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Trzecia generacja Urbino (2005–2014)
Podczas targów IAA w Hanowerze w 2004 r. Solaris zaprezentował 
po raz pierwszy trzecią generację popularnego Urbino. Nadwo-
zie poddano stylistycznym zmianom; zgodnie z obowiązującymi 
trendami zaokrąglone linie nadwozia zastąpiono długimi łukami 
o ostrych krawędziach, dzięki czemu sylwetce nadano bardziej dy-
namiczny kształt. Przednia część pojazdu nawiązała stylem do tu-
rystycznej Vacanzy. Przy zmianie kształtu szyby przedniej obniżo-
no jej dolną, prawą krawędź o kolejne 50 mm, co jeszcze bardziej 
wpłynęło na poprawę widoczności z miejsca kierowcy podczas 
podjazdu na przystanek. Aby poprawić podatność obsługową, 
wprowadzono dzielony, trzyczęściowy zderzak. Zmieniono także 
kształt pasa nadokiennego, aby umożliwić montaż tablicy kie-
runkowej poza płaszczyzną szyb bocznych. Zmianie uległa także 
tylna ściana, gdzie wprowadzono łatwo zdejmowany zderzak, uła-
twiający demontaż silnika. Całkowicie zmieniono przednią część 
wnętrza, wprowadzając nową kabinę kierowcy. Tu także wszystkie 
elementy ukształtowano, wykorzystując długie krzywizny. Miejsce 
pracy kierowcy wykonano z wysokiej jakości tworzyw sztucznych 
typu PUR. Ostatnią nowością zastosowaną we wnętrzu Urbino III 
była nowa stylistyka obudowy wieży silnika. Wraz z nową formą 
wieży wprowadzono także nową izolację akustyczną komory silni-
kowej, obniżającą hałas wewnętrzny. Tylna część pojazdu została 
przekonstruowana pod kątem zabudowy silników Euro  4, które 
stały się obowiązkowe od października 2005 r. 

Trzecia generacja autobusów Urbino weszła do produkcji 
w marcu 2005 r. Najpierw pojawiła się wersja dwunastometrowa; 
kolejne wersje miały 10, 15 i 18 m (zarówno w odmianie niskopo-
dłogowej, jak i niskowejściowej). Następnym etapem była unifika-
cja konstrukcji trolejbusów Solaris Trollino 18 i Solaris Trollino 12 
z modelem Urbino trzeciej generacji, a w konsekwencji – obniże-
nie kosztów produkcji. 

We wrześniu 2005 r. Solaris zaprezentował pierwszy na polskim 
rynku autobus niskopodłogowy napędzany silnikiem Euro 4. Pro-
totyp autobusu był wprawdzie gotowy już w marcu, ale jego pre-
miera została przesunięta na drugą połowę roku z uwagi na usta-
lenia z dostawcą nowej jednostki napędowej, której europejska 
premiera będzie miała miejsce dopiero podczas organizowanych 
w październiku targów BusWorld w Kortrijk.

Pierwszą jednostką Euro 4 był DAF PR-228 o pojemności 9,2 dm3  
i mocy 228 kW (310 kM), osiągający maksymalny moment napę-
dowy 1 250 Nm. Silnik współpracował z czterobiegową automa-
tyczną skrzynią biegów Voith DIWA D863.4. Nowa jednostka zo-
stała wykonana w technologii SCR (Selective Catalytic Reduction), 
której podstawą jest redukcja tlenków azotu w układzie wyde-
chowym silnika. Tę technologię, obok DAF-a, przyjęli także Daim-
ler i Iveco. Konstrukcja mechaniczna dziewięciolitrowego silnika 
bazowała na sprawdzonym silniku DAF serii PE. Zgodnie z ba-
daniami laboratoryjnymi nowy silnik DAF-a charakteryzował się 
zmniejszonym zużyciem paliwa o około 5% (w porównaniu z ty-

Podczas kolejnych targów pojazdów użytkowych w Hanowerze Solaris Bus & Coach S.A. zaprezentował nową generację autobusu miejskiego 
Urbino. Od momentu premiery na drogi 28 krajów Europy i Azji wyjechało blisko 11 tys. pojazdów tego modelu, oferowanego w 28 odmia-
nach. Niniejszy artykuł stanowi próbę podsumowania dotychczasowych dokonań podpoznańskiej fabryki w sektorze autobusów miejskich.

Zbigniew Rusak

Solaris Urbino 
– 
Solaris Urbino 12 z silnikiem Euro 6 w barwach MPK Kraków
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poszeregiem PE). Zbiornik AdBlue zamontowa-
no pomiędzy drzwiami środkowymi a tylną osią. 
Nowymi elementami silnika DAF PR były duży 
tłumik zintegrowany z katalizatorem DeNOx 
oraz powiększona chłodnica. Ten ostatni ele-
ment wpłynął na konieczność powiększenia 
wieży silnika w jej górnej części i jest to jedyny 
element, który pozwalał odróżnić Solarisy Urbi-
no z silnikiem Euro 4 od wcześniej sprzedawa-
nych autobusów. Zmiany związane z wprowa-
dzeniem silnika Euro 4 objęły także rozszerzenie 
funkcji układu elektrycznego i systemu OBD 
(On-Board Diagnosis).

Rok 2005 to dalsze zwiększenie produkcji eks-
portowej o ponad 30%, głównie dzięki realizacji 
kontraktu na dostawę 260 autobusów przegu-
bowych dla BVG Berlin. Był to także pierwszy 
rok w historii fabryki, kiedy liczba wyproduko-
wanych autobusów przekroczyła 500. Na 606 
autobusów opuszczających bramy fabryki w Bo-
lechowie aż 80,4% trafi ło do odbiorców zagra-
nicznych. Stało się jasne, iż aby sprostać rosnącej 
liczbie zamówień, należy zbudować nową fabrykę. Dzięki dobrym 
wynikom osiąganym przez zakład w kwietniu 2005 r. Krzysztof 
Olszewski ponownie stał się właścicielem 100% udziałów spółki. 
Przejęcie pełnej kontroli nad spółką nastąpiło poprzez odkupienie 
od Kredyt Banku 28 545 udziałów stanowiących 82,32% kapitału. 
Transakcja została sfi nansowana przez fundusz inwestycyjny za-
rządzany przez fi rmę Mezzanine Management.

Wraz z zakończeniem przekształceń organizacyjnych związa-
nych ze zmianą formy organizacyjno-prawnej (przekształcenie 
ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę akcyjną) 
przystąpiono do realizacji inwestycji, której łączna wartość wy-
niosła 40  mln złotych. Budowa nowego kompleksu fabrycznego 
została podzielona na 2 etapy. Realizację pierwszego rozpoczęto 
w sierpniu 2005 r. Do końca marca 2006 r. zbudowano nowe hale 
o łącznej powierzchni 13,5 tys. m2, obejmujące halę lakierni i trans-
portu wewnętrznego o powierzchni 4,9 tys. m2, halę montażu 
wstępnego o powierzchni 1,8 tys. m2, halę montażu końcowego 

o powierzchni 2,7 tys. m2, 1,0 tys. m2 powierzchni magazynowej 
i ponad 3,0  tys. m2 pomieszczeń socjalno-biurowych i pomiesz-
czeń zaplecza technicznego. Dodatkowo wokół nowej hali po-
wstało 9,0 tys. m2 placów i dróg dojazdowych. Do końca 2007 r. 
fabryka powiększyła się o kolejne 10,0 tys. m2. Po zakończeniu dru-
giego etapu, którego najważniejszym elementem była spawalnia 
o powierzchni 7,8 tys. m2, produkcja kratownic została przeniesio-
na z Środy Wielkopolskiej do Bolechowa, co istotnie wpłynęło na 
obniżenie kosztów produkcji wynikających z konieczności trans-
portu szkieletów pomiędzy zakładami. Wraz z zakończeniem in-
westycji zdolność produkcyjna fabryki wzrosła z 5 do 8 pojazdów 
dziennie. Pierwotna hala, uruchomiona w 1996 r., została przebu-
dowana na halę odbiorów.

