
Wyr6zniony medalem Targ6w Kielce, dwunastometrowy Safaris Urbina electric 

owunastometrowv Urbina electric - dopetnienie ofertv 
Ryszard Woloszyn 

Podczas IX edycji TRANSEXPO, 
N 201 1 r. ogromne zainteresowanie 
'lzbudzita premiera autobusu Solaris 

Urbina electric. Ten niezwykle cichy, nie
emituja.cy spalil} , wyr6zniaja.cy siE;l nowo
czesnym designem autobus zdobyt 
u.znanie specjalist6w oraz uzytkownik6w. 
=>ooczas tegorocznych , jubileuszowych 
:arg6w transportu zbiorowego Solaris 
zaorezentowat dwunastometrowa. wersjE;l 
au obusu elektrycznego. Jest to kolejny 

na rynku elektrycznej mobilnosci, 
_·a owia.cy dopelnienie oferty podpo
::- skiego producenta. 

::> erwszy w Polsce autobus z na
:::;cem elektrycznym zostal zaprojek
-: ·.a '/ i zbudowany w oparciu o kon

CjE;l Solarisa Alpino w wersji 
LE (niskowejsciowej). Od swo

spalinowego odpowiednika r6Z
- s e ednak wie loma elementami , po
::.a szy od zmienionego designu ze-

-"-·znego i wewnE;ltrznego , skon 
~::- ·.sz na innowacyjnych rozwia.za

onstrukcyjnych. 

Parametry i rozwia.zania przyjE;lte 
przy konstrukcji Urbina electric to mie
szanka nowoczesnosci , ekologi i i swiet
nego wzornictwa przemystowego. Ser
cem uktadu napE;ldowego elektrycznego 

Solarisa jest czteropolowy asynchro
niczny silnik trakcyjny dostarczony 
przez firmE;l Vossloh Kiepe o mocy 
120 kW. Energia do napE;ldzania silnika 
trakcyjnego zgromadzona jest w dw6ch 

Pierwszy autobus elektryczny z Bolechowa bazowal na niskowejsciowym A/pi no 8, 9 LE 
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Stacja ladowania 

bateriach o jednostkowej masie 700 kg. 
Baterie litowe maja. napi~cie znamiono
we 600 V i gromadza. energi~ o warto
sci 120 kWh, co pozwala na przejecha
nie do 150 km. Pojazd maze rozwija6 
maksymalna. pr~dkos6 50 km/h. 

Magazyny energii sa. chlodzone 
ciecza.. Baterie sa. zr6dlem paliwa nie tyl
ko dla ukladu nap~dowego , ale takze 
dostarczaja. energi~ do wszystkich in
nych system6w w autobusie , w tym 
wspomagania kierowniczego, ogrzewa
nia i wentylacji oraz sterowania elek
trycznymi drzwiami . Wszystkie te ukla
dy, kt6re zwykle wykorzystywaly kom
presory nap~dzane za pomoca. silnika 
spalinowego, zasta.piono elektrycznymi 
rozwia.zaniami . Baterie ladowane sa. po
przez zla.cze typu ,plug-in" firmy Wal
ter. Nawet po zupelnym rozladowaniu , 
czas potrzebny na calkowite uzupelnie
nie energii z terminala 3x400 V 63 A nie 
przekracza 4 godzin. 

Jednym z gl6wnych wyzwan , przed 
kt6rym stan~li konstruktorzy pojazdu , 
byla redukcja jego masy. Zostala ona 
wymuszona przede wszystkim przez 
relatywnie duza. wag~ baterii zastoso
wanych do magazynowania energii. 
W praktyce oznaczalo to zasta.pienie 
cz~sci poszycia bocznego autobusu pa
nel ami z w!6kna w~glowego , niezwykle 
lekkimi , a jednoczesnie wytrzymalymi. 
Z w!6kna w~glowego wykonano takze 
tylna. pokryw~ komory, w kt6rej umiesz
czono uklad nap~dowy i baterie maga
zynuja.ce energi~ do nap~dzania pojaz
du. Ponadto, znaczna. redukcj~ masy 
pojazdu osia.gni~to dzi~ki zastosowaniu 
cienszych niz standardowe szyb oraz 

Tylna pokrywa wykonana z tworzywa sztucznego 

W autobusie klasy midi zastosowanie napfidu elektrycznego wymusilo t.r:x·,n- ·-='="~ 

stopni w tylnej CZf?SCi nadwozia 
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Nawaczesne stanawiska kierawcy z deskq bazujqCq na trzech ekranach LCD 

