urządzeń ser-
wisowych oraz firm przewozowych spotka-
li się w stolicy województwa świętokrzy-
skiego. Przed targami zapowiadano pew-
ne zmiany w funkcjonowaniu tej imprezy,
postulowane zarówno przez wystawców,
jak i zwiedzających. Najważniejszą z nich
miało być wprowadzenie dwuletniego cy-
klu organizowania wystawy. Trzeba przy-
znać, że TRANSEXPO jest pewnym ewe-
nementem w Europie, organizując targi co
roku. Najważniejsze imprezy światowe
odbywają się co 2 lata. Przykładami mogą
być zarówno targi o zasięgu kontynental-
nym – IAA w Hanowerze czy Busworld
w Kortrijk, jak również targi o zasięgu lo-
kalnym – FIAA w Madrycie czy wystawa
w Birmingham. Głównym powodem takie-
go stanu rzeczy jest fakt wolniejszego
wprowadzania kolejnych generacji auto-
busów. Wynika to z faktu znacznego za-
awansowania współczesnych konstrukcji,
które trzeba poddać wszechstronnej

ocenie i testom, zanim zostaną wprowa-
dzone do produkcji. Ponadto terminy no-
wych premier uzależnione są od wprowa-
dzania nowych przepisów prawnych, jak
choćby nowa norma emisji spalin Euro 6,
która wchodzi w życie 1 stycznia 2014 r.
Zmniejszenie tempa wprowadzania na ry-
nek nowych pojazdów i optymalizacja licz-
by oferowanych modeli ma niewątpliwie
wpływ na ograniczenie kosztów magazy-
nowania i dystrybucji części zamiennych,
a to z kolei wpływa na obniżenie kosztów
cyklu życia (LCC), które są istotnym ele-
mentem oceny ofert w państwach Europy
Zachodniej. Nie bez znaczenia jest także
postępująca globalizacja, zmniejszająca
liczbę producentów autobusowych. Pa-
trząc na te przesłanki, warto się zastano-
wić jak długo jeszcze TRANSEXPO będą
mogły być organizowane co roku. Na pew-
no organizatorzy targów wspólnie z ich
patronem Izbą Gospodarczą Komunikacji
Miejskiej powinni się wsłuchiwać w głos
wystawców. Brak reakcji na ich postulaty
odczuły wcześniej Międzynarodowe Tar-
gi Poznańskie, które na wiele lat musiały
zawiesić Międzynarodowe Targi Motoryza-
cyjne, czy Łódź, gdzie po 7 latach zakoń-
czono organizację Wystawy Komunikacji
Miejskiej (na czym skorzystały Kielce).

Tegoroczna edycja targów w pełni ob-
razowała aktualną sytuację na polskim
rynku autobusowym. Rok 2013 to kolejny
okres spadku zamówień, w związku z za-
kończeniem realizacji regionalnych pro-
gramów operacyjnych na lata 2007-2013.
Szacuje się, że sprzedaż autobusów miej-
skich nie przekroczy w bieżącym roku 380
pojazdów, mimo że część przewoźników
decydowała się na większe zakupy, aby
nie wchodzić jeszcze w pojazdy z silnika-
mi Euro 6. Do większych tegorocznych
kontraktów należy zaliczyć umowy na do-
stawy autobusów do Warszawy (83 auto-
busy), Łodzi (50), Poznania (25), Gliwic
(22), Olsztyna (18) i Opola. W rekordowym
2011 r. do polskich miast trafiło łącznie pra-
wie 950 autobusów, a rok później 554.

W porównaniu z rokiem ubiegłym licz-
ba wystawców spadła o ok. 15%, czyli
o połowę mniej niż sprzedaż autobusów
miejskich. Łącznie w Kielcach swoje wy-
roby zaprezentowało 120 firm z Niemiec,
Szwecji, Holandii, Austrii, Turcji, Hiszpa-
nii, Francji, Belgii i Polski. Z ich ofertą za-
poznało się ponad 4 tys. specjalistów.
Wśród wielkich nieobecnych były duże
koncerny, posiadające fabryki w Polsce,
tak jak MAN, Scania i Volvo. Swoich
wyrobów nie prezentował także włoski
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Kondycja polskiego transportu zbiorowego
w świetle targów TRANSEXPO (cz. 1)
Kondycja polskiego transportu zbiorowego
w świetle targów TRANSEXPO (cz. 1)
Wnętrze głównej hali wystawowej zostało zdominowane przez stoiska Solarisa i Evobus Polska
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IvecoBus (dawniej Irisbus), jeden z głów-
nych dostawców autobusów międzymia-
stowych do przedsiębiorstw PKS.

