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AUTOBUSY LOTNISKOWE  

W LOGISTYCE OBSŁUGI PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH 

 

Referat dotyczy wykorzystania autobusów dla potrzeb obsługi lotniskowej pasażerów linii lotniczych. Uzasadniono zasto-

sowanie autobusów w logistyce przywozów pasażerskich na lotniskach cywilnych. Analizie podlegają specyfika konstrukcji i 

wyposażenia autobusów lotniskowych, a także wymagania dotyczące jakości ruchu. Zaproponowane zostały metody osiągnię-

cia wysokich wymagań w tym zakresie. Kryteriami jakości ruchu są bezpieczeństwo przewozów i komfort jazdy pasażerów. 

 

WSTĘP 

Pasażerski transport lotniczy zyskuje sobie coraz więcej zwo-
lenników wśród ogólnej liczby podróżujących na długich dystan-
sach. Oprócz oczywistego wyboru samolotu jako środka transportu 
przy podróżach międzykontynentalnych, również w bardzo wielu 
przypadkach jest on preferowany do przemieszczania się pasaże-
rów na dystansach europejskich, a także pomiędzy polskimi mia-
stami posiadającymi lotniska skomunikowane przez linie lotnicze.  

Obsługa pasażerów na lotnisku, zarówno podczas odlotów sa-
molotów jak i przy przylotach składa się m in. z operacji przemiesz-
czania się ich z terminala odpraw do samolotu i odwrotnie.  Dla tego 
celu są wykorzystywane tzw. rękawy terminali łączące bezpośrednio 
terminal odpraw z podstawionym samolotem. W wielu jednak przy-
padkach przewoźnicy lotniczy rezygnują z korzystania z rękawów 
terminali z uwagi na różnorodne powody: m in.  znacznie wyższe 
koszty obsługi lotniskowej, ograniczenia w dopasowywaniu się 
danej linii lotniczej do harmonogramów lotnisk, szczególnie w przy-
padkach lotów czarterowych lub z innych przyczyn czasem wyjąt-
kowych  czy wręcz nieprzewidywalnych. 

W takich przypadkach dla przemieszczania pasażerów 
z terminala odpraw do samolotu i odwrotnie wykorzystuje się auto-
busy. Autobusy lotniskowe przewożą pasażerów w dowolny punkt 
lotniska do oczekującego samolotu lub stamtąd też ich odbierają i 
przewożą do hali odpraw. 

1. EKONOMICZNE PRZESŁANKI WYKORZYSTANIA 
AUTOBUSÓW LOTNISKOWYCH 

W celu minimalizacji kosztów obsługi samolotów na lotnisku 
tzw. tanie linie lotnicze bardzo często rezygnują z podjazdów samo-
lotów pod rękawy terminali. Pasażerowie zaś, z terminala odprawy 
do samolotu, podczas odlotów, jak i przy przylotach z samolotu do 
terminala lotniskowego są przewożeni specjalnie w tym celu wyko-
rzystywanymi autobusami lotniskowymi. Takie rozwiązanie logi-
styczne w obszarze transportowania pasażerów linii lotniczych 
znakomicie sprzyja zmniejszaniu kosztów obsługi samolotów na 
lotniskach. Działania te wraz z innymi przedsięwzięciami stosowa-
nymi przez tanie linie lotnicze niejednokrotnie powodują, że koszty 
ponoszone przez pasażerów na przelot pomiędzy poszczególnymi 
miastami są porównywalne, a czasem nawet niższe od kosztów 
przejazdu tej trasy innymi środkami transportu takimi jak kolej, 
autobus czy samochód osobowy. Nie bez znaczenia jest też w tym 

przypadku czas podróżowania oraz związane z tym uciążliwości i 
zmęczenie podróżą. 