W 2006 r. rodzina autobusów Urbino poszerzyła się o kolejny 
model. Był to najmniejszy pojazd – midibus o długości 8,6 m, przy-
stosowany do przewozu od 46 do 60 pasażerów. Nowy autobus 
różni się od swych „starszych braci” także szerokością. Jest węższy 

od pozostałych modeli o 150 mm. Dzięki mniejszym 
gabarytom odznacza się dużą zwrotnością. Ze-
wnętrzna średnica zawracania nie przekracza 18 m.
Ponadto mniejsza szerokość umożliwia pokony-
wanie najwęższych alpejskich tuneli. Alpino został 
wyposażony w silnik Euro 4 fi rmy Cummins ISBe4, 
jednak o większej mocy – 184 kW (250 KM) – oraz 
w skrzynię biegów Voith DIWA.5. Uwzględnia-
jąc masę całkowitą pojazdu, nieprzekraczającą 
15 500  kg, układ napędowy umożliwia pokonanie 
bardzo stromych wzniesień. W odróżnieniu od 
midibusów innych producentów, w Alpino zasto-
sowano ogumienie o średnicy 22,5”, w tym – jako 
opcję – opony Super-Single na tylnej osi. Długość 
nadwozia w granicach 9 m, w połączeniu z dużym 
kątem skrętu przednich kół rzędu 50º, pozwoliło 
uzyskać wysoką zwrotność pojazdu. Zewnętrzna 
obrysowa średnica zawracania wynosi 15,8 m i jest 
mniejsza w porównaniu z Urbino 10 o 2,28 m.

Nowy midibus został skonstruowany z myślą 
o górskich obszarach krajów alpejskich, jednak na-
daje się on z powodzeniem na linie obsługujące Premiera Solarisa Urbino wyposażonego w silnik Euro 4 na Transexpo 2006

Fabryka Solarisa w Bolechowie po zakończeniu kolejnego etapu rozbudowy w 2007 r.
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ścisłe centrum miasta i osiedlowe uliczki, gdzie parku-
jące samochody mogą skutecznie blokować przejazd 
pełnowymiarowego autobusu. W Polsce, gdzie władze 
miast skutecznie blokują wjazd komunikacji miejskiej do 
zabytkowych części miasta, nie jest to rozwiązanie popu-
larne. Jednak w takich krajach jak Włochy czy Hiszpania 
większość zabytków można obejrzeć z pokładu liniowe-
go autobusu. Wystarczy wymienić takie miasta jak Rzym, 
Wiedeń, Werona, Rawenna, Neapol, Grenada czy Toledo. 
W Polsce zakupiono łącznie 55 pojazdów tego typu. Do 
największych polskich przewoźników eksploatujących te 
pojazdy należą Mobilis Warszawa i MPK Poznań.

W 2006 r. bramy fabryki w Bolechowie opuściły 
także pierwsze autobusy wyposażone w silnik diesla 
DAF PR 228 i fi ltr cząstek stałych DPF, co umożliwiło 
spełnienie normy czystości spalin EEV. Atutem bezob-
sługowego fi ltra DPF, w porównaniu z fi ltrami CRT, jest 
prosta budowa i brak konieczności stosowania jakich-
kolwiek czujników, co wpływa także na jego niższą cenę. 
Sprawność samego fi ltra cząstek stałych wynosi ponad 
50%, jednak przy zastosowaniu reakcji katalitycznej 
wzrasta ona do ponad 90%. Pierwsze autobusy tego 
typu trafi ły w tym samym roku do miejskich przewoźni-
ków BSAG z Bremy i MPK Olsztyn.

W 2007 r. pojazdy Solarisa po raz pierwszy wyjechały 
poza obszar Europy, dzięki wygranemu przetargowi na 
dostawę 225 autobusów do Dubaju w Zjednoczonych 
Emiratach Arabskich. W tym samym roku Solaris zapre-
zentował w Kielcach niskowejściową wersję autobusu na-
pędzaną silnikiem gazowym – Solarisa Urbino 12 LE CNG. 
Pierwsze egzemplarze tego autobusu przeznaczone były 
dla miasta Skellefteå w Szwecji. Aby nie zwiększać wyso-
kości pojazdu, butle CNG wbudowano poniżej linii dachu, 
w przedniej jego części, gdzie wysokość wnętrza jest duża. 
Dzięki temu wysokość autobusu nie przekracza 3,5 m. 
Solaris Urbino dla szwedzkiego przewoźnika odznaczał 
się także bogatym wyposażeniem mającym na celu uła-
twienie jego eksploatacji w warunkach zimowych. Poza 
elementami, które pojawiły się za sprawą indywidualnych 
wymagań klienta, autobus został wyposażony w tzw. pa-
kiet skandynawski, w którego skład wchodzą m.in.: pod-
grzewana podłoga w części niskopodłogowej, dodatko-
we nagrzewnice przestrzeni pasażerskiej i miejsca pracy 
kierowcy, podwójne oszklenie, dodatkowa izolacja, drzwi 
wykończone uszczelkami silikonowymi, łańcuchy na koła, 
automatyczny system gaśniczy, system „zimnego” startu 
silnika i ładowanie akumulatora.

W styczniu 2008 r. linię produkcyjną opuścił 4-tysięczny 
Urbino. Od 1999 r. autobusy tego typu trafi ły do 18 krajów 
Europy. Po dużych kontraktach na dostawę 260 autobu-
sów do Berlina i 225 do Dubaju w połowie roku podpisano 
kolejny duży kontrakt, w ramach którego Solaris dostar-
czył 320 autobusów miejskich ateńskiemu przewoźnikowi 
– fi rmie E.THE.L. Było to największe, jednorazowe zamó-
wienie, jakie do tej pory wygrał Solaris; wynosiło ponad 
80 mln euro i obejmowało dostawę do Aten 220 autobu-
sów Solaris Alpino o długości 8,6 m oraz 100 przegubo-
wych autobusów Solaris Urbino 18. Wszystkie autobusy 
były wyposażone między innymi w specjalny system kli-
matyzacji, elektryczną rampę dla wózków inwalidzkich, 
system monitoringu, kabinę kierowcy z elektrycznie za-

Solaris Alpino jest najmniejszym miejskim autobusem produkowanym w Bolechowie

Pierwszy autobus z silnikiem EEV w barwach MPK Olsztyn

Niskowejściowy Urbino napędzany sprężonym gazem ziemnym, przeznaczony
na rynek szwedzki
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mykaną szybą i rolety na bocznych szybach. Grecja stała 
się 18. z kolei eksportowym rynkiem Solarisa. 

W 2008 r. w Hanowerze i w Kielcach można było zoba-
czyć Solarisa Urbino 12 „New Edition”, będącego pierwszą 
zapowiedzią Solarisa Urbino IV generacji z zupełnie nowo 
zaaranżowaną przestrzenią pasażerską. W nowo zapre-
zentowanym wnętrzu dominują wysokiej jakości mate-
riały wykończeniowe utrzymane w przyjaznych, żywych 
kolorach. Całkowicie nowa oprawa grafi czna wieży silnika 
została zaprojektowana tak, aby harmonijnie współgrała 
z otoczeniem autobusu. W autobusie wprowadzono zu-
pełnie nową konstrukcję sufi tu zintegrowanego z efek-
townym systemem oświetlenia. Dzięki temu cały sufi t 
daje jasne, przyjazne światło. W równie prosty sposób 
przełamano duże powierzchnie wnętrza, wprowadzając 
– zamiast jednolitego tła – proste grafi czne wzory znane 
nam ze schematów linii komunikacyjnych. Dodatkowo 
wrażenie przestrzenności wnętrza zostało podkreślone 
przez zamontowanie nowych foteli Ster 6MS z translu-
centnymi (przepuszczającymi światło) oparciami.

