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New Edition 
krok w strone Solarisa Urbino IV generacji 

Solaris to firma Mora za kaidym razem 
stara sig zaskoczy6 swoich klientow. Niemal 
w spos6b ciq& udoskonala swoje produk- 
ty, wprowadzajqc w nich coraz to nowsze 
romic)zania techniczne. Trudno sig dziwi6 
gdyz aspiracje sp6lki z Bolechowa rosnq 
z roku na rok, chociai konkurencyjnoSC cen 
oferowanych pobzd6w p m j e  byi:gbmym 
aMem tej firmy. Pmz ponad osiem lat pro- 
dukcji eksportowej, Soalris plzekond do sie 
bie najwiekszych sceptykow jakckiqwykona- 
nia i selwisu oraz podejiciem do klienta. 
W bi- mku ria targad, lAA w Hanowerze, 

Solaris pokazal koncepcyjny autobus Urbi- 
no New Edition, w kt6rym zastosowano nowe 
rozwiqania stylistyczne i techniczne w za- 
kresie wykofiwenia w n q m  oraz nowy de- 
sign stanowiska kierowcy, opracowany cat- 
kowicie przez iniynierow z Bolechowa New 
Ediion to zapowiedi wprowadzenia w naj- 
bliiszym czasie Urbino N generacji. 

Pierwsze proby wprowadzenia nowych 
elementow stylistycznych do wnetw Urbi- 
no mialy rniejsce w 2004 roku. Wtedy to 
w autobusie przeznauonym dla szwajcar- 
skiego Ghur zastosowano nowy system 

06wietlenia oraz na wieiy silnika zabudowa- 
no nowe elementy stylistyme, Mbre s k u t e  
nie przelamywaiy jej duie przyttauajqce p 
wierzchnie. Mimo, i e  nowy system oSwietle 
niawnqtmwzbudzi uznaniewSr6d przewoi- 
nikow, pmblemy ze spasowaniem transpa- 
rentnych pokryw pas6w nadokiennych, s p  
wodowaly, i e  realizacja nowej idei niewysla 
poza prototypownig. Patrzqc jednak na New 
Edition, naleiy stwierdzi6, i e  prac nadzmianq 
stylistyki wnetna nie zaptzestano. 

Zewnetnnie Urbino New Edition niewie 
le rozni sig od sefyjnego autobusu trzeciej 

Prernieroylpokaz Soalrisa Urbino New Edition na targach /A4 w Hanowerze 11 
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Oryginalny grili i obrotor,er~~ uyry pwuq 
uatrakcyjnienia w~ezowej obudowy silnika 

generacji. Jednqz cech wyroiniajqcych nowy 
model jest zastosowanie w Srodku jedno- 
skrzydlowych drzwi odskokowo-przesuwnych 
finny Ventura Systems. Ich szerokoSC czynna 
]est Wasamajakw przypadkutypowychdrzwi 
dwuskrzydlowych i wynosi 1250 mm. Dzigki 
ograniczeniu liczby czgsci, ich obsloga ma 
bye mniej pracochlonna. Naleiy podkreSliC, 
i e  drzwi tego typu zostaly jui zamontowane 
w seryjnych pojazdach rn.in. w Solarisach 
Urbino 18 dla berlihskiego BVG. lnnym ele- 
mentem roiniqcym, jest duie lustro ze- 
wngtrzne ze zintegrowanq obudow$ zapew- 
niajqce kierowcy rnozliwoSc obserwacji sy- 
tuacji na zewnqtrz pojazdu, w kilku plasz- 

: czyznach. 
Wngtrze przestrzeni pasaierskiej Urbino 

New Edition jest przyktadem, jak bez istot- 
' 

nychzmian konstrukcyjnych, dzigki zastoso- 
I 

waniu nowych rnateriiw wykoirczeniowych, 
zyskaC nowqaranhcjg. Wchodzqc do pojaz- 
du uwagg przykuwa atrakcyjna kolorystyka. 
Kontrastowy kolor sufitu, skutecznie przela- 
muje szarqtonacjg podlogi i Scian bocznych. 
Jego zielony kolor uwypuklony jest przez 
rozproszone Swiatlo emitowane spoza pasow 
nadokiennych. Dodatkowo, nasycenie koio- 
N podbijane jest zastosowaniem powierzchni 
sulitu o wysokim poiysku. Pokrywy pasa nad- 

L okiennego wykonano z iworrywa przspusz- 
! czajqcego Swiatto, ktbre emitowane jest tak- 

i e  do wngtrza. Nowe rozwiqzanie sprawia 
wraienie .Swiecqcego suf'tu". Dzieki niemu 
Swiatto jest jasne i rozproszone oraz charak- 
telyzujesig jednorodnym poziomem natgie- 
nia w calym wngtrzu. 