Duże regularne lotnicze linie przewozowe także często na lot-
niskach rezygnują z podjeżdżania samolotu pod rękaw terminalu, a 
dowóz pasażerów do terminali odpraw i samolotów powierzają 
spółkom zajmującym się naziemną obsługą samolotów oraz pasa-
żerów, które posiadają specjalistyczne autobusy lotniskowe 
w swoich flotach pojazdów. W tych przypadkach jest to też podyk-
towane względami ekonomicznymi, czyli minimalizacją kosztów 
obsługi lotniskowej samolotów i pasażerów, a więc zwiększaniem 
konkurencyjności danej linii lotniczej w stosunku do innych prze-
woźników korzystających na lotniskach z rękawów terminali. 

2. AUTOBUSY LOTNISKOWE W SYTUACJACH 
NIESTANDARDOWYCH 

Autobusy lotniskowe mają też zastosowanie przy przewozie 
pasażerów na lotniskach w sytuacjach niestandardowych, wyjątko-
wych lub zgoła nieprzewidywalnych. Przykładem może tutaj posłu-
żyć nieprzewidziane lądowanie, w maju 2015 roku, na lotnisku – 
Porcie Lotniczym Okęcie im. Fryderyka Chopina w Warszawie 
będącego w trakcie realizacji lotu na trasie Dallas – Dubaj samolotu 
Airbus A 380 linii lotniczych Emirates ze Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich. Samolot wylądował w sytuacji przymusowej, wcześniej 
niezaplanowanej w celu udzielenia w warunkach szpitalnych nagłej 
pomocy medycznej choremu pasażerowi. Z uwagi na ogromne 
gabaryty samolotu niemożliwym stało się opuszczenie pokładu 
samolotu przez pasażerów poprzez rękawy terminali przystosowa-
nych do samolotów znacznie mniejszych. Samolot zaparkował z 
dala od terminali, a pasażerowie, po zejściu z samolotu po trapie, 
zostali przewiezieni na teren portu lotniczego na pokładach autobu-
sów lotniskowych. 

W innym, nieprzewidzianym przypadku, także na lotnisku – 
Porcie Lotniczym Okęcie im. Fryderyka Chopina w Warszawie latem 
2015 roku wystąpiła nagła i pilna konieczność szybkiego przewie-
zienia pasażerów od samolotu do terminala lotniskowego również z 
wykorzystaniem autobusów lotniskowych. Wprawdzie lądujący 
samolot Boeing 777 tureckich linii lotniczych Turkish Airlines wyko-
nujący lot ze Stambułu do San Francisco może swobodnie zostać 
podstawiony pod rękaw terminala, to jednak okoliczności z powodu 
których awaryjnie lądował wskazywały na konieczność pewnego 
odseparowania go od hal odpraw i urządzeń lotniskowych. Otóż w 
trakcie jego lotu w polskiej przestrzeni powietrznej zostały zgłoszo-
ne straży granicznej i policji obecność na pokładzie tajemniczej 
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paczki i telefonu komórkowego. Wystąpiła konieczność natychmia-
stowego lądowania samolotu, usytuowania go w pewnym oddaleniu, 
szybkiej ewakuacji pasażerów do autobusów lotniskowych i następ-
nie sprawdzenie pirotechniczne pokładu samolotu przez odpowied-
nie służby. 

3. NIETYPOWA KONSTRUKCJA AUTOBUSÓW 
LOTNISKOWYCH 

Konstrukcje autobusów stosowanych do przewozów pasaże-
rów w obrębie lotnisk różnią się zdecydowanie o tych, które wyko-
rzystuje się w transporcie drogowym: miejskim, turystycznym i na 
regularnych trasach międzymiastowych. I chociaż czasem typowe 
autobusy miejskie znajdują zastosowanie na lotniskach, to są one 
specjalnie przystosowywane do potrzeb przewozów lotniskowych. 