Kolejnym wyznacznikiem nowej generacji było nowa-
torsko zaprojektowane miejsce pracy kierowcy. Deska 
rozdzielcza to nowoczesny zestaw trzech ekranów LCD. 
Podczas jazdy kierowca widzi tylko to, czego potrzebuje 
w czasie jazdy, zaś w momencie postoju wyświetlane są 
na ekranie funkcje, których kierowca potrzebuje w cza-
sie postoju (np. otwarte i zamknięte drzwi). W zastęp-
stwie klasycznych włączników, stosowanych do tej pory, 
pojawiły się przyciski touchscreen (z lewej i prawej strony 
kierownicy). Każdy przycisk po naciśnięciu daje sygnał 
dźwiękowy i zmienia swoją barwę. Również przyciski 
otwierania i zamykania drzwi można, dzięki bezprzewo-
dowej technologii, obsługiwać z kierownicy. Zewnętrz-
nie Urbino New Edition nie różni się niczym od seryj-
nego autobusu trzeciej generacji. Jedyną różnicą było 
zastosowanie w środku jednoskrzydłowych drzwi od-
skokowo-przesuwnych fi rmy Ventura Systems. Ich szero-
kość czynna jest taka sama jak w przypadku typowych 
drzwi dwuskrzydłowych i wynosi 1 250 mm. Drzwi tego 
typu zostały zamontowane m.in. w seryjnych pojazdach 
dla berlińskiego BVG. 

Rok 2008 był kolejnym rekordowym rokiem w histo-
rii Solarisa. Łącznie bramy fabryki opuściło ponad 1 000 
pojazdów. Na koniec grudnia spółka zatrudniała już po-
nad 1 600 osób. 

W 2012 r. w ofercie Solarisa pojawił się największy 
Urbino. Jest to autobus przegubowy o długości 18,75 m, 
zbudowany z myślą o rynku skandynawskim. Model ten 
to odpowiedź na potrzeby przewoźników chcących 
przewieźć dużą liczbę pasażerów przy jednoczesnym 
zapewnieniu wysokiego komfortu podróży. W przypad-
ku autobusu przegubowego bardziej chodzi o zapew-
nienie większej liczby miejsc siedzących i zwiększenie 
przestrzeni dla pasażerów stojących, gdyż – z uwagi na 
wzrost masy własnej pojazdu – całkowita pojemność 
pojazdu jest taka sama jak w klasycznym autobusie 
o długości 18 m. Dodatkowo, dla podniesienia komfor-
tu, we wnętrzu pojazdu zabudowano fotele pasażerskie 
z wysokimi oparciami.

Przygotowano także specjalną wersję niskopodłogo-
wego autobusu międzymiastowego Solaris Urbino Ü Podmiejska wersja Solarisa Urbino 12 z większą liczbą miejsc siedzących

Alpino 8,6 dla Aten

Solaris Urbino New Edition z szerokimi jednoskrzydłowymi drzwiami
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o długości 12 m. W dobie rozrastających się obszarów metropo-
litalnych jednym z elementów, który ma przyciągnąć pasażerów 
do transportu zbiorowego, jest komfort. Z drugiej strony zarów-
no organizatorom, jak i przewoźnikom, zależy na przystosowaniu 
pojazdu do obsługi osób niepełnosprawnych. Dlatego, wykorzy-
stując zalety autobusu niskopodłogowego, zbudowano auto-
bus międzymiastowy. Daje to możliwość ograniczenia kosztów 
produkcji poprzez wykorzystanie wielu części z masowo produ-
kowanych autobusów miejskich. Podstawowe różnice pomiędzy 
niskopodłogowym autobusem miejskim a niskopodłogowym au-
tobusem podmiejskim to:

 dwudrzwiowe nadwozie z jednoskrzydłowymi drzwiami przednimi,
 fotele z wysokimi oparciami, opcjonalnie wyposażone w dwu- 

i trzypunktowe pasy bezpieczeństwa,
 zabudowa foteli na podestach (by zapewnić jak najlepsze pole 

obserwacji z foteli pasażerskich),
 możliwość zabudowy półek na podręczny bagaż,
 możliwość zmiany aranżacji wnętrza naprzeciwko środkowych 

drzwi (tak, aby była możliwość wygospodarowania dodatkowej 
przestrzeni na wózek inwalidzki).
Urbino 12U powstał z myślą o Niemczech, Austrii, Szwajcarii 

i krajach Beneluxu; ma stanowić konkurencyjną konstrukcję 
względem takich pojazdów jak MAN Lion’s City Ü, Mercedes-Benz 
Citaro Ü, Setra S 415 NF czy Van-Hool A-360.

W 2013 r. pokazano pierwsze autobusy wyposażone w silniki 
Euro 6. Gama nowych jednostek napędowych obejmuje silniki 
sześciocylindrowe DAF MX-11 o pojemności 10,8 litra i mocy od 
210 kW (290 KM) do 271 kW (370 KM). Zabudowa nowego silnika 
wymagała powiększenia wieży silnika, w związku z czym na tyl-
nym zwisie umieszczono tylko 2 fotele pasażerskie (1½+1). Z ze-

wnątrz nowy Solaris różni się nieco zmienioną 
ścianą tylną, w której podwyższono wysokość 
pokrywy silnika i – tym samym – dolną krawędź 
szyby tylnej. Od 2014 r. Solarisy Urbino z napę-
dem diesla zaczęły być także oferowane z silnika-
mi Cummins ISB6,7e6 o pojemności 6,7 dm3 oraz 
o mocy od 187 kW (250 KM) do 231 kW (310 KM). 
Z kolei autobusy gazowe oferowane będą jedy-
nie z 9-litrowymi silnikami Cummins ISLG8.9e6 
o pojemności 8,9 dm3 i mocy 238 kW (320 KM). 

Na bazie Urbino trzeciej generacji od 2006 r. 
rozpoczęto także produkcję trolejbusów trzeciej 
generacji we wszystkich możliwych odmianach. 
Obecnie głównymi dostawcami komponentów 
są czeski Cegelec a.s. z Ostrawy, Škoda Electric 

z Pilzna (na rynkach Europy Centralnej i Wschodniej Solaris Trol-
lino 12AC oferowany jest jako Škoda 26Tr, Trollino 18 jako Ško-
da 27Tr i Trollino 15 jako Škoda 28Tr) i polski Medcom. Do tej chwili 
linie produkcyjne w Bolechowie opuściło blisko 700 trolejbusów, 
które trafi ły do klientów w 14 europejskich krajach, wożąc między 
innymi mieszkańców Bolonii, Budapesztu, Bukaresztu, Coimbry, 
Debreczyna, Landskrony, Neapolu, Rzymu, Rygi, Salzburga, Sofi i, 
Tallina i Wilna. W 2012 r. pierwsze Trollino zawitały także na rynek 
niemiecki do Eberswalde. Jednym z ostatnio zrealizowanych kon-
traktów była dostawa trolejbusów do Salzburga w Austrii. W ra-
mach jego realizacji do tego miasta trafi ły 24 trolejbusy, w tym 10 
z nadwoziem Metrostyle. Z kolei 30 trolejbusów Solaris Trollino 18 
dotarło do MPK Lublin.

W 2013 r. fi rma Solaris pobiła swój dotychczasowy rekord sprze-
danych pojazdów. Łącznie bramy fabryki opuściło 1 302 autobusy 
i trolejbusy, z których 1 010 trafi ło na eksport. Tym samym udział 
produkcji eksportowej wzrósł do poziomu 77,6%. Tradycyjnie, jak 
od kilku lat, największa liczba zagranicznych odbiorców fi rmy po-
chodziła z Niemiec, gdzie sprzedano łącznie aż 210 Solarisów. We 
wrześniu 2013 r. na rynek niemiecki wjechał dwutysięczny Solaris. 
Znacznie zwiększyła się liczba pojazdów sprzedanych do Serbii, za 
sprawą kontraktu na dostawę 200 przegubowych autobusów, dla 
przewoźnika z Belgradu. Zupełnie nowym rynkiem eksportowym 
dla Solarisa w roku 2013 był Izrael. Przewoźnik z Nazaretu, fi rma 
United Bus Services, kupił w Bolechowie łącznie aż 116 autobusów 
miejskich Urbino i międzymiastowych InterUrbino.