Volvo Polska, chociaż oficjalnie nie mia-
ło swojego stoiska, pokazała w Kielcach hy-
brydową odmianę autobusu miejskiego
7700 oraz 2 autobusy turystyczne 9500
i 9900, na których zmagali się kierowcy
w ramach 5. Mistrzostw Polski Kierowców
Autobusów. Zawody te były również elimi-
nacjami mającymi wyłonić reprezentantów
Polski w kategorii autobusy do Mistrzostw
Świata Kierowców Zawodowych UICR
w 2014 r. Podczas kieleckich mistrzostw po
raz pierwszy rozegrano dodatkową katego-
rię „open” przeznaczoną dla kadry kierow-
niczej z firm przewozów pasażerskich.

Brak dużych producentów, skutecznie
zrekompensowali producenci minibusów
i wszelkiego rodzaju komponentów, w tym
głównie elektroniki pojazdowej. Mimo
mniejszej frekwencji wystawców, na
TRANSEXPO nie zabrakło ważnych wyda-
rzeń. Wśród nich należy wymienić m.in.
światową premierę nowej wersji autobu-
su Mercedes-Benz Conecto LF, napędza-
nej silnikiem Euro 6 czy kolejną odmianę
elektrycznego Solarisa Urbino 12, wypo-
sażonego w ekstender zwiększający za-
sięg autobusu poprzez krótkie doładowy-
wania na poszczególnych końcówkach.
Największym zaskoczeniem kieleckich tar-
gów była informacja o ogłoszeniu upadło-
ści najstarszego producenta autobusowe-
go na ziemiach polskich – Autosanu –
firmy z ponad 180-letnią tradycją.

Kieleckie targi zdominowały stoiska
dwóch producentów autobusowych –
Solarisa i Evobusa. Ta ostatnia spółka pre-
zentowała autobusy Mercedes-Benz i Setra
zarówno w hali, jak i na terenach otwartych.
Łącznie Evobus pokazał w Kielcach aż
5 autobusów miejskich i turystycznych. Nie-
wątpliwie jednym z największych wydarzeń
tegorocznej imprezy była światowa premie-
ra Mercedesa Conecto LF w wersji prze-
gubowej, napędzanej silnikiem Euro 6.
Dokładnie 7 lat wcześniej Kielce były
miejscem światowej premiery nowego
Conecto LF. Tamta premiera zbiegła się
z wprowadzeniem w krajach Europy Za-
chodniej normy czystości spalin Euro 4. Od
tego czasu do polskich przewoźników tra-
fiło łącznie 400 autobusów, zarówno
w wersji jednoczłonowej, jak i przegubo-
wej. Tym samym Polska, obok Turcji, jest
jednym z najważniejszych odbiorców ni-
skopodłogowego Conecto. W Polsce takie
autobusy eksploatowane są w 14 miastach
– Warszawie, Białymstoku, Bielsku-Białej,
Bydgoszczy, Gdańsku, Kielcach, Lublinie,

Łodzi, Rybniku, Sosnowcu, Starachowi-
cach, Stargardzie Gdańskim, Suwałkach
i Zielonej Górze. Do czasu dużego kontrak-
tu na dostawę 230 autobusów do Stambu-
łu, Polska była największym rynkiem od-
bioru przegubowej wersji Conecto LF.
Uwzględniając politykę marketingową
Daimlera, zakładającą, iż Conecto LF nigdy
nie będzie oferowane w państwach „sta-
rej” Unii oraz fakt, że w Turcji nie obowią-
zuje norma Euro 6, trudno się dziwić, że to
właśnie Kielce wybrano jako miejsce pre-
miery nowej generacji tego pojazdu.

Nowy autobus, w odróżnieniu od
Citaro C2, zewnętrznie w niewielkim stop-
niu różni się od swego poprzednika. Ge-
neralnie nie zmienił się żaden z wymiarów
zewnętrznych, w tym także rozstaw osi.
Najwięcej zmian możemy dostrzec w tyl-
nej części autobusu. Dzięki zamontowa-
niu nowego silnika, autobus „urósł”

o 23 mm w wersji bez klimatyzacji i 3 mm
w wersji z klimatyzacją przestrzeni pasa-
żerskiej. Zmianę wysokości wymusiło za-
stosowanie bardziej wydajnego układu
chłodzenia. Nowe wentylatory, zbiornik
wyrównawczy cieczy chłodzącej i pozo-
stałe agregaty zamontowane na dachu
ukryto pod aerodynamicznie wyprofilo-
waną owiewką, wzorowaną na C2, harmo-
nijnie łączącą się z tylną szybą. Bardziej
rozbudowany układ zasilania i wydechu,
łączący w sobie technologię selektywnej
redukcji katalitycznej SCR i recyrkulacji
spalin EGR, spowodował konieczność po-
większenia komory silnika i podwyższenia
półki, na której zamontowane są 3 indywi-
dualne fotele pasażerskie. Aby pasażero-
wie mogli swobodnie zająć te miejsca, na-
przeciwko tylnych drzwi trzeba było zamon-
tować 2 dodatkowe stopnie, które istot-
nie zmniejszają powierzchnię niskiej

