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Mercedes-benz powraca do napędów hybrydowych
Premiera nowego Citaro z napędem hybrydowym podczas tego-
rocznych targów Busworld Europe otwiera nowy rozdział w ewo-
lucji systemów napędowych autobusów miejskich. Tym razem 
Mercedes-Benz postanowił przedstawić zupełnie inne podejście 
do rozwoju autobusów hybrydowych. Dotychczas niemal wszy-
scy producenci budowali autobus hybrydowy, wykorzystując jako 
bazę model z napędem konwencjonalnym, jednak w większości 
przypadków zmiany nie tylko ograniczały się do wymiany kompo-
nentów układu napędowego. Wprowadzenie dodatkowego silni-
ka elektrycznego, baterii lub superkondensatorów oraz układów 
sterowania mocą powodowało, że w ramach prac projektowych 
należało także mocno zaingerować w konstrukcję nośną pojazdu. 
Oczywiście montaż wszystkich dodatkowych komponentów miał 
wpływ na znaczny wzrost ceny pojazdu, a także na wzrost masy, 
co powodowało dość istotne ograniczenie pojemności pojazdu 
średnio o 10–15%. Teraz konstruktorzy z Mannheim przygotowali 
nową konstrukcję hybrydy, będącą kompromisem pomiędzy ceną 
zakupu pojazdu, efektywnym cenowo obniżeniem kosztów jego 
eksploatacji oraz globalnym efektem ekologicznym. Została ona 
zaprezentowana w niniejszym artykule.

Doświadczenia koncernu w zakresie produkcji autobusów 
hybrydowych
Pierwsze próby w zakresie autobusów hybrydowych Daimler pod-
jął już pod koniec lat 60. XX w. Podczas targów Frankfurt Motor 

Show w 1969 r. zaprezentowano 11-metrowy autobus OE302, 
wyposażony w silnik elektryczny prądu stałego firmy Bosch 
o mocy szczytowej 150 kW oraz w 4-cylindrowy silnik spalinowy 
o pojemności 3,8 dm3 o mocy 48 kW (65 KM). Silnik elektryczny 
zasilany był z 5 baterii o napięciu roboczym 380V i pojemności 
91 kWh. Baterie o łącznej masie 3,5 t umieszczone były pod pod-
łogą autobusu. W pełni naładowane zapewniały zasilanie przez 
2,5 h. Silnik spalinowy pracował ciągle w zakresie optymalnej 
prędkości obrotowej, napędzając generator doładowujący bate-
rie. OE 302 był pierwszym autobusem wyposażonym w elektrycz-
ne hamulce z układem rekuperacji energii.

Następcą modelu OE 302 był wprowadzony prawie 10 lat 
później do produkcji seryjnej OE 305, w którym baterie były za-
budowane w specjalnych wnękach pomiędzy osiami autobusu. 
W dalszym ciągu podstawą napędu był centralny silnik elektrycz-
ny prądu stałego o mocy szczytowej 150 kW, zasilany z baterii 
o pojemności, w zależności od specyfikacji, od 150 do 275 Ah. 
Ich masa wahała się od 2,0 t do 3,5 t. W trybie jazdy elektrycz-
nej pozwalały one na przejechanie od 50 do 75 km. Baterie były 
doładowywane za pomocą generatora zasilanego 6-cylindrowym 
silnikiem o mocy 74 kW (100 KM).

Doświadczenia zdobyte przy eksploatacji autobusów OE305 
pozwoliły na budowę kolejnych pojazdów dwutrakcyjnych, takich 
jak np. O305 GTD. Tym razem nie był to pojazd stricte hybry-
dowy, lecz ze zdublowanym systemem napędu, mogącym pra-
cować jako trolejbus i jako autobus. Z uwagi na to, że napęd 

Jedną z ważnych premier tegorocznych targów Busworld w Kortrijk była hybrydowa wersja jedne-
go z najpopularniejszych niskopodłogowych autobusów miejskich – Mercedesa Citaro
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elektryczny podwajał cenę pojazdu, postanowiono, że dalszy 
rozwój tego typu pojazdów będzie oparty tylko i wyłącznie na ba-
zie autobusów przegubowych o większej pojemności. Pierwszy 
O305 GTD wyprodukowano w 1979 r. Okazało się, że silnik elek-
tryczny stosowany w autobusie solo był zbyt słaby dla autobusu 
przegubowego, dlatego w tym ostatnim przypadku zdecydowano 
się na zastosowanie silnika AEG o mocy 180 kW i silnika wyso-
koprężnego o mocy 205 kW (280 KM). W układzie sterowania 
mocą zastosowano sterowanie chopperowe, charakteryzujące 
się kompaktowymi wymiarami i niewielką masą, co w niewielkim 
stopniu ograniczyło pojemność pojazdu. Pierwsze egzemplarze 
duobusów trafiły do Essenlingen i Essen. Na bazie O305 GTD 
zbudowano dwuprzegubowy, dwukierunkowy duobus O 305 GG. 
W raporcie końcowym testów z 1986 r. wykazano, że zasada bez-
pośredniego napędu elektrycznego, wykorzystywana dotychczas 
w pojazdach szynowych, jest również odpowiednia dla autobu-
sów dwutrakcyjnych. Po początkowych problemach technicznych 
i ich eliminacji pojazdy te stały się wysoce niezawodne. Jedynym 
ich mankamentem była o 20% wyższa cena w porównaniu z au-
tobusem konwencjonalnym (ze względu na podwójny napęd).