Autobusy hybrydowe – droga ku elektryczności (od 2006 r.)
Wrzesień 2006 r. to kolejna przełomowa data w historii fabry-
ki z Bolechowa. Światowa premiera hybrydowego Urbino, który 
został zbudowany dla przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej 
w Dreźnie, miała miejsce podczas 61 edycji IAA w Hanowerze. 
Dzięki zastosowaniu napędu spalinowo-elektrycznego pojazd łą-
czył w sobie zalety obydwu trakcji. Jego głównym atutem, obok 
wysokiej dynamiki i cichszej o 3 dBA pracy zespołu napędowego, 
miało być niższe o około 20% zużycie paliwa. 

Pierwsza generacja hybrydowego Urbino, mimo że wykorzy-
stywała wiele elementów seryjnego pojazdu, powstała niemal od 
podstaw. Wynikało to z faktu przyjęcia zupełnie innej koncepcji 
napędu. W pierwszej generacji zespół napędowy został zabudo-
wany w przednim członie. Wszystkie elementy układu napędowe-
go wraz z osprzętem silnika umieszczono w specjalnej obudowie, 
zlokalizowanej naprzeciwko środkowych drzwi, natomiast bateria 
układu rekuperacji energii oraz elementy sterujące pracą silni-
ków elektrycznych zlokalizowano na dachu pojazdu pierwszego 
członu. Szafa o dużych gabarytach stanowiła istotne ogranicze-

Solaris Urbino 18,75

Ogólny widok stanowiska kierowcy w Urbino New Edition z multi-
funkcyjną kierownicą. Rozwiązania z New Edition przeniesiono po-
tem do autobusu elektrycznego
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nie możliwości aranżacji wnętrza pierwszego 
członu. Innym mankamentem usytuowania 
zespołu napędowego pomiędzy osiami była 
konieczność stosowania bardzo dobrej izola-
cji termicznej i akustycznej. Z drugiej strony 
przyczepa autobusu posiadała niemal całko-
wicie płaską podłogę i umożliwiała stosowa-
nie dowolnego układu siedzeń. Hybrydowy 
Solaris pierwszej generacji przystosowany był 
do przewozu 131 pasażerów, w tym 50 na miej-
scach siedzących. 14 siedzeń  dostępnych było 
bezpośrednio z poziomu niskiej podłogi. Obni-
żenie pojemności, w porównaniu ze standardo-
wym autobusem przegubowym, nie wynikało 
jedynie ze zmiany aranżacji wnętrza, lecz było 
determinowane utrzymaniem maksymalnych 
nacisków na poszczególne osie.

Autobus został wyposażony w układ hybry-
dowy EP Drive 50 fi rmy Allison, w skład które-
go wchodzą silnik spalinowy Cummins, zespół 
przekładni i silników elektrycznych EV Drive 
oraz układ rekuperacji energii. Wybór tego 
typu napędu był nieprzypadkowy. Napęd EP 
Drive został zabudowany w ponad 2 tys. auto-
busów na całym świecie. W pojeździe pierw-
szej generacji pierwotnym źródłem energii 
był silnik Euro 4 Cummins ISLe4 o pojemności 
8,9 litra, mocy 250 kW (340 KM). Podczas hamo-
wania, gdy silniki elektryczne zaczynają pracować jako prądnice, 
nadmiar energii przekazywany jest do baterii pełniących funkcję 
akumulatora energii. Baterie niklowo-wodorkowe (Ni-MH) o wa-
dze 410 kg zamontowane zostały na dachu pojazdu w przedniej 
jego części. W pierwszej generacji nie przewidywano możliwości 
doładowywania baterii z zewnętrznego źródła energii. Okres eks-
ploatacji kompletu baterii szacowany był na 6 lat i miał być zależny 
od techniki jazdy (liczba cykli ładowanie/rozładowanie). Autobu-
sy pierwszej generacji, obok  DVB Drezno, trafi ły do niemieckich 
przewoźników LVG Lipsk i Bogestry w Bochum oraz do szwajcar-
skiego Lenzburga. Wg pomiarów przeprowadzonych w Dreźnie 

i w Lipsku w autobusie hybrydowym pierwszej generacji zanoto-
wano o 15% mniejsze zużycie paliwa. Do innych efektów związa-
nych z wprowadzeniem do eksploatacji autobusów hybrydowych 
należy zaliczyć:
1) zmniejszoną o 39% emisję w przypadku tlenków azotu NOx 

i o 97% emisję cząstek stałych,
2) mniejszą o ponad połowę emisję hałasu,
3) zwiększoną żywotność okładzin i tarcz hamulcowych (z uwagi 

na hamowanie przy współudziale silnika elektrycznego), 
4) dwa razy rzadszą wymianę oleju silnikowego niż w tradycyj-

nych autobusach z silnikiem diesla.
Solaris Urbino 18 Hybrid skonstruowany przez inży-

nierów z Bolechowa pokazał technologiczne możliwo-
ści polskiego producenta. Solaris był pierwszą fi rmą 
w Europie, która zaoferowała autobusy hybrydowe. 

Dokładnie w 2 lata po premierze Solarisa Urbino 
Hybrid 18 pierwszej generacji Solaris Bus & Coach za-
prezentował jego drugą generację. W dalszym ciągu 
w układzie przeniesienia mocy używany jest napęd 
EP Drive fi rmy Allison. Podstawową zmianą jest zasto-
sowanie mniejszego silnika spalinowego jako pier-
wotnego źródła energii. Jednostkę napędową Cum-
mins serii ISLe4 o pojemności 8,9 dm3 i mocy 250 kW 
(340 KM) zastąpiono silnikiem Cummins ISBe5 250B 
o pojemności 6,7 dm3 i mocy 178 kW (245 KM). Dzięki 
bardziej kompaktowym wymiarom i mniejszej ma-
sie cały układ napędowy przeniesiono na zwis tylny, 
tak jak w bazowym pojeździe napędzanym silnikiem 
diesla. Napęd EV Drive zamocowano w miejscu au-
tomatycznej skrzyni biegów. Jedynym zewnętrznym 
wyróżnikiem nowego pojazdu jest niska osłona po-
prowadzona wzdłuż dachu od środkowej osi, poprzez 
przegub do tylnej ściany, która maskuje zamontowa-

Solaris Trollino 18 MetroStyle dla Salzburga

Pierwszy egzemplarz Solaris Urbino 18 Hybrid dla Drezna z charakterystycznym 
„garbem” nad pierwszym członem autobusu
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ne na dachu baterie rekuperacji energii 
hamowania, przekształtniki mocy wraz 
z układem chłodzenia oraz agregat kli-
matyzacji przestrzeni pasażerskiej. Aby 
poprawić rozkład nacisków na osie, ba-
terie Ni-MH zamontowano bezpośrednio 
ponad środkową osią w pierwszym czło-
nie pojazdu. Wykorzystanie do napędu 
mniejszego silnika spowodowało dalsze 
ograniczenie zużycia paliwa na poziomie 
od 22 do 24% w porównaniu z autobu-
sem napędzanym klasycznym dieslem. 
We wnętrzu autobus hybrydowy drugiej 
generacji nie różni się niczym od autobu-
su konwencjonalnego. Może pomieścić 
około 145 pasażerów, czyli niemal tyle, 
co autobus przegubowy z silnikiem diesla 
i spełniający normę EEV.

Kolejne zamówienia na autobusy hy-
brydowe wpłynęły na decyzję o urucho-
mieniu produkcji autobusu hybrydowe-
go o długości 12 m. W październiku 2009 r., podczas BusWorld 
w Kortrijk, pokazano po raz pierwszy Solarisa Urbino 12 Hybrid. 
Z uwagi na fakt, że układ hybrydowy Allisona – z racji masy i mocy 
– adresowany jest głównie do autobusów przegubowych, zade-
cydowano, że wersja dwunastometrowa zostanie wyposażona 
w równoległy układ hybrydowy Eaton HEV (Hybrid Electric Vehicle 
System), gdzie silnik spalinowy, będący pierwotnym źródłem ener-
gii, jest mechanicznie połączony z silnikiem elektrycznym. Ofero-
wane przez tę fi rmę rozwiązania z powodzeniem wykorzystywa-
ne są w samochodach użytkowych w Stanach Zjednoczonych 
i w Chinach. Spalinową część układu hybrydowego stanowił silnik 
Cummins ISBe o mocy 225 KM i pojemności 6,7 litra, spełniający 
normę emisji spalin EEV. Silnik spalinowy połączono z silnikiem 
elektrycznym o maksymalnej mocy 44 kW. Zautomatyzowana sze-
ściobiegowa skrzynia Eaton przekazuje napęd na tylną oś auto-
busu. Pierwsze autobusy Urbino Hybrid 12 trafi ły do francuskiego 
przewoźnika Transdev, obsługującego m.in. region Paryża, oraz na 
wyspę Reunion na Oceanie Indyjskim.