Typowe autobusy lotniskowe, które spotyka się na większości 
lotnisk na świecie to pojazdy specjalnie skonstruowane, zaprojekto-
wana, zbudowane i wyposażone. Zasadnicze odmienności w ich 
konstrukcji i wyposażeniu, w odróżnieniu od autobusów konwencjo-
nalnych, można scharakteryzować następująco: 
– zdecydowanie większa pojemność autobusów lotniskowych, 

którą osiąga się między innymi na drodze zwiększenia szeroko-
ści pojazdu osiągającą nawet do trzech metrów. Daje to możli-
wość pomieszczenia większej liczby pasażerów na pokładzie 
autobusu, jednak, z uwagi na ograniczenia przepisami ruchu 
drogowego, nie pozwala mu na poruszanie się po drogach pu-
blicznych, co uniemożliwia docelowy dowóz pasażerów poza 
obręb lotniska; 

– długość autobusów lotniskowych zawiera się w przedziale 13 – 
15 metrów i więcej, co także sprzyja osiąganiu ich większej po-
jemności; 

 

 
Rys 1. Miejsca siedzące umieszczone na obudowie nadkoli autobu-
su lotniskowego Solaris Urbino 18 [2] 
 
– liczba miejsc siedzących dla pasażerów w autobusach lotnisko-

wych jest zdecydowanie ograniczona i wynosi praktycznie od 
kilku do najwyżej kilkunastu na ogólną liczbą przewożonych pa-
sażerów sięgającą ok. 100 – 110 osób. Ponieważ przewozy rea-
lizowane są na bardzo krótkich dystansach i w niedługim czasie 
to nie ma potrzeby umieszczania pasażerów na miejscach sie-
dzących. Miejsca siedzące są usytuowane tak, aby wykorzystać 
i optymalnie zagospodarować przestrzeń pokładu autobusu np. 
na obudowie nadkola [Rys. 1]; 

– duża liczba poręczy i pętli asekuracyjnych odpowiednio usytuo-
wanych i gęsto rozmieszonych w autobusie. Zwiększa to stabil-
ność i poczucie bezpieczeństwa stojących pasażerów, szcze-
gólnie podczas zmiany tempa jazdy autobusu oraz wykonywa-
nia manewrów [Rys. 2]; 

– podłogi przeciwpoślizgowe zapobiegające poślizgom obuwia 
pasażerów nawet w stanie zawilgocenia co jest szczególnie 
istotne przy przewożeniu pasażerów stojących [Rys. 2]; 

 

 
Rys 2. Poręcze i pętle asekuracyjne oraz podłoga przeciwpoślizgo-
wa  w autobusie lotniskowym Solaris Urbino 18 [2] 
 
– konstrukcja nadwozi autobusów lotniskowych charakteryzuje się 

nisko usytuowaną podłogą, a także możliwością dalszego jej 
obniżenia na postoju tzw. funkcją przyklęku (kneeling), przez co 
uzyskuje się łatwość przy wsiadaniu i wysiadaniu pasażerów. 
Czołowi europejscy producenci autobusów lotniskowych oferują 
w swoich modelach autobusów np. Cobus i Neoplan obniżanie 
podłogi do poziomu 280 mm; 

– w celu sprawnego i szybkiego wsiadania i wysiadanie pasaże-
rów autobusów lotniskowych konstrukcja nadwozia przewiduje 
szerokie dwuskrzydłowe drzwi.  Szerokość ich dochodzi do 
1350 mm jak np. w autobusach Neoplan. Drzwi takie, najczę-
ściej w liczbie od dwóch do trzech są usytuowane po obu stro-
nach nadwozia autobusu, jak np. w autobusie Cobus 3000 (Rys. 
3). Takie obustronne zainstalowanie drzwi ogranicza do mini-
mum konieczność wykonywania przez kierowcę skomplikowa-
nych manewrów po płycie lotniska podczas podjeżdżania takim 
długim pojazdem pod schody prowadzące na pokład samolotu. 
Dla ułatwienia pasażerom i usprawnienia wsiadania i wysiada-
nia na pokład autobusu niektóre firmy montują w nadwoziach 
dodatkowe drzwi z tyłu autobusu. Taką konstrukcję można zna-
leźć w autobusie lotniskowym słoweńskiej firmy z Mariboru TAM 
w modelu VivAir (Rys. 4), które można spotkać na ponad stu 
lotniskach na świecie; 

 

 
Rys 3. Usytuowanie drzwi po lewej stronie nadwozia autobusu 
lotniskowego firmy Contract Industries Cobus 3000 [1] 
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Rys 4. Dodatkowe drzwi zamontowane z tyłu autobusu lotniskowe-
go Firmy TAM w modelu VivAir  [4] 
 