Wraz z wprowadzeniem do produkcji autobusu O405 opraco-
wano także odmiany dwutrakcyjne dla tego modelu. Pierwsze 
egzemplarze autobusów O405GTD trafiły do Essenlingen i do 
Essen. W Essen duobusy operowały na 2 liniach trolejbusowych, 
poprowadzonych na wspólnej trasie z tramwajami. Trwało to do 
1995 r., kiedy podjęto decyzję o likwidacji trakcji trolejbusowej. 
Łącznie w Europie zakupiono 50 autobusów tego typu. Poza Eu-
ropą 200 duobusów O 405 GTD dostarczono m.in. do stolicy 
Ekwadoru – Quito.

Kolejną fazą rozwoju były duobusy, w których centralny silnik 
prądu stałego zastąpiono 4 silnikami asynchronicznymi o mocy 
ciągłej 50 kW każdy, zabudowanymi w piastach kół. W duobu-
sach O405 GNTD – obok energii pobieranej bezpośrednio z sieci 
trakcyjnej – wykorzystywano także prąd z generatora zasilanego 
12-litrowym silnikiem OM 447 hLA o mocy 220 kW (300 KM). 
Duobusy tego typu eksploatowane były m.in. w Zurychu. Kolej-
ne 17 autobusów przegubowych O 405 GNDE z napędem hy-
brydowym dieslowsko-elektrycznym i z silnikami w piastach kół 
przekazano do Stuttgartu, gdzie były eksploatowane na linii 42. 
Leżący silnik spalinowy OM 447 hLA o mocy 220 kW (300 KM), 
stanowiący pierwotne źródło energii, zainstalowany był dość nie-
typowo dla Mercedesa: poprzecznie na zwisie tylnym.

Wadą autobusu O405 GNDE była ciągła praca silnika. 
W 1996 r. pokazano nową odmianę autobusu hybrydowego, tym 
razem w wersji solo – O 405 NÜH. W przeciwieństwie do modelu 
O 405 GNDE, w autobusie można było wyłączyć silnik wysoko-
prężny i kontynuować przejazd w centrach miast w trybie jazdy 
elektrycznej, bez emisji spalin. W tym celu po raz pierwszy prze-
testowano nowe baterie sodowo-niklowe Zebra, charakteryzujące 
się niższą masą niż stare akumulatory ołowiowe. Zestaw czterech 
akumulatorów, pracujących w temperaturze roboczej 270–300°C, 
ważył tylko 800 kilogramów i był montowany na dachu pojazdu. 
4 pojazdy tego typu weszły do eksploatacji w Oberstdorfie, Son-
thofen i Kempten. Projekt został dofinansowany przez Bawarskie 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Ochrony Środowiska. Teo-
retycznie niskopodłogowe autobusy mogły przejechać od 30 do 
40 km w trybie jazdy czysto elektrycznej. Jednak po ich całkowi-
tym wyładowaniu czas ponownego naładowania baterii był sto-
sunkowo długi. Dlatego od początku projekt ukierunkowano na 
optymalne wykorzystanie mocy silnika diesla poprzez inteligentne 
zarządzanie energią i tym samym zmniejszenie zużycia paliwa 

Mercedes-Benz OE305 z 1978 r.