Dwunastometrowa wersja hybrydowego Solarisa praktycznie 
nie różni się od standardowego Urbino napędzanego silnikiem 

diesla. Jedyną różnicą jest umieszczenie dużej pokrywy przeglą-
dowej tuż za prawym przednim kołem, za którą zamontowano 
zestaw baterii litowo-jonowych chłodzonych powietrzem, zin-
tegrowanych z przekształtnikiem mocy i modułem sterującym. 
Zastosowanie układu równoległego w autobusie dwunastome-
trowym wynikało z wymienionych niżej przesłanek. Po pierwsze: 
w systemie tym można wykorzystać wiele komponentów stoso-
wanych w pojazdach z klasycznym, spalinowym napędem. Dru-
gim czynnikiem było to, że – z uwagi na kompaktowe wymiary 
wszystkich komponentów – nowy układ można było z powodze-
niem zabudować w standardowym modelu bez konieczności 
wzmacniania struktury przestrzennej nadwozia. Po trzecie: system 
równoległy wykorzystuje się z powodzeniem nie tylko w autobu-
sach miejskich czy w pojazdach komunalnych poruszających się 
po mieście, lecz także w autobusach podmiejskich i turystycznych, 
lekkich ciężarówkach dystrybucyjnych, maszynach budowlanych, 
co gwarantuje znacznie niższą cenę komponentów i – tym samym 
– całego pojazdu. Autobus hybrydowy może przewieźć prawie 
100 pasażerów, w tym od 23 do 37 na miejscach siedzących. W no-
wym autobusie zamontowano opatentowaną deskę rozdzielczą 

kierowcy, opracowaną przez Biuro Konstrukcyjne Solari-
sa, bazującą na dotykowych ekranach LCD, znaną z Urbi-
no New Edition. Hybrydowego Solarisa wyposażono 
w automatyczny system „start-stop”, który wyłącza silnik 
spalinowy podczas postoju pod światłami lub na przy-
stanku. Podczas ruszania z przystanku autobus korzysta 
jedynie z silnika elektrycznego, wykorzystując energię 
elektryczną zgromadzoną w bateriach. Rozwiązanie ta-
kie powoduje, że pasażerowie oczekujący na przystanku 
oraz przechodnie są w dużo mniejszym stopniu narażeni 
na hałas i emisję spalin. Zaletą takiego rozwiązania jest 
także wykorzystanie maksymalnego momentu obroto-
wego silnika elektrycznego już od prędkości 0 km/h, co 
umożliwia uzyskanie większych przyspieszeń. Po prze-
kroczeniu prędkości rzędu 15–20 km/h silnik spalinowy 
automatycznie załącza się. Do czasu osiągnięcia pręd-
kości maksymalnego momentu silnika spalinowego, tj. 
ok. 1 000 obr./ min, silnik spalinowy i elektryczny pracują 
jednocześnie, przekazując zsumowany moment napę-
dowy na oś tylną. Powyżej 2 200  obr./min cały moment 

Solaris Urbino 18 Hybrid II dla hanowerskiej Üstry

Solaris Urbino Hybrid 12 podczas jazd próbnych
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napędowy pochodzi od silnika spalinowego. Dzięki mechaniczne-
mu połączeniu silnika spalinowego z mostem napędowym przy 
wyższych prędkościach unika się strat związanych z przetwarza-
niem energii.

W przypadku hamowania silnik elektryczny zaczyna pracować 
w trybie prądnicowym i doładowuje baterie. Z uwagi na zastoso-
wanie mniejszego silnika spalinowego poziom hałasu wewnętrz-
nego jest niższy o 4 dBA. W przypadku wyłączenia silnika spalino-
wego hałas we wnętrzu przestrzeni pasażerskiej ulega dalszemu 
obniżeniu. Zakres oszczędności w zużyciu paliwa waha się na po-
ziomie około 18,9%.

Rok później konstruktorzy z Bolechowa pokazali kolejną, 
czwartą już odmianę autobusu hybrydowego. Tym razem Sola-
ris zdecydował się opracować konstrukcję wykorzystującą sze-
regowy układ niemieckiej fi rmy Vossloh Kiepe. W porównaniu 
z dotychczasowymi hybrydami nowy autobus charakteryzował 
się całkowitym brakiem mechanicznego połączenia pomiędzy sil-
nikiem spalinowym a silnikiem elektrycznym. Dzięki temu o wiele 
lepiej można było rozmieścić komponenty układu napędowego 
na dachu pojazdu w celu osiągnięcia 
optymalnych nacisków na poszczegól-
ne osie. Zewnętrznie nowy autobus nie-
wiele różni się od Urbino Hybrid drugiej 
generacji z napędem Allisona. W nowym 
autobusie opracowano nowy kształt 
osłon dachowych z charakterystycznym 
przetłoczeniem, harmonijnie nawiązują-
cych do stylistyki reszty nadwozia. Pod 
osłonami kryją się takie podzespoły, jak 
akumulatory gromadzące energię hamo-
wania, układy sterowania mocą z ukła-
dami chłodzenia, rezystor hamowania 
oraz agregaty klimatyzacji przestrzeni 
pasażerskiej. W porównaniu z innymi kon-
strukcjami autobusów z układem szere-
gowym w Solarisie zdecydowano się na 
zastosowanie do gromadzenia energii 
hamowania zarówno baterii, jak i super-
kondensatorów, tak, aby wykorzystać 
zalety obydwu rozwiązań. Do szybkiego 

ładowania i rozładowania energii służy 
8 superkondensatorów o napięciu 125 V 
każdy. Do wykorzystania dodatkowej 
energii w dłuższym okresie czasu służą 
z kolei baterie litowo-jonowo-fosforowe. 
Te są wykorzystywane przede wszystkim 
w typowo elektrycznym trybie jazdy. Ich 
pojemność została tak dobrana, aby było 
możliwe pokonanie około 5 km tylko i wy-
łącznie na silniku elektrycznym. Aby sku-
tecznie zarządzać wykorzystaniem energii, 
w układzie sterowania mocą wykorzysta-
no moduł lokalizacji satelitarnej GPS, który 
daje dodatkowe informacje o topografi i 
trasy, planowanych miejscach zatrzymań 
czy zbliżaniu się do momentu, w którym 
pożądany byłby tryb pracy z całkowicie 
wyłączonym silnikiem spalinowym.

W celu osiągnięcia optymalnego stanu 
naładowania baterii przed wyjazdem na 
trasę autobus wyposażono w dodatkowe 

przyłącze plug-in fi rmy Walther, umożliwiające naładowanie bate-
rii bezpośrednio z sieci przy maksymalnym natężeniu prądu 63 A. 
To właśnie pokrywa tego przyłącza, umieszczona po prawej stro-
nie tylnego członu, wyróżnia zewnętrznie autobus od pozostałych 
modeli hybrydowych z Bolechowa.

Z uwagi na konieczność wygospodarowania miejsca na silnik elek-
tryczny o mocy 240 kW w członie tylnym pojawiły się podesty pod 
siedzeniami naprzeciw trzecich drzwi, które ograniczają w niewiel-
kim stopniu powierzchnię niskiej podłogi i zmniejszają liczbę miejsc 
siedzących dostępnych bezpośrednio z poziomu niskiej podłogi. 

Modułowość układu szeregowego gwarantuje, że układ ten 
może współpracować nie tylko z silnikiem spalinowym, lecz rów-
nież z ogniwami paliwowymi, i że może być zasilany bezpośrednio 
z sieci trakcyjnej. Atutem wykorzystania napędu elektrycznego 
jest z kolei osiągnięcie wysokich wartości przyspieszeń i całkowite 
wyeliminowanie konieczności zmiany biegów. Jednak obok zalet 
występują także i wady, do których należy zaliczyć wysokie koszty 
układu, związane z koniecznością stosowania silników trakcyjnych 
i modułów sterujących dużej mocy. 