– autobusy lotniskowe standardowo są wyposażane 

w wysokowydajne układy klimatyzacji przestrzeni pasażerskiej, 
która zapewnia wysoki komfort przewozów pasażerów w bardzo 
gorące i słoneczne dni również podczas postoju autobusu. Czo-
łowi producenci autobusów lotniskowych instalują w swoich 
produktach systemy klimatyzacji austriackiej firmy Sütrack Car-
rier; 
 
Dla zrealizowania wymienionych powyżej osobliwości kon-

strukcyjnych autobusów lotniskowych należy zastosować specjalne 
konstrukcje nadwozi i podwozi. W sposób odmienny, niż jest to w 
autobusach miejskich i długodystansowych, umieszcza się jednost-
kę napędową wraz z układem przeniesienia napędu na przednie 
koła. Silnik spalinowy i automatyczną skrzynię biegów, która prze-
ważnie jest automatyczną przekładnią hydromechaniczną, montuje 
się przed przednią osią z którą tworzą one oddzielny element kon-
strukcyjny. Z przodu autobusu usytuowane są też zbiornik paliwa, 
agregat wytwarzający sprężone powietrze dla pneumatycznych 
układów hamulcowych i systemu uruchamiania drzwi autobusu oraz 
inne urządzenia i osprzęt pojazdowy.  

Sposób usytuowania układu przeniesienia napędu autobusu 
i silnika, który wnika do środka kabiny powoduje, że konieczna stała 
się inna konfiguracja wnętrza autobusu. Najczęściej z przodu znaj-
duje się kabina z miejscami dla kierowcy oraz ewentualnego po-
mocnika z oddzielnymi drzwiami po obu stronach autobusu. Kabina 
ta jest oddzielona przeszkloną ścianką od przedziału w którym 
przewożeni są pasażerowie autobusu. 

Autobusy lotniskowe poruszają się na krótkich dystansach po-
między halą odpraw i oczekującym samolotem rozwijając maksy-
malną prędkość nie przekraczającą 50 km/h z uwagi na wymogi 
bezpieczeństwa ruchu na lotnisku. Dla tego też nie występuje ko-
nieczność wyposażania ich w jednostki napędowe dużej mocy. 
Mogą być zastosowane słabsze silniki gdyż również nie jest wyma-
gana wysoka dynamika rozpędzania autobusów. Stąd też w dużym 
autobusie lotniskowym Cobus 3000, mogącym zabrać na pokład ok. 
110 pasażerów, zastosowano silnik wysokoprężny o mocy zaledwie 
115 kW, a w autobusie Neoplan o nieco większej mocy 162 kW i to 
tylko z uwagi na optymalne warunki pracy silnika spalinowego. W 
układach przeniesienia napędu znajdują zastosowania automatycz-
ne hydromechaniczne skrzenie biegów o trzech lub czterech przeło-
żeniach. 

Jak widać autobusy lotniskowe posiadające swoją odmienność 
konstrukcyjną i specyficzne wykorzystanie, wymagają przy ich 
produkcji zastosowania innych technologii oraz podzespołów niż 
jest to w przypadku autobusów konwencjonalnych. Dlatego też nie 

każda firma produkująca autobusy tradycyjne podejmuje się pro-
dukcji autobusów lotniskowych.  

W tej kategorii autobusów najbardziej znanymi markami na 
rynku europejskim są: 
– Cobus produkowany przez firmę Contract Industries, która 

oferuje modele różniące się od siebie wielkością i pojemnością, 
a oznaczane symbolami Cobus 3000, 2700, 2700s, 2400. Przy 
ich produkcji znajdują zastosowanie podzespoły i elementy au-
tobusów marki Mercedes–Benz [1]; 

– Neoplan produkowany przez słoweńską firmę Tovarna Vozil 
Maribor (TVM) i oferujący obecnie najnowszą generację swoich 
autobusów lotniskowych – modele N9112K, N9112, N9122, 
N9122L, charakteryzujące się bardzo nowoczesną stylistyką za-
równo z zewnątrz, jak i wewnątrz autobusu [3]; 

– TAM VivAir oferowany przez fabrykę w Mariborze w Słowenii 
i eksploatowany na ponad stu lotniskach na świecie [4]. 
 