Autosan Sancity 9 LE z silnikiem Euro 6

Volvo 9500 tuż przed rozpoczęciem zawodów o tytuł Mistrza Polski Kierowców Autobusów
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podłogi na tylnym zwisie. Wydaje się jed-
nak, że takie rozwiązanie jest lepsze niż roz-
budowa wieży, dająca możliwość zabudo-
wy jedynie dwóch foteli w układzie 11/2+1
lub powodująca konieczność całkowitej li-
kwidacji miejsc siedzących na zwisie tylnym.
Wprowadzenie bardziej rozbudowanego ze-
społu napędowego spowodowało zmniej-
szenie pojemności nowego autobusu do
137 pasażerów (poprzednio około 148).
Tak jak poprzednio od 40 do 49 osób może
podróżować na miejscach siedzących,

z których od 15 do 19 dostępnych jest bez-
pośrednio z niskiej podłogi. W autobusie
wprowadzono nową konstrukcję podłogi
z płytami izolacyjnymi typu „sandwich”.
Charakteryzuje się ona dobrymi warunka-
mi wytrzymałościowymi oraz niską masą.
Uzyskano dzięki temu we wszystkich
drzwiach wysokość podłogi 320 mm na
całej szerokości pojazdu.

Sercem nowego Conecto LF G jest
najnowszy silnik Mercedes-Benz OM 470
o mocy 265 kW (360 KM), osiągający

moment obrotowy 1700 Nm przy pojem-
ności skokowej 10,7 dm3. Silniki te-
go samego typu stosowane są także
we wszystkich modelach Mercedesa
Citaro C2, Mercedesie Integro, Mercedesie
Tourismo, czy w Setrach MultiClass400,
ComofortClass400 i ComfortClass500. Za-
stosowanie w autobusie przegubowym sil-
nika o mniejszej pojemności spowoduje,
że część zamawiających nie będzie mo-
gła ograniczać Mecedesowi dostępu do
przetargów, wpisując jako warunek ko-
nieczny dostawy, autobusu z silnikiem nie-
przekraczającym 11 litrów pojemności.
W dwunastometrowej wersji Conecto tak-
że wprowadzono nową generację silnika:
Mercedes-Benz OM 936 o pojemności
skokowej 7,7 dm3, który uzyskuje moc
220 kW (299 KM), osiągając jednocześnie
moment obrotowy na poziomie 1200 Nm.
Wg zapewnień producenta, obydwa silni-
ki odznaczają się bardzo nowoczesną i wy-
trzymałą konstrukcją. Dwa położone
u góry wałki rozrządu, układ wtryskowy
Common Rail, wysokie ciśnienie wtrysku
do 2400 bar w przypadku OM 936 oraz do
2100 bar w przypadku OM 470 to ich naj-
ważniejsze cechy charakterystyczne. Inny-
mi nowinkami są zastosowanie w silniku
OM936 regulowanego wydechowego wałka
rozrządu (VCP – Variable Camshaft Phaser),
czy elastycznego systemu wtryskowego

Jednym z wydarzeń tegorocznego TRANSEXPO była premiera nowej generacji autobusu Mercedes-Benz Conecto LF G z silnikiem OM470

Największe zmiany w nowym autobusie można zobaczyć w tylnej jego części
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X-PULSE z układem zwiększającym ciśnie-
nie w większej jednostce OM 470. Aby
w pełni zminimalizować emisję NOx i wę-
glowodorów, w obydwu modelach silni-
ków zastosowano zamknięty filtr cząstek
stałych zblokowany z systemem SCR i ka-
talizatorem oksydacyjnym. Poziom emisji
cząstek stałych i tlenków azotu jest redu-
kowany dzięki połączeniu tych wszystkich
systemów w jedną całość. Emisja wszyst-
kich szkodliwych cząstek jest znacznie
niższa od poziomów wymaganych aktu-
alnie wprowadzaną normą czystości spa-
lin. Z kolei całkowita emisja CO2 jest
w głównej mierze determinowana wielko-
ścią zużycia paliwa, które w prezentowa-
nym autobusie zredukowano o 4%. Po-
dobnie jest w przypadku autobusu jedno-
członowego. Obniżenie energochłonności
uzyskano dzięki zastosowaniu elektronicz-
nie regulowanej dwustopniowej sprężarki

powietrza oraz regulowanym układom ste-
rowania akumulatorami i generatorami.
Wraz z przejściem na Euro 6, oprócz spa-
lania, znacząco zmniejszyło się także zu-
życie AdBlue i oleju silnikowego.

Daimler, jak zawsze przy wprowadza-
niu kolejnej generacji pojazdów, położył
nacisk na obniżenie kosztów obsługi ser-
wisowej, poprzez dłuższe interwały serwi-
sowe i większą żywotność podzespołów.
Tak jak w przypadku poprzednika, nadwo-
zie nowego Conecto LF wytwarzane jest
ze stali konstrukcyjnej o podwyższonej ja-
kości zabezpieczanej antykorozyjnie w ca-
łościowej kataforezie zanurzeniowej.