Dalsze prace prowadzone nad pojaz
dem elektrycznym oznaczajCj kolejne in
nowacje. Od czasu swej oficjalnej pre
miery, Solaris Urbina electric z sukcesem 
zdaje testy, jakim poddawany jest na uli
cach europejskich miast. Przyktadem 
moze bye wykorzystanie tego autobusu 
w komunikacji miejskiej Poznania pod
czas Euro 2012. Przez 22 dni Solaris 
Urbina electric wozH pasazer6w z Portu 
Lotniczego Poznan-tawica do Centrum 
Poznania, pozwalajCjC przybywajCjcym 
do miasta kibicom poznac z bliska naj
bardziej innowacyjne rozwiCjzania pol
skiego producenta. Za sprawq techno
logii szybkiego ladowania, wykorzysty
wanej pomi~dzy godzinami szczytu , li
mit 150 km elektrycznego Solarisa nie 

tworzywa, z kt6rego wykonano podto
g~ autobusu: zamiast sklejki uzyto bo
wiem drewna mahoniowego . Nowy 
materia+ - Foamed ACM - wykorzysta
no do wykonania klap kanat6w powie
trza. Zamontowano takze lzejsze siedze
nia dla pasazer6w. Kilkanascie kilogra
m6w zredukowano natomiast dzi~ki za
stosowaniu aluminiowych , a nie jak do 
tej pory stalowych , felg. Wreszcie , au
tabus zupelnie pozbawiony zostat ply
now eksploatacyjnych i zbiornik6w 
z tradycyjnym paliwem, co pozwoiHo 
zmniejszyc mas~ az o 300 kg . Osta
tecznie , po dolozeniu do tej , odchu
dzonej " konstrukcji autobusu baterii 
o wadze 1400 kg , jest on tylko nie
znacznie ci~zszy niz tradycyjny pojazd 
z nap~dem spalinowym . 

Zastosowanie nap~du elektryczne
go zredukowato wielkosc komory silni
ka. PozwoiHo to na przesuni~cie tylnej 
osi az o 310 mm. Dzi~ki temu wewnCjtrz 
autobusu uzyskano powi~kszonCj prze
strzen, w kt6rej zamontowano dodatko
we siedzenia dla pasazer6w, przy za
chowaniu 100% niskiej podlogi . Auto
bus wyposazono w energooszcz~dne 
zr6dta swiatla typu LED. Technologia ta 
zostata zastosowana zar6wno w oswie
tleniu zewn~trznym , jak i wewn~trznym. 
Kierowca Solarisa Urbina electric ma do 
dyspozycji kabin~ wyposazonCj w pul
pit dotykowy, kt6ry opr6cz podstawo

ch parametr6w na ekranach LCD wy
s • ietla informacj~ o stanie pracy ukla

elektrycznego i o poziomie nalado
,• an.a baterii. Za pomocq dotykowych 
e •a 6w kierowca moze m.in. sterowac 

ametrami ogrzewania, czy tez uru
IC radio. 

W czerwcu Safaris Urbina electric abslugiwal fan6w pilki noznej na linii E-2/qczqcej port lotni
czy z hotelami w centrum miasta 

W dwunastometrawym autobusie baterie nowej generacji zamontowano na tylnym zwisie w 
komorze silnikowej 



by! i:adnym ograniczeniem. Zapas ener
gi i pozwalal na pokonanie w codziennym 
ruchu miejskim znacznie wi~kszej licz
by kilometr6w. Przez trzy tygodnie po
jazd pokonal bez jakichkolwiek prze
szk6d 3 tys. km . 

Na bazie zebranych doswiadczen 
producent z Bolechowa robi kolejny krok 
na rynku elektrycznej mobilnosci . Jest 
nim Urbina electric w wersji dwunasto
metrowej, dopelniajqcy ofert~ dla miej
skich przewoznik6w w calej Europie. 
Tym samym rodzina ekologicznych po
jazd6w marki Solari s powi~ksza si~ 
o kolejny jui: pojazd na miar~ XXI wieku. 

Elektryczny Solaris w klasie maxi ba
zuje na rozwiqzaniach , kt6re zdaly eg
zamin w jego kr6tszym poprzedniku . 
Konieczne bylo jednak wprowadzenie 
zmian - przede wszystkim zastosowa
no silnik trakcyjny o wi~kszej mocy oraz 
wybrano inny rodzaj baterii . 