Dwuprzegubowy duobus O305GG

Mercedes-Benz OE302 z 1969 r.
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oraz zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego. W trak-
cie testu najdłuższe odcinki pokonywane z wyłączonym silnikiem 
diesla nie przekraczały 10 km. Pierwotnym źródłem energii w tym 
autobusie był leżący silnik OM 447 hLA o mocy 184 kW (250 
KM), który napędzał generator wytwarzający prąd przemienny. Po 
wyprostowaniu prądu celem jego wysterowania ponownie zmie-
niano prąd na zmienny, który zasilał 2 silniki asynchroniczne za-
budowane w piastach. Wysoki współczynnik osłabienia pola sil-
ników elektrycznych powodował, że w zakresie prędkości między 
0 a 85 km/h nie była potrzebna żadna przekładnia mechaniczna. 
Ponadto stały, wysoki moment obrotowy silników asynchronicz-
nych zapewniał doskonałe warunki trakcyjne na pagórkowatych 
trasach regionu Allgäu, gdzie bez problemu pojazd mógł ruszyć 
z przystanku zlokalizowanego przy drodze o nachyleniu 18%. Aku-
mulatory zebra były ładowane nadmiarem energii z generatora 
podczas jazdy autobusu oraz odzyskiwaną energią hamowania. 
Aby zapewnić optymalne parametry pracy baterii, wspólnie z firmą 
ZF opracowano rozległy system zabezpieczeń, który nie pozwalał 
zarówno na całkowite rozładowanie baterii, jak i na ich przeła-
dowanie. Kontrola i synchronizacja różnych parametrów ze sobą 
oraz dostosowanie ich do rzeczywistych warunków topograficz-
nych trasy wymagały złożonych algorytmów. 

Przykładem autobusu, w którym seryjnie stosowano napęd 
hybrydowy, może być midibus Mercedes-Benz Cito. Autobus do-
stępny był w 3 długościach: od 8 do 9,60 m. Nadwozie miało 
szerokość 2,35 m, dzięki czemu pojazd ten szczególnie dobrze 
nadawał się do obsługi ciasnych i krętych uliczek w historycznych 
centrach miast oraz jako shuttle busy na lotniskach i targach. 
Czterolitrowy silnik wysokoprężny OM 904 LA o mocy 92 kW 
(125 KM), generator i asynchroniczny silnik napędowy zostały 
zamontowane jako power-pack w wydzielonej, izolowanej aku-
stycznie szafie ponad osią kół tylnych. Pojazd było wyjątkowo 
cichy dzięki bezstopniowemu układowi napędowemu. Dzięki 
aluminiowej konstrukcji dopuszczalna masa całkowita pojazdu 
wynosiła od 11,1 do 12,5 t. Pojazd mógł zabrać jednorazowo 
od 45 do 60 pasażerów. W ciągu 4 lat produkcji (1999–2003) 
wyprodukowano łącznie 643 jednostki. Część z nich jako używa-
ne trafiły do Polski, m.in. do ZKM Bielsk Podlaski, MPK Tarnów 
i PUK Mosina. 

Na przełomie 2008 i 2009 r. Mercedes-Benz zaprezentował 
nowy autobus hybrydowy w wersji przegubowej Citaro G BlueTec 
Hybrid. Autobus wyposażono w szeregowy układ umożliwiający 
przejazd na krótkich odcinkach przy całkowicie wyłączonym silni-

Przegubowy Mercedes-Benz O 405 GNDE, należący do SSB Stutt-
gart, na jednym z głównych przystanków przed dworcem kolejowym

Mercedes-Benz O405 NUH z silnikami elektrycznymi w piastach kół

Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid We wnętrzu jedyną różnicą był montaż niskiej wieży układu napędowego
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ku spalinowym. Pierwotnym źródłem energii był czterocylindrowy 
silnik spalinowy o pojemności 4,8 dm3 i mocy 160 kW (218 KM), 
napędzający generator prądu. Zastosowanie tak małego silnika 
umożliwiło zmniejszenie masy jednostki napędowej z 1 000 kg 
do 450 kg. Silnik spalinowy, który nie był wykorzystywany bezpo-
średnio do napędu, pracował w najbardziej optymalnym zakre-
sie prędkości obrotowych pod względem zużycia paliwa i emisji 
szkodliwych cząstek do atmosfery. Cały dodatkowy osprzęt – jak 
kompresor klimatyzacji, pompa wspomagania przekładni kie-
rowniczej i sprężarka powietrza – napędzany były elektrycznie. 
Dzięki temu urządzenia te pobierały tyle energii, ile w danym 
momencie potrzebowały. Kolejną zaletą tego rozwiązania była 
dowolna możliwość rozmieszczenia tych agregatów w pojeździe 
poza komorą silnika. Masa własna hybrydowego Citaro była 
tylko o tonę wyższa w porównaniu z autobusem przegubowym 
z klasycznym napędem. Nadmiar energii magazynowany był 
w bezobsługowych bateriach litowo-jonowych, umieszczonych 
na dachu autobusu. Energia gromadzona w bateriach nie po-
chodziła jedynie z generatora, lecz także pozyskiwana była pod-
czas hamowania w procesie rekuperacji energii. Koła napędza-
ne był 4 silnikami elektrycznymi zamontowanymi bezpośrednio 
w piastach środkowej i tylnej osi. Łączna moc wyjściowa silników 
elektrycznych wynosiła 320 kW, co jest wystarczającą mocą dla 
autobusu przegubowego. Układ rekuperacji energii przekazywał 
energię do silników podczas ruszania pojazdu spod świateł lub 
z przystanku. Możliwe było także ruszanie tylko przy pracujących 
silnikach elektrycznych. W zależności od parametrów ruchowych 
Citaro G BlueTec Hybrid zużywał od 20 do 30% mniej paliwa. 
W warunkach niemieckich dodatkowe koszty związane z zaku-
pem autobusu hybrydowego miały stanowić 30% ceny autobusu 
z napędem diesla i miały się amortyzować w ciągu 6 lat. W rze-
czywistości cena zakupu była znacznie wyższa z uwagi na za-
stosowane najnowsze rozwiązania techniczne. Z tego powodu 
autobus nie cieszył się zbyt dużą popularnością. Pierwsze jego 
egzemplarze trafiły m.in. do Munster, Wisbaden, Monachium, 
Bremy, Drezna i Hamburga.