Chociaż na rynki unijne autobus ofe-
rowany będzie tylko i wyłącznie z silnika-
mi Euro 6, to na innych rynkach m.in tu-
reckim czy państw Bliskiego Wschodu, na-
dal dostępna będzie wersja z silnikami
Euro 5 i Euro 3.

Poza nowym Conecto LF, Evobus Pol-
ska zaprezentowała całą gamę autobusów
turystycznych i autobusów klasy kombi.
Niewątpliwie największą uwagę zwracał
najnowszy – Setra S 515 GT-HD, sprzeda-
ny polskim przewoźnikom w liczbie blisko
10 pojazdów. Jego polska premiera miała
miejsce podczas ubiegłorocznej edycji
TRANSEXPO. Warto także dodać, że wła-
śnie ten model autobusu, został w miesiąc
po targach w Kielcach uhonorowany pre-
stiżową nagrodą International Coach Of
The Year 2014. Innym ciekawym autobu-
sem turystycznym był także Mercedes-
Benz Travego, ze specjalnie dostosowa-
nym wnętrzem dla potrzeb zawodników
mistrzowskiego klubu piłki nożnej Legii
Warszawa. Na stoisku można było zo-
baczyć także najpopularniejszy autobus
turystyczny w Polsce Mercedes-Benz
Tourismo oraz Setrę S 415 GT-HD.

Następstwem powiększenia komory silnikowej była zabudowa dwóch stopni w sąsiedztwie wieży silnika (po lewej) i nowa jednostka napędo-
wa DB OM 470 (po prawej)

Mercedes-Benz Travego w barwach Legii WarszawaSetra S 515 GT-HD – International Coach Of The Year 2014
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W bieżącym roku Solaris zmienił kon-
cepcję prezentowania swoich wyrobów.
Wszystkie z pokazanych autobusów były
w tej samej kolorystyce, która podkreślała
modułowość konstrukcji całej rodziny Urbino
i InterUrbino. Trzeba przyznać, że umiejęt-
ne powiązanie kontrastowych kolorów mie-
dzianego, czerni i bieli uwypukliło najbar-
dziej charakterystyczne elementy stylisty-
ki pojazdów produkowanych w Bolecho-
wie, a zastosowanie metalizowanego lakie-
ru podkreśliło elegancję prezentowanych
autobusów. Nowe elementy kolorystyki
zastosowano także we wnętrzu poszcze-
gólnych pojazdów. Ciekawym zabiegiem
stylistycznym było zróżnicowanie kolorystyki

sufitu i pasów nadokiennych, wzdłuż któ-
rych namalowano szaro-miedziane pasy
nawiązujące do kolorystyki zewnętrznej.
Pewne zastrzeżenia do zaprezentowanej
stylistyki mogliby mieć ludzie niedowidzą-
cy, gdyż srebrne poręcze i szare krawędzie
podestów zlewały się z kolorem wykończe-
nia wnętrza. Niemniej zabieg ten nadał
przestronności całemu wnętrzu nadwozia.

Solaris zaprezentował kolejną odmia-
nę elektrycznego autobusu niskopodłogo-
wego o długości 12 m z automatycznym
systemem szybkiego ładowania, zlokali-
zowanym na dachu pojazdu. Fabryka
z Bolechowa ma bogate doświadczenia
z eksploatacji autobusów elektrycznych

w normalnym ruchu liniowym. W pełni elek-
tryczny autobus – Solaris Urbino electric –
znalazł już pierwszych nabywców na ryn-
ku austriackim (Klagenfurt) i niemieckim
(Düsseldorf i Brunszwik). Zarówno eksplo-
atacja sprzedanych pojazdów, jak i testy
elektrycznego midibusu w wielu miastach
Polski i Europy Zachodniej wykazały, że na
jego zasięg ma wpływ wiele czynników,
w tym nie zawsze zależnych od przewoź-
nika. Do najważniejszych zaliczyć można
obciążenie, liczbę zatrzymań poza przy-
stankami, maksymalną prędkość czy tem-
peraturę zewnętrzną. Powoduje to, że
w warunkach normalnej eksploatacji zasięg
pokonywany po każdym załadowaniu