Innq nowosciqzastosowanqwe wngtrzu 
New Edition jest nowa stylistyka obudowy 
wieiy silnika. Trzeba przyznat, i e  dotej pory 
wiekszosc producentow nie przywiqzywala 
wigkszej wagi do formy tego elementu wng- 
trza. Na og& wieia wykonywana byta w for- 
mie prostopadtoscianu i pokrywana obiiern 
o kolorvstyce zbliionei do kolorvstyki wy- 

pasaierskich. Z kolei w Solarisie zdecydo- 
wano sig na inny zabieg. Na wieiy umiesz- 
czono obrazy z ludzkimi twarzami, ktore 
z daleka sprawiajq wraienie siedzqcych pa- 
saierow. Dzigki temu prostemu zabiegowi 
sztucznie powigkszono przestrzeh pasa- 
ierskq. W r6wnie prosty spos6b przelama- 
no duie powierzchnie wnetrza, wprowadza- 

ktadzin; iodlogowej. ~zasami cig& przi- jqc zamiast jednolitego tti, proste graficzne 
woinikow umieszczata na wieiy ramki re- wzory znane nam ze schematow linii komu- 
klamowe. Wyjqtkiem w tym zakresie moie nikacyjnych. Dodatkowo wraienie prze- 
by6 MAN, Morego wieia w Lion's Single strzennokci wnqtrza zostalo podkreslone 
i autobusach serii NM od poczqtku byla za- przezzamontowanie nowych foteli Ster 6MS 
projektowana jako integralna czvX wngtrza, z translucentnymi oparciami, przepuszcza- 
z wkomponowanymi oparciami siedzen jqcymi i;wiatlo. 

Jednoskfzydlowe drzwi Ventura Systems zabudowane pomiqdzy osiarni 
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inforrnacyjne urnieszczono w specjalnych 
kwietlikach z przodu i z tyiu pojazdu, zarna- 
skowanych uarnqszyLq. Czame kontrasto 
we powierrchniezastasowano ponadwszyst- 
kimi drrwiami. Wkom~onowano w nich m- 
wone, d i o d o w e k ,  zapalajqcesis wchvichwil 
otwarcia drzwi. Rozwia.zanie to, jest nie tylko 
zabiegiern arlystycznym, lecz stanowi ta& 
optyrnalny spos6b prowadzenia w pa- 
ni pasaierskiej o d b  niedowidza~ych. 

Prawdziwa rewolucja Urbino New Edition 
kryje sig na stanowisku kierowcy. Klasywny 
kokpit zostal zastqpiony deskq z taema ko- 
lorowymi, dotykowymi ekranarni LCD. Nowa 
deska jest pozbawiona jakichkolwiek przyd- 
skow i przelqcznikirw. Calaobshga ogranicza 

Duie lustm zewn@zne podObne do tych, lakfe stosowane sq w aufobusach turystycznych siqdo przyciSnigdaokreSlonego polanaeh- 
nie. Jak powiedzial kzysztof Olszewski - pre- 

Oryginalne wykoriczenie wieiy silnika 

zes rady nadzorczej SoaJris Bus & Coach - 1 .Od ponad dekady nie wprowadzono iad- 

Projekt wstepny wnetrza i jego rzeaywiste wykonanie 

nych znaczqcych zmian w przypadku deski 
rozdzielczej kierowcy. Patqc na romoj kok- 
pitow sarnolotowych, wykorzystujqcych naj- 
nowsze romiqzania, zrobiono wszystko, aby 
maksymalnie uproSci6 p raq  pilota. Podob 
nie i kierowca autobusu potrzebuje dosko 
nalych W ~ N ~ ~ O W  pracy tak, aby zapewnk 
rnaksirnurn bezpieczehstwa przewoionym 
pasaierom. Nadszedt czas, aby pokaza6 
nowe podejScie do stanowiska pracy k i e rw  
cy, Mbre musi by6 latwo adaptowalne pod 
potrzeby przewotnika, tatwe w obsludze 
i molliwe do zrniany wraz z wpmwadzaniem 
nowych romiqza~i technicznych. Nowe sta- 
nowisko zaprezentowane przez konstrukW 
row Solarisa daje lepsze warunki pracy kie- 
rowcy i nowe moiliwoki dla przewofnika'. 