W 2009 r. podczas Kongresu UITP w Wiedniu Mercedes za-
prezentował nową generację autobusu Citaro na ogniwa paliwo-
we, zbudowaną na zamówienie HVV Hamburg. Nowy autobus był 
kompilacją rozwiązań stosowanych zarówno w pojazdach wodo-
rowych, jak i hybrydowych. Z modelu Citaro G BlueTec Hybrid 
przejęto takie podzespoły, jak asynchroniczne silniki elektrycz-
ne zamontowane w piastach kół, baterie litowo-jonowe, układy 
sterowania mocą i sterowane elektrycznie elementy osprzętu 
pomocniczego. Przy opracowywaniu nowej konstrukcji szczegól-
ny nacisk położono na zwiększenie niezawodności, podatności 
obsługowej i trwałości. Bazą nowego modelu była sprawdzona 
konstrukcja klasycznego Citaro. W porównaniu z autobusem wo-
dorowym poprzedniej generacji zmianie uległa obudowa kom-
ponentów dachowych, która została bardziej zharmonizowana 
z resztą nadwozia. Z uwagi na zabudowę znacznej ilości kompo-
nentów na dachu pojazdu wzmocniono niektóre elementy kra-
townicy. Sztywność nadwozia była jednak lepsza niż w autobusie 
pierwszej generacji z uwagi na zmniejszenie masy komponentów 
dachowych i lepsze ich rozłożenie na dachu.

Brak zbiornika paliwa spowodował, że zagospodarowanie 
wnętrza, zwłaszcza w przedniej części pojazdu, można dowolnie 
kształtować i przystosowywać do indywidualnych potrzeb przewoź-
nika. Dzięki zmniejszeniu masy własnej z 14 200 do 13 200 kg 
wzrosła pojemność pojazdu z poziomu 72 do 76 pasażerów. Za-
stosowanie nowego osprzętu pomocniczego zasilanego elektrycz-

nie i uruchamianego według potrzeb przyczyniło się do znaczne-
go ograniczenia hałasu we wnętrzu. Praktycznie podczas postoju 
panowała cisza – tak, jak w przypadku trolejbusu. Podczas jazdy 
największy hałas emitowany był w wyniku styku opon z nawierzch-
nią jezdni. Także obniżenie masy własnej, a co za tym idzie – rów-
nież obniżenie środka ciężkości, spowodowało, że na przedniej 
osi, zamiast sztywnej belki, zabudowano niezależne zawieszenie.

Sercem układu napędowego były 2 zestawy ogniw paliwowych 
HY-90, składające się z 396 pojedynczych ogniw. Zostały one za-
montowano na dachu pojazdu ponad tylną osią wraz z układem 
chłodzenia. Ogniwa te wytwarzały łącznie 120 kW energii elek-
trycznej. Energia elektryczna wytwarzana była w wyniku syntezy 
cząstek tlenu pobieranego z atmosfery i wodoru pobieranego 
z zestawu butli w obecności katalizatora umieszczonego pomię-
dzy polimerową membraną PEM. Efektami ubocznymi reakcji były 
ciepło i para wodna.

O ile w autobusach pierwszej generacji sprawność ogniw wa-
hała się w zakresie od 38 do 43%, o tyle obecnie sprawność ta 
wzrosła do poziomu od 51 do 58%. Aby jak najlepiej wykorzystać 
wytwarzaną energię, część ciepła powstającego podczas reak-

Mercedes-Benz Citaro Fuell Cell Hybrid drugiej generacji

Mercedes-Benz Cito z napędem diesel-elektrycznym
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cji jest wykorzystywana do ogrzewania przestrzeni pasażerskiej. 
W przypadku braku potrzeb grzewczych ciepło emitowane przez 
ogniwa paliwowe jest odprowadzane na zewnątrz za pomocą 
4 wysokowydajnych wentylatorów. Obniżenie zapotrzebowania 
na moc uzyskano również dzięki zastosowaniu nowego osprzę-
tu pomocniczego. W autobusie pierwszej generacji wszystkie 
sprężarki i pompa układu kierowniczego były połączone mecha-
nicznie przy pomocy pasków klinowych ze specjalną przystawką 
mocowaną pomiędzy silnikiem elektrycznym a skrzynią biegów. 
Pracowały one non-stop bez względu na rzeczywiste zapotrzebo-
wanie. W autobusie drugiej generacji cały dodatkowy osprzęt jest 
napędzany elektrycznie, a poszczególne komponenty włączane 
są automatycznie, gdy zachodzi taka potrzeba. Tym samym obni-
żono o 25% zapotrzebowanie na energię niezbędną do napędu 
dodatkowego wyposażenia.