Cała trójka autobusów Solaris w jednolitej kolorystyce

System szybkiego ładowania baterii za po-
mocą pantografu

Zastosowanie nowej osi napędowej i zmniejszenie pojemności baterii zminimalizowało licz-
bę niezbędnych podestów, zwiększając liczbę foteli dostępnych z poziomu niskiej podłogi
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wahał się od 120 do 180 km. Dla przewoź-
ników najważniejsza jest jednak niezawod-
ność. Przy planowaniu rozkładu jazdy dla
autobusu elektrycznego przyjmowano więc
dolne wartości zasięgu, które w normalnej
eksploatacji są zbyt niskie. Dlatego Solaris
podjął prace nad wydłużeniem zasięgu
pojazdu poprzez krótkie doładowywania re-
alizowane na końcówce. Już dziś wiele firm
oferuje cały wachlarz takich rozwiązań,
wśród których możemy wyróżnić 3 podsta-
wowe rodzaje: za pomocą przyłącza
plug-in obsługiwanego przez kierowcę
oraz 2 bezobsługowe za pomocą pętli in-
dukcyjnej zabudowanej w jezdni oraz za
pomocą pantografu pobierającego prąd
ze specjalnego przyłącza zabudowanego
ponad płaszczyzną przystanku. Właśnie
na to ostatnie rozwiązanie zdecydował się
Solaris, uwzględniając aspekty bezpie-
czeństwa, kosztów inwestycji i późniejszej
eksploatacji oraz zakresu obsługi. Cała
konstrukcja pantografu, który automatycz-
nie łączy się z przyłączem, została opraco-
wana przez inżynierów z biura konstrukcyj-
nego w Bolechowie.

System szybkiego ładowania składa się
z platformy, w którą wmontowane są przy-
łącza ładowania i podłączonej do niej ze-
wnętrznej ładowarki DC. Moduł ten można
łatwo zainstalować w ramach istniejącej już
infrastruktury przystankowej lub na specjal-
nym filarze. Mechanizm został skonstru-
owany tak, aby w momencie zbliżania się
autobusu do przystanku z jego dachu au-
tomatycznie unosiło się ramię pantografu
z przygotowanymi do ładowania złączami.
Zewnętrzna ładowarka również gotowa jest

do pracy natychmiast po zatrzymaniu po-
jazdu. Po połączeniu się głowicy ramienia
z powierzchnią platformy ładującej nastę-
puje uziemienie, po czym do ramienia przy-
suwają się 2 elementy przyłączeniowe i roz-
poczyna się proces szybkiego ładowania.

Dzięki temu rozwiązaniu maksymalnie skró-
cono czas potrzebny na uzupełnienie ener-
gii w bateriach. Już 2-4 minuty wystarczą,
aby Urbino electric pokonał kolejnych kil-
kanaście kilometrów, do następnej stacji
ładowania. Na tym nie kończą się jednak
zalety tego systemu. Przy budowie całej
sieci ładowarek na większości dużych pę-
tli autobusowych, w autobusie elektrycz-
nym można zabudować znacznie mniejsze
baterie rzędu 60-80 kWh, w efekcie czego
pojazd jest lżejszy i może zabrać większą
liczbę pasażerów.

Kolejną innowacją wprowadzoną do
autobusu bateryjnego marki Solaris jest za-
montowanie osi elektrycznej ZF AVE 130
z dwoma silnikami prądu zmiennego
o maksymalnej mocy 120 kW każdy, zabu-
dowanymi bezpośrednio w piastach kół.
Rozwiązanie to dodatkowo obniża masę
pojazdu oraz zwiększa przestrzeń pasa-
żerską. W prezentowanym autobusie
Solaris Urbino 12 electric liczba miejsc sie-
dzących to 33+1, z czego aż 19 dostęp-
nych jest bezpośrednio z niskiej podłogi.

Solaris Urbino electric zaprezentowa-
ny w Kielcach został wyposażony w kom-
ponenty elektryczne firmy Vossloh-Kiepe
oraz w baterię o pojemności 80 kWh.

Sercem targowego Urbino 18 był silnik DAF MX-11.271

Przegubowy Solaris Urbino z silnikiem Euro 6
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Dostępne są także baterie o pojemności
105, 120, 210 i 240 kWh. Wszystko w za-
leżności od tego, jaką infrastrukturą dyso-
nuje przewoźnik i jakie jest zapotrzebowa-
nie na energię elektryczną na danej trasie.

Obok autobusu elektrycznego, Solaris
zaprezentował znane już modele Urbino
i InterUrbino, wyposażone w silniki Euro 6.
Pierwszy z nich to przedstawiciel autobu-
sów miejskich Urbino. W Kielcach można
było zobaczyć autobus przegubowy, w któ-
rym zabudowano silnik DAF MX-11.271
o pojemności 10,8 dm3 i mocy 271 kW
(370 KM). Silnik ten oferuje maksymalny mo-
ment obrotowy 1600 Nm w zakresie pręd-
kości obrotowych od 1000 do 1650 obr/min.
Autobus ten był już prezentowany na Wy-
stawie Transportu Publicznego towarzyszą-
cej 60. Światowemu Kongresu UITP w Ge-
newie. Zabudowa nowego silnika wymaga-
ła powiększenia wieży silnika, w związku
z czym na tylnym zwisie umieszczono tyl-
ko 2 fotele pasażerskie (11/2+1). Z ze-
wnątrz nowy Soalris różni się nieco zmie-
nioną ścianą tylną, w której podwyższono
wysokość pokrywy silnika i tym samym
dolną krawędź szyby tylnej. Od nowego
roku Solarisy Urbino z napędem Diesla
oferowane będą z silnikami DAF MX-11
i Cummins ISB6,7e6. Z kolei autobusy ga-
zowe oferowane będą jedynie z dziewię-
ciolitrowymi silnikami Cummins ISLG8.9e6.
Podstawowe parametry techniczne tych sil-
ników przedstawiono w tabeli 1.