Solaris Urbino 18 z szeregowym układem hybrydowym fi rmy Vossloh Kiepe

Solaris Urbino 18 Hybrid dla Bogestry z równoległym układem hybrydowym DIWAhybrid
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W tym samym roku bramy fabryki opuścił pierwszy hybrydowy 
autobus przegubowy z systemem równoległym DIWAhybrid fi rmy 
Voith, przeznaczony dla niemieckiego przewoźnika Bogestra z Bo-
chum. Łącznie fi rma ta zakupiła 11 takich pojazdów, a 6 zakupiło 
miasto Neuss. W systemie DIWAhybrid do gromadzenia energii 
hamowania wykorzystano także superkondensatory. Zaletą no-
wego systemu jest niska masa dodatkowych komponentów, która 
oscyluje w granicach 640 kg. 

Pod koniec 2010 r. oferta Urbino Hybrid została poszerzona 
o pojazdy z futurystycznym nadwoziem Metrostyle. Wzornictwo 
nowego nadwozia było rozwijane w ramach projektu BRT dla Pa-
ryża, gdzie operatorem jest międzynarodowy przewoźnik Trans-
dev. Główną różnicą jest przód pojazdu z mocno pochyloną szybą, 
która swoją stylistyką nawiązuje do tramwaju Tramino. W porów-
naniu z klasycznym Urbino wydłużono nieco zwis przedni. Inny-
mi elementami podkreślającymi indywidualizm bryły pojazdu są 
specjalnie ukształtowane osłony dachowe, osłony kół oraz nowy 
kształt lusterek zewnętrznych. Aby zapewnić szybszą wymianę 
pasażerów, wprowadzono także szersze drzwi odskokowo-prze-
suwne. Charakterystycznym elementem 
wyposażenia autobusu dla Paryża jest 
potężna osłona optoelektronicznego sys-
temu prowadzenia pojazdu, pozwalająca 
w pełni zautomatyzować ruch pojazdu 
(możliwa jazda bez udziału kierowcy). 
Zmiany objęły także i wnętrze pojazdu: 
wyeliminowano wszystkie zbędne po-
desty, aby uzyskać maksymalnie duży 
obszar niskiej podłogi. Wprowadzono 
także nowe oświetlenie wnętrza z cha-
rakterystycznym podświetlanym sufi tem 
(zapewniające bardziej równomierny 
strumień światła) oraz zabudowano no-
woczesny system dynamicznej informa-
cji pasażerskiej, wyświetlający w czasie 
rzeczywistym na ekranach TFT Ultra Wild 
wszelkie dane o aktualnym położeniu po-
jazdu i możliwości przesiadek. Przestrzen-
ność wnętrza dopełnia transparentna har-
monia przegubu, przepuszczająca światło 

z zewnątrz. Pojazdy Metrostyle oferowane 
są zarówno jako autobusy napędzane sil-
nikiem diesla, autobusy z napędem hy-
brydowym oraz jako trolejbusy. 

Najnowszą odmianą hybrydowych au-
tobusów Solarisa jest Urbino 12 Hybrid 
dla Pilzna z szeregowym układem czeskiej 
fi rmy Škoda. Autobus został skonstru-
owany we współpracy ze Škodą Electric 
i z Wydziałem Elektrotechniki z Uniwersy-
tetu w Pilźnie. Baterie w autobusie zostały 
tak dobrane, aby był możliwy przejazd 
pojazdu napędzanego jedynie silnikiem 
elektrycznym na dystansie 10 km. Tak jak 
w układzie Vossloh-Kiepe, energia odzy-
skiwana podczas hamowania przecho-
wywana jest zarówno w bateriach, jak 
i superkondensatorach. 

Od momentu premiery Solarisa Urbi-
no Hybrid 18 pierwszej generacji fabrykę 
w Bolechowie opuściło już ponad 200 

autobusów hybrydowych, które jeżdżą w Belgii, Finlandii, Francji, 
Litwie, Niemczech, Norwegii, Polsce, Szwajcarii oraz Czechach.

Era bezemisyjnych Solarisów (od 2011 r.)
Niewątpliwie najbardziej innowacyjnym produktem zaprezen-
towanym w 2011 r. był Solaris Urbino 8,9 LE electric, czyli midi-
bus z napędem elektrycznym. Premiera tego autobusu miała 
miejsce podczas targów Transexpo w Kielcach. Zagraniczni 
specjaliści mogli zapoznać się z tą konstrukcją na targach Bu-
sworld w belgijskim Kortrijk. Solaris Urbino 8,9 electric to bar-
dzo cichy i nieemitujący spalin autobus przystosowany do prze-
wozu ok. 60 pasażerów. Jednym z głównych wyzwań, przed jakim 
stanęli konstruktorzy elektrycznego autobusu marki Solaris, była 
redukcja masy pojazdu. Zostało to wymuszone przede wszystkim 
przez wagę zamontowanych baterii służących do magazynowa-
nia energii. W praktyce oznaczało to zastąpienie części poszycia 
bocznego autobusu panelami z włókna węglowego, niezwykle 
lekkimi, a jednocześnie wytrzymałymi. Z włókna węglowego wy-
konano także tylną pokrywę komory, w której umieszczono układ 

Solaris Urbino 18 Hybrid z futurystycznym nadwoziem Metrostyle

Solaris Urbino 12 Hybrid z szeregowym układem fi rmy Škoda
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napędowy i baterie magazynujące energię do napędzania pojaz-
du. Ponadto znaczne oszczędności w masie pojazdu znaleziono 
w cieńszych niż standardowe szybach czy nowym materiale, z któ-
rego wykonano podłogę autobusu. Zamiast sklejki wykorzystano 
drewno mahoniowe. Nowy materiał zastosowano także do wy-
konania klap kanałów powietrza – Foamed ACM. Lżejsze są rów-
nież siedzenia dla pasażerów, których konstrukcję przygotowała 
poznańska fi rma STER. Kilkanaście kilogramów zaoszczędzono też 
na aluminiowych felgach, które zastąpiły tradycyjne, wykonane ze 
stali. Ostatnimi elementami mającymi wpływ na redukcję masy 
o blisko 300 kg jest brak jakichkolwiek płynów eksploatacyjnych 
i zbiorników na tradycyjne paliwo. Ostatecznie, po dołożeniu do 
tej „odchudzonej konstrukcji autobusu” baterii o wadze 1400 kg, 
autobus jest tylko nieznacznie cięższy w porównaniu z autobu-
sem tych samych rozmiarów, ale o tradycyjnym napędzie spali-
nowym. Uwzględniając całkowity bilans 
masy, związany z eliminacją silnika spa-
linowego, Urbino electric jest cięższy od 
bazowego modelu o około 750 kg.

Sercem układu napędowego elek-
trycznego Solarisa w rozmiarze midi jest 
czteropolowy asynchroniczny silnik trak-
cyjny o mocy 120 kW, dostarczony przez 
fi rmę Vossloh Kiepe. Energia do napę-
dzania silnika trakcyjnego zgromadzona 
jest w dwóch bateriach o wadze 700 kg 
każda. Dostawcą baterii jest polska fi rma 
Wamtechnik z Warszawy. Zastosowane 
baterie litowe mają napięcie znamiono-
we 600 V i gromadzą energię o wartości 
120 kWh. Magazyny energii chłodzone są 
cieczą. Moment napędowy z silnika elek-
trycznego przekazywany jest poprzez 
klasyczną przekładnię główną na porta-
lowy most napędowy DANA.