Zwiększone zapotrzebowanie na energię podczas ruszania 
wykorzystywane jest z układu rekuperacji energii. W tym celu 
tuż za zestawem butli przeznaczonych do magazynowania wo-
doru zamontowano zestaw baterii litowo-jonowych o pojemności 
26 kWh. Oprócz dodatkowej mocy przy ruszaniu baterie te są 
w stanie zasilić silniki elektryczne o mocy 120 kW w taki sposób, 
że autobus jest w stanie przejechać kilka kilometrów tylko i wy-
łącznie pobierając energię z baterii. Czynnikiem niezbędnym dla 
wytworzenia energii elektrycznej jest wodór. Jest on gromadzony 
w zestawie butli montowanych w przedniej części pojazdu pod 
ciśnieniem 350 bar. Zastosowanie bardziej efektywnych ogniw 
spowodowało zmniejszenie liczby butli z 9 do 7. To spowodowało 
kolejne obniżenie masy i pozwoliło wygospodarować dodatkowe 
miejsce na baterie. Mimo zmniejszenia zapasu wodoru o 35 kg 
zwiększono zasięg autobusu z 200 do 250 km. Wszystkie ele-
menty sterowania oraz układy pomocnicze – takie, jak prze-
kształtniki mocy DC/AC, kompresor sprężonego powietrza, kom-
presor klimatyzacji, pompa wspomagania układu kierowniczego 
i układ sterowania mocą – zamontowano we wnętrzu wieży. 

Zastosowanie nowych rozwiązań, jak i wprowadzenie kom-
ponentów nowej generacji, umożliwiło poprawę efektywności 
całego układu. Nowy autobus zużywa o połowę mniej wodoru. 
Zmniejszenie zużycia osiągnięto także dzięki zastosowaniu me-
chanizmu rekuperacji energii hamowania. W zależności od lokal-
nych warunków ruchu i topografii zużycie paliwa obniżono od 10 

do 25% w porównaniu z pojazdami pierwszej generacji. W połą-
czeniu z osprzętem pomocniczym, załączanym wg potrzeb, zu-
życie wodoru wynosi od 10 do 14 kg/100 km. Dla porównania: 
autobusy pierwszej generacji zużywają od 20 do 24 kg wodoru 
na 100 km.

Podobnie jak w przypadku układu przetwarzania energii, 
zmieniono całkowicie architekturę układu napędowego, ada-
ptując wiele rozwiązań z autobusu hybrydowego. W autobusie 
pierwszej generacji energia elektryczna dostarczana była do 
asynchronicznego silnika elektrycznego o mocy 205 kW, który 
poprzez automatyczną skrzynię biegów ZF 6HP592 przekazywał 
energię na specjalny most portalowy. W autobusie drugiej ge-
neracji zrezygnowano ze skrzyni przekładniowej i zastosowano 
most portalowy ZF AVE130 z 2 silnikami elektrycznymi o mocy 
80 kW każdy, zamontowanymi w piastach kół. 

Nowa generacja napędów hybrydowych w autobusach miejskich 
i podmiejskich Citaro
Mercedes-Benz postanowił, że napęd hybrydowy ma być, po-
dobnie jak w przypadku samochodów osobowych, oferowany 
jako jedna z opcji w całej gamie oferowanych modeli autobusów 
miejskich. Przy takiej filozofii przewoźnicy, w zależności od ro-
dzaju obsługiwanych linii, mogą zamówić autobus z napędem 
hybrydowym o długości od 10,5 do 18,2 m, niskopodłogowy lub 
niskowejściowy. Stratedzy koncernu przyjęli założenie, że napęd 
hybrydowy nie ma być etapem pośrednim w procesie wymiany 
taboru na tabor całkowicie elektryczny, lecz ma być integralnym 
elementem wyposażenia konwencjonalnego autobusu z silni-
kiem spalinowym, w celu uzyskania maksymalnej efektywności 
eksploatacji. Zaproponowane rozwiązanie stanowi kompromis 
pomiędzy utrzymaniem maksymalnej pojemności pojazdu oraz 
uzyskaniem możliwie najniższego wzrostu ceny przy możliwie 
maksymalnym obniżeniu energochłonności. Oznacza to, że nie 
można dążyć do maksymalnego zmniejszenia energochłonności 
bez uwzględnienia kosztów wprowadzanych rozwiązań. Tym sa-
mym nowy autobus – zbudowany według tej filozofii – oferuje 
– w porównaniu z autobusami konwencjonalnymi – niewiele wyż-
sze koszty zakupu, niższe koszty eksploatacji, lekką konstrukcję 
oraz podobną podatność obsługową. 