Kolejnym z prezentowanych autobu-
sów był autobus międzymiastowy Inter-
Urbino 12 przystosowany do przewozu 55
pasażerów i 5,4 dm3 bagażu, wyposażony
w silnik Euro 6 Cummins ISB6,7 e6 o pojem-
ności 6,7 dm3 i mocy 231 kW (310 KM).

Obok silników Cumminsa, Inter-Urbino
oferowany jest także z silnikami DAF-a.
Wersja targowa to autobus dedykowany
do obsługi regularnych linii komunikacyj-
nych z układem drzwi 1-2-0. Szerokie,
dwuskrzydłowe drzwi umożliwiły zabudo-
wę windy dla osób niepełnosprawnych,
chowaną pod pierwszym stopniem. Duży
obszar płaskiej podłogi w środku pojazdu
umożliwia swobodne zapięcie wózka in-
walidzkiego. Uniwersalność Inter-Urbino
sprawia, że autobus cieszy się dużą po-
pularnością, przede wszystkim na ryn-
kach francuskim i włoskim, gdzie łącznie
sprzedano ponad 60 takich pojazdów.
Stopniowo zdobywa też inne rynki.
Sprzedany został m.in. do przewoźników
w Danii, Norwegii, Polsce (PKS Poznań),
Austrii i Niemiec.

Poza Solarisem, autobusy elektryczne
pokazali także czeski SOR i chiński BYD.
Czeski producent, w Kielcach zaprezen-
tował niskowejściowy midibus EBN8 o dłu-
gości 8 m, przeznaczony do przewozu
51 pasażerów. Jest to nieco mniejszy au-
tobus niż prezentowany rok wcześniej
EBN 10,5 dla Ostrawy. Oferuje 16 miejsc
siedzących i 2 fotele rozkładane. Krótkie
zwisy przedni i tylny mają wpływ na zwrot-
ność pojazdu. Zewnętrzna, obrysowa
średnica zawracania nie przekracza 18 m.
Autobus napędzany jest asynchronicznym
silnikiem elektrycznym o mocy ciągłej
120 kW, zasilanym z baterii l i towo-
jonowych Winston o pojemności 300 Ah.
Moc szczytowa oferowana przez silnik to
180 kW – umożliwia rozwinięcie prędko-
ści maksymalnej na poziomie 80 km/h.
Przy jeździe jednostajnej pusty autobus,
którego masa własna wynosi 8900 kg
może przejechać około 300 km pomiędzy
ładowaniami. W normalnym ruchu z 2-3
przystankami na kilometr, zasięg autobu-
su oscyluje w granicach 150-180 km.

BYD to kolejna chińska firma próbują-
ca swoich sił na rynku europejskim. W krę-
gu jej zainteresowania znajduje się także
Polska. Autobus tej firmy od czerwca te-
stowany był w kilku miastach naszego kra-
ju. W odróżnieniu od konkurentów BYD
specjalizuje się tylko i wyłącznie w produk-
cji pojazdów elektrycznych i komponen-
tów, takich jak zespoły napędowe, baterie
Fe czy stacje ładowania. Jej program pro-
dukcyjny obejmuje zarówno samochody
osobowe, hybrydowe plug-in, jak i dwu-
nastometrowe autobusy. W Kielcach firma
zaprezentowała trzydrzwiowy, niskopodło-
gowy autobus ebus 12 z aluminiowym

Międzymiastowy Solaris InterUrbino

Elektryczny midibus SOR EBN 8,5
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nadwoziem, napędzany dwoma silnikami
elektrycznymi prądu zmiennego umiesz-
czonymi w piastach kół o łącznej mocy
180 kW. Silniki zasilane są z baterii o po-
jemności 600 Ah, umieszczonych na zwi-
sie tylnym. Całość elektroniki sterującej
zamontowano w specjalnych szafach po-
nad nadkolami kół przednich. Wprowa-
dzenie trzecich, bezstopniowych drzwi
spowodowało, że część aparatury elek-
trycznej trzeba było zamontować na da-
chu pojazdu. Czas pełnego ładowania
baterii to około 5 godzin. Wg zapewnień
producentów autobus może przejechać
dystans 250 km pomiędzy ładowaniami.
W czasie polskich testów, pusty autobus
pokonał bez ładowania odcinek z Jaworz-
na do Włocławka. Prędkość maksymalna
autobusu oscyluje w granicach 70 km/h.
W opcji istnieje możliwość zabudowy na
dachu baterii słonecznych, wydłużających
ten dystans, lecz wtedy spada pojemność
pojazdu. Dotychczasowa eksploatacja
autobusu pokazała, że zużycie energii
waha się na poziomie 100 kWh/100 km.
Autobus oferowany jest w czterech wer-
sjach, na rynek chiński, europejski i ame-
rykański oraz z kierownicą po prawej stro-
nie adresowanej na rynki miast Azji Połu-
dniowo-Wschodniej.