Autobusy lotniskowe oferowane przez wyżej wymienione firmy 

z uwagi na swój nowoczesny wygląd oraz wysoki komfort przewo-
żenia pasażerów stanowią wizytówkę dla każdego portu lotniczego. 
Są one jednak znacznie droższe niż konwencjonalne autobusy np. 
autobusy miejskie. 

Dlatego też inni producenci autobusów, którzy w podstawowej 
ofercie mają autobusy turystyczne i miejskie podejmują się produkcji 
autobusów lotniskowych, które bardzo często są zaadaptowanymi 
autobusami miejskimi przystosowanymi do przewozu pasażerów na 
lotniskach. Sprzyja temu stale rosnące zapotrzebowanie na rynku 
na autobusy lotniskowe wraz z rozwojem transportu lotniczego 
i zwiększającymi się liczbami przewożonych pasażerów. 

W grupie tych producentów, oferujących znacznie tańsze auto-
busy, ale jednak spełniające wymogi przewożenia pasażerów na 
lotniskach można wymienić:  
– Solaris produkowane przez firmę Solaris Bus & Coach S.A., 

która oferuje modele różniące się od siebie wielkością 
i pojemnością, a oznaczane symbolami Solaris Urbino 10, Sola-
ris Urbino 12, Solaris Urbino 15 i Solaris Urbino 18 [2]; 

– MAN oferowane przez spółkę MAN Truck & Bus Deutschland 
modele MAN Lion’s City oraz przegubowy MAN Lion’s City G 
a powstające w zakładach produkcyjnych MAN 
w Starachowicach oraz Poznaniu [5]; 

– Bogdan produkowane przez ukraińską firmę Bogdan Corpora-
tion modele Bogdan A601.10, A701.90 i Bogdan 801.10 [6]; 

– MAZ produkowane przez białoruską firmę Minskij avtomobilnyj 
zavod (MAZ) OAO i oferowane jako tanie autobusy lotniskowe 
[7]. 

 

 
Rys 5. Tani autobus lotniskowy białoruskiej firmy Minskij avtomobil-
nyj zavod (MAZ) OAO [7] 
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4. BEZPIECZEŃSTWO PRZEWOZÓW I KOMFORT 
JAZDY PASAŻERÓW 

4.1. Bezpieczne i komfortowe rozpędzanie autobusu 

Bezpieczeństwo przewozów i komfort jazdy pasażerów auto-
busami na terytorium lotnisk w  znacznej mierze jest zależny od 
sposobu prowadzenia autobusu przez kierowcę. Wiąże się to prze-
de wszystkim z dynamiką zmian przyspieszenia autobusu podczas 
jego rozpędzania oraz narastania opóźnienia autobusu w czasie 
zwalniania i zatrzymywania. Płynna i powolna zmiana powyższych 
parametrów jest pożądana i uzasadniona faktem, że zdecydowana 
większość pasażerów autobusu lotniskowego, a w zasadzie prawie 
wszyscy, zajmują miejsca stojące. Pomimo tego, że na pokładzie 
autobusów jest wiele poręczy i pętli asekuracyjnych, to należy przy-
łożyć szczególną uwagę do tego by pasażerowie podczas jazdy nie 
byli narażani na gwałtowne zmiany przyspieszenia – opóźnienia 
autobusu. Nie zawsze jest możliwa pełna i skuteczna asekuracja 
pasażera, który może mieć ręce zajęte bagażem podręcznym, co 
zdarza się szczególnie przy podróżach tanimi liniami lotniczymi. Nie 
bez znaczenia jest też duża liczba pasażerów stojących na pokła-
dzie autobusu oraz znaczny przyrost jego masy. Dlatego tak ważna 
jest płynność jazdy zarówno przy rozpędzaniu jak i hamowaniu 
autobusu. 