Kluczową zaletą nowego hybrydowego Citaro jest jego eko-
nomika. Już obecnie Citaro C2 należy do autobusów charakte-
ryzujących się niskim przebiegowym zużyciem paliwa. W wersji 
hybrydowej zużycie paliwa obniżono średnio o kolejne 8,5% w po-
równaniu z typowym Citaro o tej samej pojemności. Osiągnięto 
to przy minimalnej ingerencji w konstrukcję pojazdu. W dalszym 
ciągu podstawowym źródłem napędu jest silnik spalinowy, taki 
sam jak w standardowym Citaro C2. Zmniejszenie energochłon-

Zestaw ogniw paliwowych wraz z układem chłodzenia zamontowany 
na dachu pojazdu (fot. Daimler AG)

Rozkład komponentów w Citaro Fuel Cell Hybrid (rys. Daimler AG)
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ności uzyskano poprzez wspomaganie jego pracy, zwłaszcza pod-
czas ruszania z przystanku, pracą małego silnika elektrycznego 
o mocy maksymalnej 14 kW, zasilanego z superkondensatorów 
gromadzących energię hamowania. Synchroniczny silnik prądu 
zmiennego, zamontowany pomiędzy silnikiem spalinowym a au-
tomatyczną skrzynią biegów, generuje dodatkowy moment obro-
towy 220 Nm, i to już w zakresie niskich prędkości. Tym samym 
dodatkowy moment pojawia się tam, gdzie silnik spalinowy nie 
jest w stanie osiągnąć swoich maksymalnych parametrów. Dzięki 
dodatkowemu momentowi napędowemu zmniejsza się obciąże-
nie silnika spalinowego, poprawiając jednocześnie charaktery-
stykę rozruchową pojazdu. 

Silnik elektryczny podczas hamowania i jazdy na wybiegu pra-
cuje jako generator, zmieniając energię mechaniczną w energię 
elektryczną, gromadzoną w superkondensatorach. W porówna-
niu z typowymi bateriami superkondensatory charakteryzują się 
wysoką gęstością mocy, wysoką odpornością na szczytowe war-
tości mocy i długą żywotnością wyrażoną liczbą cykli ładowanie/
rozładowanie. Są lepiej dostosowane do szybkiej zamiany trybu 
pracy, co jest charakterystyczne dla ruchu miejskiego. Pojem-
ność superkondensatorów została tak dobrana, że ich pełne 
naładowanie osiąga się przy hamowaniu autobusu od 50 km/h 
do zera. Magazyn energii w hybrydowym Citaro składa się z 2 
zestawów 16 podwójnych kondensatorów o łącznej pojemności 2 
Ah. Dzięki kompaktowym wymiarom zestaw superkondensatorów 
zamontowano w tylnej części dachu. Perforowana aluminiowa 
osłona chroni moduły przed wpływem zewnętrznych warunków 
atmosferycznych i bezpośrednim działaniem promieni słonecz-
nych. Jednocześnie aluminiowe wręgi zapewniają odpowiedni 
przepływ powietrza chłodzącego.

Innym nowym elementem wyposażenia autobusu hybrydowe-
go jest falownik, który przekształca zgromadzony w superkon-

densatorach prąd stały w prąd przemienny zasilający silnik elek-
tryczny. Zarówno falownik, jak i silnik elektryczny, są chłodzone 
wodą. Dodatkowy wymiennik, zapewniający utrzymanie tempera-
tury na poziomie 65°C, w okresie zimowym został zainstalowany 
także na dachu tuż przed agregatem klimatyzacyjnym. 

Pierwszy pojazd użytkowy z technologią 48V 
Kolejną zaletą hybrydowego Citaro jest to, że elektryczna część 
układu napędowego działa bez rozbudowanej sieci wysokiego 
napięcia, co ma wpływ na likwidację wszystkich ograniczeń 
i specjalnych wymogów bezpieczeństwa wynikających z tego 
faktu. W nowym pojeździe zainstalowano oddzielną sieć o na-
pięciu 48 V, podobną do tej, jaką można znaleźć w hybrydowych 
samochodach osobowych marki Mercedes-Benz. Niska masa 
i niewielkie wymiary poszcze-
gólnych komponentów ukła-
du hybrydowego powodują, 
że nie trzeba rozbudowywać 
skrzyni aparatowych na dachu 
autobusu lub wprowadzać róż-
nego rodzaju szaf i podestów 
w jego wnętrzu. Tym samym 
wymiary gabarytowe i pojem-
ność hybrydy są identyczne jak 
w przypadku Citaro z napędem 