FgeczywiScie, mimo diarnetralnej mi& 
ny podejScia, obduga nowego kokpitu jest 
intuicyjna. Kaida z informacji pojawia sig 
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Charakteyswczne elemenw wykoriczenia wnqtrza - zielony sufit i pas nadokienny z orygi- Jed,,q, ,~,..,,,~ ~ m o . , , v . o ~ ~ r ~ , r  .. ,.=,. J i -  

tion sq fotele Ster 6MS z oparciarni wykona- 
nymiz tworzywa przepuszczajqcego swiatb 

I Czolowa t a b I i ~  inforrnacyjna wg pmjektu slybsiy i w mqwistoSci  

w SciSle okreSlonym momencie. Doskonata wtqczac kneeling, uaktywniac lub dezaktywo- 
rozdzielczoSC pozwala na uwypuklenie wac hamulec przystankowy, zmieniac tryb 
szczegolnie istotnych informacji, bore po- pracy automatycznej skrzyni biegow. Przy 
zwalajq kierowcy na szybkie podjecie decy- pomocy lewego ekranu moina sterowac 
zji. Centralny ekran przekazuje podstawowe Swiattami zewngtrznymi i wewnetrznymi. 
informacje, takie jak prgdkosc, obroty silni- W przypadku wtqczenia biegu wstecznego 
ka, poziom paliwa w zbiorniku zasadniczym na lewym ekranie pojawia sig obraz z ka- 
i w zbiorniku AdBlue, temperaturg ze- rnery cofania, umieszczonej natylnej Scia- 
wngtrznq, chwilowe zuiycie paliwa, uiycie nie pojazdu. 
hamulca zasadniczego, postojowego lub Wzorem nowoczesnych autobusbw tury- 
przystankowego, przebieg dzienny i catko- stycznych, w Urbino New Editionzastosowa- 
wity. Po prawej stronie zlokalizowano panel no multiinkcyjnq kierowniq. Na kole kierow- 
obstugi, gdzie wszystkie funkcje podzielono nicy zabudowano 8 przyciskow sterujqcych 
pomiedzy 3 zaktadki: menu gtowne, menu m.in. hamulcem przystankowym, klaksonem 
kierowcy, menu przestrzeni pasazerskiej. 
W zaleinosci od wyboru konkretnej zaktad- 
ki, kierowca mole sterowac wentylacjq Obok: ponad wejsciern zamontowano 
i ogrzewaniem oddzielnie dla kabiny kierow- o czarnej kontrastowejpowierzchchni z wkom- 
cy i przestrzeni pasaierskiej, ohvierac drzwi, ponowanyrni diodowyrni strzakami 



Koncepcja nowej desk; rozdzielczej 

Ogdlny w~dokstanowiska kierowcy w UrbIno 
New Edition z rnultifunkcyjnq kierownicq 
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Centmlny ekran nowego kokpitu Obrazz karnefy cofania uaMywnia siepo wtqczenIu biegu wstecznego 

Tab. 1. 
PodStaWOWe dane techniune Solar& Urbino 
New Edibon 

Musmc lmml 12 WO 
S m k a  lmml 2 550 
W d o W m m l  3 035 
Lmb miem 
~-~ ~ ~ 

-wtvmMnnedw~h 29 
UW drzw 2-1-2 
Szer WM rhwilmml 12501 12501 1250 
W o j c  &i lmml 3201 3201 320 
Silnilj lveco NEF 
miemnore [ M I  5.9 
~cblilacia arvmetmme na m a  tvlnvm 
Mot lXW/W 194 12641 
Mam€ilt lNml I l W /  12W-1m 
mmacmtdcis@m Eum5 ISCRI 
Wol!hW mtamamna nem4Wxia 

ZF 6 HP 504C E c m t  4 
a i m a  mi?sxfk niezaleine 

ZF 8 7 5 I C  
ai Wlna o j w e d w a  

ZF AV-132 
Hanv~ke T I T  
X&/ASR/EBS S/S/S 
Rmiar wn 6 x w5/70 R22.5 
iWmk PaBwa ldm'i 250 
mi m e  [dms] a 

i drzwiami. Mozna je wlqczyi: bezodiywania 
rqk od kierownicy. 

Nowe rozwiqzania zostanqobecnie pod- 
dane testom technicznym. Ich wyniki oraz 
opinie zebrane podczas prob eksploatacyj- 
nych bgdq podstawq dalszych prac rozwo- 
jowych nad nowq generacjq pojazdow z B e  
lechowa. Trzeba prryznai, i e  Urbino New 
E d i i  zaostna apetyt na Urbino N generaqi. 

Biorqc jednak pod uwagg aktualnq sytuacje 
gospodarczq oraz to, i e  autobusy obecnej 
generacji zostaiy wprowadzone do produk- 
cji stosunkowo niedawno i jeszcze przez 
&ugi czas bgdq atrakcyjne dla przewoini- 
kow, naleiy miec nadziejg, i e  zapropono- 
wane rozwiqania bedq sukcesywnie wpro- 
wadzane takze w aktualnie produkowanych 
pojazdach. 