Układy przeniesienia napędu współczesnych autobusów lotni-
skowych, tak jak i autobusów miejskich, są standardowo wyposażo-
ne w automatyczne stopniowe skrzynki biegów, które są przekład-
niami hydromechanicznymi. Algorytmy sterowania automatycznych 
skrzyń biegów autobusów miejskich realizują strategię minimalizacji 
zużycia paliwa przy zachowaniu przez autobus niezbędnych, pożą-
danych własności dynamicznych. Można to matematycznie opisać 
następującym funkcjonałem jakości ruchu podczas rozpędzania 
autobusu: 
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gdzie: 
a  – przyśpieszenie autobusu, 

v  – chwilowa wartość prędkości ruchu, 

kVV ,0  – początkowa i końcowa prędkości rozpędzania, 

ni,  – odpowiednio, indeks i liczba biegów przekładni hydrome-

chanicznej, 

eg  – jednostkowe zużycie paliwa przez silnik autobusu, 

eN  – efektywna moc silnika. 

 
Przy takiej strategii sterowania przełączaniem biegów automa-

tycznej przekładni hydromechanicznej warunek przełączania prze-
łożeń z niższych na wyższe podczas rozpędzania autobusu będzie 
opisany następującą zależnością: 
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gdzie:  

)(vai  – wartość bieżąca przyśpieszenia autobusu, 

ee Ng ,  – jednostkowe zużycie paliwa i efektywna moc silnika 

w procesie ruchu na poszczególnych biegach. 

Realizacja powyższego warunku (2) podczas przełączania bie-
gów przy rozpędzaniu autobusu, pomimo, że daje pożądany efekt 
ekonomiczny w postaci minimalizacji zużycia paliwa na rozpędzanie 
autobusu, to jednak nie zapewnia równości przyspieszeń na bie-
gach sąsiednich. W przypadku sterowania automatycznych skrzy-
nek biegów autobusów lotniskowych jest to zjawisko niepożądane z 
uwagi na możliwość pojawiania się dyskomfortu dla pasażerów 
podczas rozpędzania. 

Dlatego wydaje się celowym zastosować inną strategię stero-
wania automatycznych przekładni hydromechanicznych autobusów 
lotniskowych, a mianowicie tę jaka jest opisana następującym funk-
cjonałem jakości ruchu autobusu podczas jego rozpędzania: 
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Wtedy to warunek przełączania biegów z niższych na wyższe 
podczas rozpędzania autobusu wyrazi się następującą zależnością: 
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Na rysunku 6 zilustrowana została strategia wyznaczania op-

tymalnych chwil zmiany biegów automatycznej przekładni hydrome-
chanicznej Voith DIWA 854.3 podczas rozpędzania autobusu Sola-
ris Urbino 12. Wyodrębnione zostały linie przebiegu przyspieszeń 
na poszczególnych biegach oraz punkty ich przecięcia określające 
najbardziej pożądane chwile przełączeń przy zrównanych przyspie-
szeniach na biegach sąsiednich. Taka strategia sterowania automa-
tyczną przekładnią hydromechaniczną zapewnia płynność ruchu 
autobusu podczas jego rozpędzania, a zatem podwyższa komfort 
jazdy.  

Określone w taki sposób linie sterowania automatycznej prze-
kładni hydromechanicznej Voith DIWA 854.3 dla rozpędzania auto-
busu Solaris Urbino 12 przedstawione zostały na rysunku 7. Liniami 
″dynamiczne″ zostały wyodrębnione algorytmy sterowania przy 
zrównaniu się przyspieszeń autobusu na biegach sąsiednich, 
a zatem najbardziej pożądane z punktu widzenia płynności jazdy 
autobusu. 
 