Chłodnica silnika elektrycznego 
i falownika

Osłona baterii superkondensatorów, zapewnia-
jąca odpowiednie temperatury pracy

Kondensatory zostały zamontowane na dachu w tylnej 
jego części

Rozmieszczenie komponentów układu hybrydowego we wnętrzu autobusu

Silnik elektryczny został umieszczony pomiędzy silnikiem a automa-
tyczną skrzynią biegów
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spalinowym. Jedyną różnicą, jaką można dostrzec zewnętrznie 
pomiędzy obydwoma typami autobusów, jest zmodyfikowana 
klapa przeglądowa zamontowana pod tylnymi rzędami siedzeń. 
Cały układ hybrydowy waży jedynie 156 kg, co stanowi ułamek 
masy innych układów napędowych tego typu. W praktyce ozna-
cza to zredukowanie pojemności pojazdu jedynie o 2 miejsca. 
Przy maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej, wynoszącej 
18 t, Citaro o długości 12,2 m może zabrać na pokład aż 105 
pasażerów (czyli podobnie jak w przypadku wersji z silnikiem 
diesla). Z kolei pojemność autobusu przegubowego z napędem 
hybrydowym to 159 pasażerów. 

Szeroki zakres unifikacji komponentów układu hybrydowego 
Zespół projektowy, opracowujący hybrydową odmianę najpopu-
larniejszego autobusu miejskiego, opierał się na sprawdzonych 
komponentach stosowanych w innych pojazdach hybrydowych 
grupy Daimler. Oznacza to, że komponenty te zostały już spraw-
dzone w normalnych warunkach eksploatacyjnych. Ich szerokie 

zastosowanie obniża koszty produkcji i gwarantuje dostępność 
części zamiennych. Na przykład silnik elektryczny o mocy 14 kW 
i pompa wody dodatkowego układu chłodzenia są takie same 
jak te stosowane w limuzynie Mercedes-Benz klasy S. Dodat-
kowy wymiennik ciepła i falownik pochodzą z samochodów cię-
żarowych. Z kolei superkondensatory stosowane są na szeroką 
skalę w klasycznych autobusach Citaro jako element rekuperacji 
energii i wspomagania pracy alternatora, wykorzystywany do po-
krycia zwiększonego zapotrzebowania na energię przez kompo-
nenty pokładowej instalacji elektrycznej. Nowym elementem hy-
brydowego Citaro jest elektrohydrauliczny system wspomagania 
układu kierowniczego. Podczas gdy dotychczasowy mechanizm 
wspomagania pracował w sposób ciągły od momentu załącze-
nia silnika, o tyle teraz jest on aktywowany tylko w momencie 
manewrowania pojazdem i obracaniem kołem kierownicy. Nowy 
układ kierowniczy stanowi obecnie opcjonalne wyposażenie całej 
gamy modeli rodziny Citaro, włącznie z największym CapaCity. 

Szeroka gama autobusów z napędem hybrydowym 
W Kortrijk można było zapoznać się z autobusem hybrydowym 
o długości 12,2 m z nadwoziem dwudrzwiowym w układzie 2-2-0. 
Jednak napęd hybrydowy jest dostępny jako wyposażenie opcjo-
nalne dla wszystkich modeli Citaro napędzanych silnikiem Mer-
cedes-Benz OM 936, zarówno w wersji stojącej, jak i leżącej. Tym 
samym gama modeli hybrydowych obejmuje teraz także kom-
paktowego Citaro K, przegubowego Citaro G, a także wszystkie 
wersje niskowejściowego Citaro LE. 

Napęd hybrydowy jest również dostępny dla autobusów Citaro 
NGT zasilanych sprężonym gazem ziemnym, wyposażonych w sil-
nik M 936 G. Należy podkreślić, że połączenie silnika gazowego 
i napędu hybrydowego jest rzadko spotykanym rozwiązaniem na 
świecie, a o jego skomplikowanej konstrukcji boleśnie przekonał 
się na własnej skórze Solbus, przygotowujący podobną konstruk-
cję dla MZK Częstochowa. W przypadku Citaro zastosowanie 
sprawdzonych podzespołów i części gwarantuje niezawodność 
eksploatacji tego typu pojazdów. Autobus hybrydowy z napę-
dem gazowym dostępny jest zarówno w wersji standardowej, jak 
i przegubowej. 