Obok autobusów elektrycznych, część
producentów zaprezentowała na targach
nowe autobusy z silnikami Euro 6, które
zostały wprowadzone do produkcji na prze-
strzeni tego półrocza. Wśród nich były m.in.
polski Autosan z niskowejściowym midibu-
sem Sancity 9LE i czeski SOR z niskopo-
dłogowym autobusem NB12 oraz między-
miastowym C10,5. O ile Autosan zdecydo-
wał się na jednostkę napędową Cummins
ISB4.5E6.210, o tyle SOR w dalszym cią-
gu bazuje na włoskich silnikach FPT.

Pozostałe firmy podkreślały swoją
obecność na targach, prezentując prze-
ważnie najpopularniejsze pojazdy na na-
szym rynku. Polski przedstawiciel hiszpań-
skiej firmy Irizar, spółka Wanicki, zaprezen-
towała flagowy wyrób tej firmy model PB
w wersji trzyosiowej zakupiony przez fir-
mę Link-Bus z Zabierzowa, obsługującą
linie ekspresowe łączące Katowice i Kra-
ków z Gdańskiem oraz Kraków z Wrocła-
wiem. Prezentowany autobus wyróżniał
się bardzo bogatym wyposażeniem, w tym
m.in. tabletami zamontowanymi w zagłów-
kach foteli. Ma to być magnesem dla pa-
sażerów, szukających komfortu i w miarę
możliwości krótkiego czasu podróży. Roz-
kładowy czas na trasie Kraków – Wrocław
to 3 godziny 10 minut. Dla porównania
skorzystanie z kolei wymaga co najmniej

Autobus elektryczny BYD ebus 12

SOR NB12 z silnikiem Euro 6

5 godzin i 50 minut. Na połączeniach
gdańskich czas przejazdu oscyluje w gra-
nicach 6,5-8,5 godziny.

Solbus konsekwentnie odrabia swoją
pozycję rynkową, głównie dzięki przetar-
gom warszawskim, w ramach których do
stolicy dostarcza zarówno midibusy, jak
i autobusy wielkopojemne. W Kielcach
Solbus pokazał dziesięciometrowy midibus
SM12.03 w wersji dwudrzwiowej w barwach
stołecznego przewoźnika.

Chociaż koncern VDL ma swej ofercie
model elektryczny Citea, to jak na razie
polski przedstawiciel koncernu z pewną
rezerwą podchodzi do tego segmentu au-
tobusów miejskich. W tym roku VDL Pol-
ska zaskoczył wielu zwiedzających, poka-
zując obok swojego flagowego wyrobu,
jakim jest autobus turystyczny VDL Futura 2,

mały niskowejściowy minibus na bazie
Mercedesa Sprintera – VDL MidCity. Po-
dobnie jak prezentowany 2 lata temu przez
Evobus Polska Sprinter City, także MidCity
posiada niską podłogę pomiędzy osiami
oraz szerokie dwuskrzydłowe drzwi przed-
nie. Autobus oferuje 11 miejsc siedzących,
w tym 2 dostępne bezpośrednio z pozio-
mu niskiej podłogi. Kolejne 4 fotele w czę-
ści niskopodłogowej to fotele rozkładane,
z których można skorzystać o ile w minibu-
sie nie ma tłoku lub osoby niepełnospraw-
nej na wózku inwalidzkim. Stanowisko i ram-
pa minibusu zostały przygotowane zgodnie
z wymaganiami dyrektywy 2001/85 dla po-
jazdów typu M1. Autobus może przewieźć
jednorazowo aż 2 wózki inwalidzkie. Łączna
pojemność MidCity to 22 osoby. Dla uspraw-
nia przepływu pasażerów we wnętrzu,
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 Irizar PB w barwach firmy Link-Bus

na tylnym zwisie zamontowano dodatko-
we drzwi jednoskrzydłowe. Biorąc pod
uwagę zmniejszającą się ruchliwość Pola-
ków i spadające potoki pasażerskie, ofe-
rowany minibus może być bardzo ciekawą
ofertą dla wielu polskich miast.

Obok miejskiego Sancity 9LE, Autosan
pokazał także międzymiastowego Euro-
lider 9 eco, adresowanego głównie do
przedsiębiorstw PKS i małych prywatnych
przewoźników międzymiastowych. Jego
konstrukcja stanowi rozwinięcie Trampa.
Zewnętrznie nadwozie nawiązuje swoją
stylistyką do całej rodziny Euroliderów. Au-
tobus został tak skonstruowany, aby uzy-
skać jak najlepszą wartość w stosunku do
oferowanej ceny. Autobus „targowy” na-
pędzany był silnikiem EEV Iveco Tector
F4AE o mocy 194 kW.