 
Rys. 6. Graficzna interpretacja poszukiwania optymalnych, ze 
względu na dynamikę rozpędzania, chwil zmiany biegów automa-
tycznej przekładni hydromechanicznej VOITH DIWA 854.3 autobusu 
Solaris Turbino 12 [9] 
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Rys. 7. Algorytmy sterowania automatyczną przekładnią hydrome-
chaniczną VOITH DIWA 854.3 autobusu Solaris Urbino 12 [10] 

4.2. Zwalnianie i hamowanie autobusów lotniskowych 

Zwalnianie i hamowanie autobusu lotniskowego, tj. zmniejsza-
nie prędkości ruchu, aż do zatrzymania pojazdu powinno następo-
wać płynnie, bez zbędnego generowania dużego opóźnienia auto-
busu. Temu celowi służą zwalniacze (retardery) zamontowane w 
układzie przeniesienia napędu autobusu. Zastosowanie w autobu-
sach wyposażonych w automatyczną przekładnię hydromechanicz-
ną znalazły  hydrodynamiczne retardery firmy VOITH (Rys. 8). 
 

 
Rys. 8. Retarder  Voith VR 123 montowany w autobusach lotnisko-
wych dla potrzeb płynnego zwalniania i hamowania pojazdów [11] 
 

Moment hamujący zwalniacza jest generowany i regulowany za 
pomocą stopnia napełnienia przestrzeni międzyłopatkowej cieczą 
roboczą (Rys. 9). Wielkość tego momentu hamującego może być 
określona za pomocą wyrażenia: 

52DTAb                                       (5) 

gdzie: 

AbT  – moment hamujący retardera, 

  – współczynnik momentu, 

  – gęstość właściwa cieczy roboczej, 

  – prędkość kątowa wirnika turbiny retardera, 

D  – średnica zewnętrzna wirnika turbiny. 
 

Przykładowy przebieg momentu hamującego zwalniacza 
w zależności od stopnia jego napełnienia cieczą roboczą i prędkości 
ruchu autobusu przedstawia rysunek 9. 

 
Rys. 9. Przebieg momentu hamującego retardera Voith VR 123 
w zależności od stopnia napełnienia cieczą roboczą [11] 

5. OBSŁUGA AUTOBUSOWA NA POLSKICH 
LOTNISKACH 

Nowoczesne autobusy lotniskowe można spotkać także na 
polskich lotniskach. Firmy zajmujące się naziemną obsługą samolo-
tów i pasażerów na polskich lotniskach posiadają w swoim parku 
autobusów lotniskowych produkty renomowanych światowych firm 
produkujących specjalistyczne, typowe autobusy przeznaczone do 
przewozu pasażerów tylko w obrębie lotnisk. Są to np. autobusy 
niemieckiej firmy Contract Industries marki Cobus, jednak bardzo 
drogie. Funkcję przewozu pasażerów linii lotniczych na terenie 
polskich lotnisk z powodzeniem wypełniają autobusy lotniskowe 
polskich firm, które przystosowują do tego celu typowe autobusy 
miejskie, albo na ich bazie dokonują odpowiednich zmian 
w konstrukcji i wyposażeniu, by sprostać wymaganiom przewozów 
pasażerskich na lotniskach. Jako przykład takich działań można 
wymienić autobusy lotniskowe firmy Solaris Bus & Coach S.A. 

Dla zilustrowania tego można przytoczyć przykłady wykorzy-
stywania autobusów w przewozach pasażerów na polskich lotni-
skach: 
– Port Lotniczy Okęcie im. Fryderyka Chopina w Warszawie – 

największe polskie lotnisko. Działające na jego terenie 
i konkurujące między sobą spółki zajmujące się naziemną ob-
sługą samolotów oraz pasażerów, tj. Warsaw Airport Services 
(WAS) oraz Lot Ground Services (LGS) posiadają wśród swoich 
pojazdów specjalistyczne autobusy lotniskowe firmy Contract 
Industries modele Cobus 3000, Cobus 2700 i Cobus 2400. Ale 
również firma WAS wykorzystuje w lotniskowych przewozach 
pasażerskich o wiele tańsze autobusy firmy Solaris Bus & Co-
ach S.A. miejskie modele Solaris Turbino, zgłasza podczas ob-
sługi samolotów i pasażerów tanich linii lotniczych. 
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– Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – 
Balice. Firma KRK Airport Services wykonująca naziemną ob-
sługę samolotów i pasażerów w swojej flocie pojazdowej, 
oprócz polskich autobusów, posiada także autobusy lotniskowe 
marki Cobus, a jej ambitnymi założeniami jest wymienić wszyst-
kie posiadane autobusy na te produkcji firmy Contract Indu-
stries. 