Silnik elektryczny układu hybrydowego jest w pełni kompaty-
bilny ze wszystkimi znanymi automatycznymi skrzyniami biegów 
ZF i Voith. Jedynymi modelami autobusów, dla których napęd 
hybrydowy nie jest dostępny, są autobusy Citaro wyposażone 

Gabaryty autobusu hybrydowego są identyczne jak w przypadku au-
tobus napędzanego silnikiem Diesla

Jedynym rozpoznawczym elementem autobusu z napędem hybrydo-
wym jest napis umieszczony w prawym dolnym narożniku tylnej szyby

Superkondensatory stanowią seryjne wyposażenie konwencjonal-
nych Citaro C2, które wspomagają pracę alternatora
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w silnik wysokoprężny Mercedes-Benz OM 470 
o pojemności, a także autobusy dużej pojemności 
z serii CapaCity. Brak modeli hybrydowych dla tych 
pojazdów wynika z braku odpowiedniej przestrzeni 
montażowej.

Podsumowanie
Nowe podejście do napędów hybrydowych gwa-

rantuje ich szybszy rozwój. Będzie miało to szczegól-
ne znaczenie po 2020 r., w przyszłej perspektywie 
finansowej, gdy dostępność środków pomocowych 
będzie dużo mniejsza niż obecnie. W przyszłości 
wybór określonego rodzaju napędu będzie determi-
nowany w głównej mierze kosztami zakupu, później-
szymi kosztami eksploatacyjnymi oraz całkowitym 
efektem ekologicznym. Niewątpliwie hybrydowe Ci-
taro charakteryzuje się najwyższym poziomem uni-
fikacji części zamiennych z autobusami konwencjo-
nalnymi. Ze względu na niewielką masę dodatkową 
całkowita pojemność pasażerska jest praktycznie 
taka sama. W porównaniu z autobusami elektrycz-
nymi nie ma absolutnie żadnych ograniczeń pod 
względem profilu trasy lub zasięgu podróży. Dodat-
kowo wprowadzenie do eksploatacji autobusów hy-
brydowych, zbudowanych wg tej filozofii, nie wymaga 
żadnych prac związanych z dostosowaniem zaplecza 
technicznego oraz zatrudniania elektromechaników mających 
specjalne uprawnienia do pracy z wysokim napięciami.

Także kierowcy autobusów również nie zauważą żadnej różnicy 
podczas prowadzenia pojazdu. Funkcjonalność deski rozdzielczej 
jest identyczna jak w przypadku autobusów napędzanych tylko 
i wyłącznie silnikiem diesla. Nie jest więc konieczne specjalne 
szkolenie kierowców. 

W zakresie eksploatacyjnym wszystkie komponenty zostały za-
projektowane tak, aby ich trwałość była porównywalna z trwało-
ścią całego pojazdu (jest to ok. 12 lat dla autobusu miejskiego). 
Wykorzystanie napędu hybrydowego pomaga ponadto zmniej-
szyć obciążenie silnika spalinowego podczas jazdy przy dużych 
napełnieniach, co ma wpływ nie tylko na zużycie paliwa, lecz 
również na jego trwałość. Zastosowanie silnika elektrycznego 
jako generatora mocy ma dodatkowy wpływ na zmniejszenie zu-
życia hamulców, co może przekładać się na wydłużenie trwałości 

tarcz i klocków hamulcowych. 
Obsługa warsztatowa hybrydo-
wego Citaro jest bardzo łatwa 
z uwagi na stosowanie sprawdzonych komponentów układu hy-
brydowego oraz brak technologii wysokiego napięcia. W rezulta-
cie nie ma potrzeby prowadzenia intensywnych kursów szkole-
niowych dla personelu warsztatowego lub specjalnych narzędzi 
i oprzyrządowania. Przebiegi międzyobsługowe są identyczne jak 
w przypadku autobusów z napędem konwencjonalnym i wyno-
szą 60 tys. km (lub przeglądy odbywają się raz w roku). Należy 
podkreślić, że nowy układ hybrydowy nie wprowadza żadnych 
ograniczeń przy myciu pojazdu w całopojazdowych myjniach au-
tomatycznych. Należy liczyć się także, że cena autobusu na rynku 
wtórnym, przy ewentualnej odsprzedaży, będzie równie wysoka 
jak w przypadku konwencjonalnego Citaro. Ma to szczególne 
znaczenie wśród operatorów publicznego transportu zbiorowego, 
którzy muszą ubiegać się o obsługę linii w ramach przetargów.
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Stanowisko kierowcy autobusu hybrydowego i konwencjonalnego jest 
identyczne

We wnętrzu jedynym elementem 
pozwalającym rozróżnić autobus 
hybrydowy jest dodatkowa pokry-
wa pod lewym rzędem tylnych 
siedzeń tuż przed wieżą układu 
napędowego

Pierwotnym źródłem energii w hybrydowej 
wersji Citaro jest silnik OM 936 LA o pojem-
ności 7,7 dm3