Wartość energii zgromadzona w ba-
teriach zamontowanych w elektrycznym 
midibusie pozwalała na początku na 
przejechanie do 100 km na jednym ła-
dowaniu. Pojazd może rozwijać mak-

symalną prędkość 50 km/h. Energia 
zgromadzona w bateriach stanowi źró-
dło „paliwa” nie tylko dla układu napę-
dowego: dostarcza również energię dla 
wszystkich innych układów w autobu-
sie, w tym wspomagania kierowniczego, 
ogrzewania i wentylacji czy sterowania 
elektrycznymi drzwiami. Wszystkie ukła-
dy w autobusie, które zwykle napędzane 
są z wykorzystaniem kompresorów napę-
dzanych z silnika spalinowego, musiały 
zostać zastąpione elektrycznymi rozwią-
zaniami. Baterie ładowane są poprzez 
złącze typu plug-in fi rmy Walter. Ich na-
pełnienie z terminala ładowania 3 400 V 
63 A trwa do 4 godzin (przy założeniu, że 
baterie są całkowicie rozładowane). Dzię-
ki zastosowaniu układu rekuperacji ener-
gii hamowania baterie są ładowane także 
podczas jazdy. Aby uzyskać jak najlepszy 
bilans energetyczny, w autobusie wpro-

wadzono elementy obniżające zużycie energii, jak np. oświetlenie 
wewnętrzne i zewnętrzne typu LED. Prace projektowe i budowę 
prototypu sfi nansowano w 30% ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego. Nowy autobus z Bolechowa uho-
norowano Złotym Medalem Targów Kielce w kategorii „pojazdy”. 
W 2012 r. elektryczny Solaris poddawany był testom w różnych 
miastach Polski, m.in. w Poznaniu podczas EURO 2012, w Warsza-
wie, Krakowie i w Zakopanem.

Rok później oferta autobusów elektrycznych została rozszerzo-
na o dwunastometrową wersję autobusu Solaris Urbino electric, 
którego pierwszy egzemplarz został zakupiony przez fi rmę Braun-
schweiger Verkehrs AG. Ta spółka komunalna realizuje program 
o wartości 2,9 mln euro, fi nansowany przez niemieckiego ministra 
transportu, związany z wprowadzeniem autobusów z zerową emi-
sją spalin. Eksploatacja autobusu rozpoczęła się w I kwartale 2013 r. 

Elektryczny Solaris Urbino 8,9 podczas testów na ulicach Poznania

Solaris Urbino 12 electric
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W porównaniu z premierowym egzemplarzem, autobus dostar-
czony do Brunszwiku został wyposażony w system indukcyjnego 
doładowania baterii Bombardier – PRIMOVE, który ma w istotny 
sposób wydłużyć zasięg pojazdu. Ponadto niemiecki projekt obej-
mował również dostawę elektrycznego autobusu w wersji przegu-
bowej do końca III kwartału 2013 r. 

Urbino 12 electric został wyposażony w silnik elektryczny 
o mocy 160 kW i baterie litowo-jonowe o pojemności 210 kWh. 
Praca napędu kontrolowana jest przez elektroniczny system ste-
rujący Vossloh-Kiepe. Mimo większej mocy silnika, jak i całkowitej 
masy pojazdu, zasięg pozostał taki sam jak w przypadku midibu-
su i wynosi około 150 km. Pojemność elektrycznego autobusu 
jest o około 20% mniejsza niż w przypadku autobusu z napędem 
diesla. Może on zabrać jednorazowo na pokład 85 pasażerów, 
w tym 32 na miejscach siedzących. Elektryczny Solaris zdobył ko-
lejny medal Targów Kielce, podobnie jak rok wcześniej elektrycz-
ny midibus. Elektryczny Solaris został wyróżniony także przez nie-
mieckie Stowarzyszenie Przewoźników Transportu Publicznego 
VDV nagrodą EBUS.

Rok później Solaris pokazał kolejną odmianę elektrycznego 
autobusu niskopodłogowego o długości 12 m z automatycznym 
systemem szybkiego ładowania, umieszczonym na dachu pojaz-
du. Zarówno eksploatacja sprzedanych pojazdów, jak i testy elek-
trycznego midibusu w wielu miastach Polski i Europy Zachodniej 
wykazały, że jego zasięg jest zależny od wielu czynników, w wielu 
wypadkach niezależnych od przewoźnika. Do nich należą: obcią-
żenie, liczba zatrzymań poza przystankami, maksymalna prędkość 
czy temperatura zewnętrzna. Dzięki temu zasięg pokonywany 
po każdym załadowaniu wahał się od 120 do 180 km. Aby speł-
nić wymagania przewoźników, podjęto prace nad zwiększeniem 
zasięgu. Jedną z metod są krótkie doładowywania na końcówce. 
Już dziś wiele fi rm oferuje cały wachlarz takich rozwiązań, wśród 
których możemy wyróżnić 3 podstawowe rodzaje: 
a) za pomocą przyłącza plug-in obsługiwanego przez kierowcę, 
b) za pomocą pętli indukcyjnej zabudowanej w jezdni,
c) za pomocą pantografu pobierającego prąd ze specjalnego 

przyłącza zabudowanego nad płaszczyzną przystanku.

Solaris oferuje wszystkie wymienione 
formy ładowania, uwzględniając aspekty 
związane z bezpieczeństwem, koszta-
mi inwestycji i późniejszą eksploatacją 
oraz zakresem obsługi. W ostatnim z wy-
mienionych rozwiązań cała konstrukcja 
pantografu, który automatycznie łączy 
się z przyłączem, została opracowana 
przez inżynierów z biura konstrukcyjnego 
w Bolechowie. System szybkiego ładowa-
nia składa się z platformy, w którą wmon-
towane są przyłącza ładowania, i pod-
łączonej do niej zewnętrznej ładowarki 
DC. Moduł ten można łatwo zainstalować 
w ramach istniejącej już infrastruktury 
przystankowej lub na specjalnym fi larze. 
Mechanizm został skonstruowany tak, aby 
w momencie zbliżania się autobusu do 
przystanku z jego dachu automatycznie 
unosiło się ramię pantografu z przygoto-
wanymi do ładowania złączami. Zewnętrz-
na ładowarka również gotowa jest do pra-
cy natychmiast po zatrzymaniu pojazdu. 
Po połączeniu się głowicy ramienia z po-

wierzchnią platformy ładującej następuje uziemienie, do ramienia 
przysuwają się 2 elementy przyłączeniowe i rozpoczyna się proces 
szybkiego ładowania. Dzięki temu rozwiązaniu maksymalnie skró-
cono czas potrzebny na uzupełnienie ilości energii w bateriach. 
Już 2–4 minuty wystarczą, aby Urbino electric pokonał kolejnych 
kilkanaście kilometrów (do następnej stacji ładowania). Na tym 

System szybkiego ładowania baterii za pomocą pantografu w Urbino 
electric 12

Średniopodłogowa Valletta 11 była prekursorem Solarisa InterUrbino i zapowiedzią wejścia 
w segment autobusów lokalnych
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nie kończą się jednak zalety tego systemu. Przy budowie całej sieci 
ładowarek na większości dużych pętli autobusowych w autobusie 
elektrycznym można zabudować znacznie mniejsze baterie rzędu 
60–80 kWh, w efekcie czego pojazd jest lżejszy i może zabrać więk-
szą liczbę pasażerów.

Kolejną innowacją wprowadzoną do autobusu bateryjnego 
marki Solaris jest zastosowanie osi napędowej ZF AVE 130 z dwo-
ma silnikami prądu zmiennego o maksymalnej mocy 120 kW każ-
dy, zabudowanymi bezpośrednio w piastach kół. Rozwiązanie to 
dodatkowo obniża wagę pojazdu oraz zwiększa przestrzeń pa-
sażerską. W prezentowanym autobusie Solaris Urbino 12 electric 
liczba miejsc siedzących to 33+1, z czego aż 19 dostępnych jest 
bezpośrednio z niskiej podłogi.

W pełni elektryczne autobusy Solaris Urbino electric znalazły już 
pierwszych nabywców na rynku austriac-
kim (Klagenfurt), niemieckim (Düsseldorf, 
Brunszwik, Berlin oraz Drezno), szwedz-
kim (Vasteras) i polskim (Ostrołęka i Ja-
worzno). W 2014 r. będzie miała również 
miejsce dostawa dwóch przegubowych 
autobusów elektrycznych do fi rmy Ham-
burger Hochbahn. Będą to pojazdy dodat-
kowo wyposażone w wodorowe ogniwa 
paliwowe zwiększające zasięg autobusów.