– Port Lotniczy Wrocław – Strachowice im. Mikołaja Kopernika 
także posiada  autobusy lotniskowe marki Cobus, a ponadto 
wykorzystuje również autobusy produkowane przez firmę MAN. 

– Międzynarodowy Port Lotniczy w Łodzi im. Władysława Rey-
monta. Transport pasażerów pomiędzy terminalem odpraw i 
samolotem dokonuje się z wykorzystaniem autobusów polskiej 
firmy  Solaris Bus & Coach S.A. model Solaris Urbino III 12. Ta-
kie same autobusy są wykorzystywane w Porcie Lotniczym 
Bydgoszcz im. Ignacego Jana Paderewskiego a także na Lotni-
sku Ryga (Łotwa)  

 

 
Rys. 10. Typowy współczesny autobus lotniskowy marki Solaris 
Urbino 12 eksploatowany na polskich lotniskach [2] 

 
Na pozostałych polskich lotniskach pasażerskich, a w szcze-

gólności: Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy, Porcie Lotni-
czym Poznań – Ławica im. Henryka Wieniawskiego, Międzynaro-
dowym Porcie Lotniczym Katowice – Pyrzowice, Porcie Lotniczym 
Rzeszów – Jasionka, Lotnisku w Szczecinie – Goleniowie, Porcie 
Lotniczym w Zielonej Górze, Porcie Lotniczym Warszawa – Modlin 
w przeważającej mierze eksploatuje się polskie autobusy lotniskowe 
marki Solaris wyprodukowane przez firmą Solaris Bus & Coach S.A. 
z Bolechowa pod Poznaniem (Rys. 10).  

Spotykane są też niekiedy autobusy firmy MAN. Jedynie bar-
dzo młode lotnisko Port Lotniczy Lublin – Świdnik nie zaopatrzyło 
się jeszcze w typowy autobus lotniskowy i swoich pasażerów prze-
wozi klasycznym autobusem turystycznym marki Iveco (Rys. 11). 
 

 
Rys. 11. Autobus Iveco przewożący pasażerów lotniska Port Lotni-
czy Lublin – Świdnik [8] 

PODSUMOWANIE 

Przeprowadzona analiza zastosowań autobusów lotniskowych 
w obsłudze pasażerów linii lotniczych pozwala skonstatować za-
sadniczą odmienność tego segmentu autobusów w odróżnieniu od 

autobusów miejskich i turystycznych. Składają się na to następujące 
czynniki: 
– Występują specyficzne, odmienne rozwiązania konstrukcyjne 

oraz różnice w wyposażeniu autobusów lotniskowych. 
– Przewozy pasażerów autobusami lotniskowymi są krótkotrwałe, 

a czas napełniania i opróżniania autobusu jest zdecydowanie 
dłuższy. 

– Wymagany jest odmienny sposób prowadzenia autobusu przez 
kierowcę polegający na większej płynności jazdy z uwagi na to, 
że prawie wszyscy pasażerowie są przewożeni w pozycji stoją-
cej. 

– Wykorzystanie autobusów lotniskowych w przewozach pasa-
żerskich wnosi korzystne elementy ekonomiczne przy kalkulo-
waniu kosztów podróży samolotami. Możliwa jest rezygnacja z 
korzystania z rękawa terminala, a więc obniżenie kosztów opłat 
lotniskowych ponoszonych przez przewoźników, a tym samym 
zwiększenie ich konkurencyjności. 
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Airport buses in logistic to operate passengers 

The paper concerns the use of buses for the airport pas-

senger handling. The use of buses in passenger transporta-

tion at civilian airports logistics is justified. Analysis in arti-

cle cover: the specifications of the construction, equipment of 

airport shuttle buses and requirements for quality traffic. 

Methods of achieving high standards in this regard have 

been proposed. Transport safety and comfort of passengers 

are important traffic quality criteria. 
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