Jak już wspomniano, jedną z ważnych
informacji, ostatniego dnia targów była in-
formacja o ogłoszeniu upadłości Autosa-
na. Czy Autosan pójdzie drogą Solbusa?
Pokaże to czas. W przypadku Solbusa po-
stępowanie ugodowe z wierzycielami na-
stąpiło tuż przed znacznym ożywieniem
się polskiego rynku autobusowego. Kon-
sekwentna walka o każdy przetarg i po-
szukiwanie partnera strategicznego, po-
zwoliło Solbusowi utrzymać się na rynku.
Patrząc na aktualne uwarunkowania, sy-
tuacja Autosana jest bardziej skompliko-
wana. Należy spodziewać się, że w na-
stępnych latach sprzedaż na polskim ryn-
ku autobusowym ponownie obniży się,
głównie za sprawą mniejszej sprzedaży
w sektorze autobusów miejskich i lokal-
nych, a więc w podstawowej grupie od-
biorców sanockiej fabryki. Tym samym
uzyskanie kolejnych zleceń będzie znacz-
nie trudniejsze niż obecnie. Po ogłosze-
niu upadłości małe partie autobusów tra-
fiły do ZKM Ciechanów i PKS Łomża. Je-
śli kolejny polski producent zniknie z ryn-
ku można spodziewać się wzrostu cen
rynkowych. Byłby to najbardziej pesymi-
styczny scenariusz. Na pewno lukę po
Autosanie, o ile nie przetrwa najbliższych
dwóch lat, będzie chciał zagospodarować
Solbus, który oferuje pełną gamę autobu-
sów miejskich, międzymiastowych i tury-
stycznych oraz AMZ Kutno, które cały czas
rozszerza swą rodzinę CitySmile. Ten
ostatni producent pokazał w Kielcach
obok autobusu dwunastometrowego, tak-
że nowy niskowejściowy midibus CS8,5LE,
przeznaczony do przewozu 60 pasażerów.
Autobus został wyposażony w 22 miejsca
siedzące, jednak żadne z nich nie jest do-
stępne bezpośrednio z poziomu niskiej
podłogi. Wejście do wnętrza zapewniają

Warszawski Solbus Solcity SM12.03

VDL Futura 2
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dwie pary drzwi w układzie 1-2-0. Podobnie
jak w Autosanie, także w CitySmile 8,5 LE
zabudowano silnik FPT NEF 4-N40-ENT
o mocy 130 kW, który współpracuje z auto-
matyczną skrzynią biegów Allison T3000.

Reprezentacja autobusów napędza-
nych paliwami alternatywnymi była taka, jak
zainteresowanie nimi na polskim rynku.
W Kielcach mogliśmy zobaczyć aż 2 auto-
busy z napędem gazowym. Pierwszy z nich
to Solbus Solcity SM12, napędzany silni-
kiem Cummins ISLG8.9, przystosowanym
do zasilania ciekłym gazem ziemnym LNG.
Mimo nie najlepszych doświadczeń z po-
przednim partnerem, Solbus widzi wielką
szansę dla siebie w tym rodzaju paliwa.
Obecnie spółka z Solca Kujawskiego
współpracuje z niemieckim oddziałem
GAZPROM-u, który zapewnia całą infra-
strukturę do tankowania i dostawę paliwa
gazowego. Ostatnim sukcesem jest zwy-
cięstwo w przetargu na dostawę 35 nisko-
podłogowych autobusów przegubowych
Solbus Solcity SM18, zasilanych LNG do
Warszawy. Wartość kontraktu obejmujące-
go dostawę autobusów i paliwa przez okres
10 lat to ponad 114 mln zł.

Drugi z autobusów to niskowejściowy,
dwudrzwiowy SOR CN12, zasilany sprężo-
nym gazem ziemnym CNG. O ile w Polsce
autobusy gazowe eksploatowane są tylko
i wyłącznie w miastach, o tyle u naszych
południowych sąsiadów paliwo gazowe
jest z powodzeniem wykorzystywane tak-
że w przewozach międzymiastowych.

Mimo mniejszej liczby dostawców, jak
zawsze w Kielcach można było zobaczyć
wiele ciekawych rozwiązań technicznych,
ilustrujących zmiany na polskim rynku au-
tobusowym. W kolejnej części artykułu za-
prezentujemy Czytelnikom ofertę firm pro-
wadzących konwersję samochodów do-
stawczych na minibusy oraz producentów
komponentów.

Minibus VDL MidCity z niską podłogą w przedniej części autobusu

Autosan Eurolider 9 eco

Niskowejściowy autobus miejski SOR CN12, zasilany gazem ziemnym

AMZ CitySmile CS8,5LE