Solaris do połączeń międzymiastowych
Swoje aspiracje do wejścia na rynek auto-
busów międzymiastowych Solaris ujaw-
nił po raz pierwszy na targach Transexpo 
w 2007 r., gdzie pokazał średniopodłogo-
wą odmianę Solarisa Urbino, która była 
pierwowzorem dla debiutującego 2 lata 
później InterUrbino Valletta 11 z ukła-
dem drzwi 1-1-0. Autobus nawiązywał 
do modelu opracowywanego pod kątem 
przewoźnika z Malty. Jego konstrukcję 
zoptymalizowano pod kątem polskich 

przewoźników, kładąc szczególny nacisk 
na niezawodność i ekonomikę eksploata-
cji. Jedenastometrowy autobus mogący 
przewieźć 43 pasażerów napędzany był 
sześciocylindrową jednostką w techno-
logii SCR Cummins ISBe4 o mocy 221 kW 
(300 KM), która współpracuje z sześciobie-
gową manualną skrzynią ZF. Podobnie jak 
w przypadku autobusów Urbino, szkielet 
Valletty wykonano ze stali nierdzewnej, 
a poszycie ze stali nierdzewnej oraz paneli 
aluminiowych. W odróżnieniu od pozosta-
łych autobusów z Bolechowa, w nowym 
autobusie wprowadzono kokpit ze zmini-
malizowaną liczbą przełączników i funkcji. 

W 2009 r. podczas targów w Kielcach 
Solaris zaprezentował nowy autobus 
międzymiastowy InterUrbino. To kolejna 
próba, po modelu Valetta, wejścia w nowy 
segment. Pojazd ma być podstawą oferty 
dla przedsiębiorstw PKS i przewoźników 
prywatnych obsługujących połączenia 
międzymiastowe. O ile Valetta była wy-
sokopodłogową odmianą Urbino, o tyle 

InterUrbino jest zupełnie nową konstrukcją. Z zewnątrz w Inter-
Urbino zachowano wszystkie atrybuty wyrobów z Bolechowa, 
do których należy zaliczyć charakterystyczną przednią szybę z ła-
godnie opadającą dolną krawędzią, refl ektory w kształcie łezki 
i dzielony przedni zderzak. Charakterystycznym elementem no-
wego autobusu jest poprowadzenie dolnej krawędzi szyb bocz-
nych aż do pokryw bagażników i nadkoli. Eliminacja bocznego 
pasa oblachowania nadała całej bryle lekkości i zapewniła utrzy-
manie odpowiednich proporcji (mimo że wysokość nadwozia jest 
wyższa o ponad 200 mm w porównaniu z miejskimi modelami). 
Podobnie jak w autobusach miejskich, świetlik przedniej tablicy 
informacyjnej zintegrowano z szybą przednią. Autobus może 
przewieźć jednorazowo 53 pasażerów na miejscach siedzących, 
a podpodłogowe bagażniki mają pojemność 5,1 m3. Wejście do au-

Solaris InterUrbino 12,8 po face-liftingu

Premierowa odmiana Solarisa InterUrbino 12
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tobusu zapewnia para drzwi w układzie 1-1-0
o szerokości czynnej od 670 do 760 mm. Na 
życzenie klienta dostępna jest także wersja 
z drzwiami w układzie 1-2-0. W takim przy-
padku istnieje możliwość zabudowy windy 
i wygospodarowania naprzeciwko środko-
wych drzwi stanowiska do mocowania wóz-
ków inwalidzkich. Podłogę poprowadzono na 
wysokości 860 mm. Półki bagażowe ponad 
siedzeniami to szkło w aluminiowych ram-
kach, dzięki czemu – optycznie – uzyskano 
większą przestrzenność wnętrza. Pasażerowie 
mają do swojej dyspozycji wysokie fotele z re-
gulacją pochylenia z zamontowanymi pasami 
bezpieczeństwa, ponad którymi zamonto-
wano, podobnie jak w autobusach turystycz-
nych, indywidualne oświetlenie. Odpowiedni 
komfort podróży zapewnia przednie niezależ-
ne zawieszenie ZF RL-75E. W pojeździe zasto-
sowano nowoczesną deskę rozdzielczą Actia 
z systemem regulacji pochylenia, zintegrowa-
nym z pochyleniem kolumny kierownicy.

W układzie napędowym wykorzystano sześciocylindrowy silnik 
Cummins ISBe5 OBD2 o mocy 220 kW i maksymalnym momencie 
obrotowym 1 100 Nm oraz sześciostopniową, mechaniczną skrzy-
nię biegów ZF 6S 1010BO. Seryjną produkcję InterUrbino urucho-
miono w drugiej połowie 2010 r. Nowy wyrób z Bolechowa został 
nagrodzony wyróżnieniem Targów Kielce w kategorii „autobusy”. 
W 2011 r. InterUrbino poddano face-liftingowi i wprowadzono do 
produkcji bardziej pojemną wersję o długości 12,8 m. Na pierwszą 
partię 20 pojazdów zdecydował się francuski przewoźnik Reunir 
Group, który obsługuje przewozy szkolne w regionie Auxerre. 
Duża uniwersalność InterUrbino sprawia, że autobus cieszy się po-

pularnością, przede wszystkim na rynkach francuskim i włoskim, 
gdzie łącznie sprzedano ponad 60 pojazdów tego typu. Stopnio-
wo zdobywa też inne rynki: duński, norweski, polski (PKS Poznań), 
austriacki czy niemiecki.

Podsumowanie
Od maja 1999 r. do 31 grudnia 2013 r. bramy fabryki w Bolecho-
wie opuściło 10 338 Solarisów Urbino i InterUrbino, z których 
blisko 64% trafi ło poza granice Polski. Oznacza to, że na każde 3 
wyprodukowane autobusy tylko 1 zostaje w kraju. Na rysunku 1 
pokazano strukturę przestrzenną sprzedaży w Europie, natomiast 
na rysunku 2 dynamikę sprzedaży i eksportu od poznańskiej pre-
miery Urbino w 1999 r. Wśród największych odbiorców Urbino są 
Polska (38,07%), Niemcy (20,59%), kraje skandynawskie (9,45%), 
Czechy i Słowacja (5,39%), Austria i Szwajcaria (3,58%), Fran-
cja (3,95%), Grecja (3,13%) i Włochy (3,00%), a więc kraje, które 
w większości przypadków (poza Grecją, Austrią i Słowacją) mają 
własny przemysł autobusowy. Pokazuje to, że w Solarisie zarów-
no osoby zarządzające, jak i pracownicy biura konstrukcyjnego, 
produkcji, sprzedaży i serwisu nie mają żadnych kompleksów 
przed potężnymi koncernami, a ich codzienna praca budzi uzna-
nie wśród klientów, którzy ponawiają kolejne kontrakty. Patrząc 
na przegląd konstrukcji minionych 15 lat, można czuć dumę, że 
polska fi rma kojarzona jest w Europie z nowoczesnością i nieza-
wodnością oraz wysoką kulturą organizacyjną. Liczymy na to, że 
kolejna generacja pojazdów będzie sprzedawać się równie do-
brze jak 3 poprzednie, a Solaris rok w rok, jak do tej pory, będzie 
zaskakiwał nas nowymi rozwiązaniami.

Autor:
mgr inż. Zbigniew Rusak – Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Rys. 1. Struktura przestrzenna eksportu na dzień 31.12.2013 r.
Źródło: Solaris Bus & Coach.

Solaris Urbino – 15 years of market success
During the next utility vehicles fair in Hannover, Solaris Bus  & Coach S.A. 
presented the new generation of the Urbino city bus. Since its premiere, 
nearly 11 000 copies of the model off ered in 28 variations appeared on 
the roads of the 28 European and Asian countries. This article is an at-
tempt to summarize the achievements of the near-Poznań factory in 
the area of the city buses.

Rys. 2. Sprzedaż i eksport autobusów Solaris Urbino w latach 1996–2013
Źródło: Solaris Bus & Coach.
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