W dwunastometrowej wersj i Urbina 
electric nominalna moe silni ka trakcyj 
nego wzrosla do 160 kW. Jednostka 
nap~dowa jest zasilana z baterii lito
wo -jonowych , kt6rych pojemnosc 
wynosi 210 kWh . Dzi~ki takim parame
trom magazyn6w energii zasi~g auto
busu w tym modelu wynosi 150 km . 
Czas tankowan ia przy zastosowaniu 
ladowarki o mocy 1 00 kW to 2,5 godziny. 

n /1 

.D ~ ~ 0 --=~ 

lUJ!~] ' 
--=- _-,.'..-\_~!if'/ . 

~1 1350 

2490 4380 

Urbino electric 8,9 

,..,.., 

I I 

Urbina 12 electric posiada niskq podiOQfl na calej dlugosci pojazdu 

W ofercie producenta znajdujq si~ jesz
cze szybsze ladowarki, o mocy nawet 
do 200 kW. Mozliwosc ich zastosowa
nia zalei:y jednak od infrastruktury, jakq 
dysponujq przewoznicy. 

Dostawcq baterii do dziewi~ciome

trowych autobus6w elektrycznych byla 
polska firma Wamtechnik. Tym razem 
pakiety bateryjne zostaly opracowane 
przez ini:ynier6w Solarisa. Do ich budo
wy wykorzystane zostaly ogniwa znane
go amerykanskiego producenta, kt6ry 
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dostarcza swoje rozwiqzania m.in. dla 
przemyslu samochodowego. Jest to 
wi~c produkt sprawdzony, najwyi:szej 
swiatowej klasy. 

Baterie , op r6cz zaopatrywania 
w energi~ silnika trakcyjnego, zasilajq 
taki:e klimatyzacj ~ autobusu . Czynni
kiem chlodzqcym w specjalnej jedno
stce stworzonej przez firm~ Konvekta jest 
dwutlenek w~gla. Klimatyzacja posiada 
zar6wno funkcj~ chlodzenia, jak i ogrze
wania. Do tego celu potraf i r6wniei: 
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Urbino electric 12 
Por6wnanie vvymiar6w elektrycznych So a~ sow 
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zostat m.in. wyr6zniony przez kap itu
tE;! konkursu EBUS, kt6ra uhonorowa
ta go pierwszym miejscem w katego
rii , auto busy elektryczne". Nag rod a ta 
przyznawana jest przez Stowarzysze
nie Niemieckich Firm Transportowych 
(VDV) oraz firmE;! ubezpieczeniowq 
DEVK. Urbino electr ic zostat takze 
doceniony przez czytelnik6w niemiec
kiego magazynu branzowego , Bus
planer". Uznali oni autobus elektrycz
ny marki Solaris za , lnnowacjE;! roku 
2012", nag radzajqc go w kategorii 
,Transport Pub liczny" . 

Safaris Urbina 12 electric padczas targ6w w Hanawerze 

Elektryczny Solaris ma jui takze 
pierwszy sukces rynkowy. Zostat 
on zakupiony przez Braunschweiger 
Verkehrs-AG w ramach wsp6tfinanso
wanego przez niemieckie Ministerstwo 
Transportu Budownictwa oraz Rozwoju 
Miast projektu, majqcego na celu wspie
ranie innowacyjnych technologii. Polski 
autobus trafi do Niem iec w 2013 r. , 
a wkr6tce bye moie takze na ulice pol
skich miast - nie tylko jako pojazd te
stowy, lecz do codziennej eksploatacji. 

wykorzystywac energiE;! cieplnq wytwa
rzanq przez urzqdzenia wysokonapiE;!cio
we. Ciepte powietrze moie bye wyko
rzystywane do ogrzewania przestrzeni 
pasazerskiej oraz baterii. DziE;!ki temu ich 
parametry nie ulegajq zmianie przy ujem
nych temperaturach powietrza. 

Prezentowany na targach elektrycz
ny Solaris w klasie maxi posiada uktad 
trzech podw6jnych, bezstopn iowych 
par drzwi (2-2-2) . Na zyczenie klient6w 
moie zostac zm ieniony w wersjE;! z dwo
ma wejsciami (2-2-0). Dwunastometro
wy Urbino electric moie przewozic 
tqcznie do 85 os6b, z czego 32 na miej
scach siedzqcych. 

Gama autobus6w elektrycznych fir-
. my Solaris nadal bE;!dzie siE;! powiE;!kszac. 

Obecnie producent moie zaoferowac 
przewozn ikom bezemisyjny autobus 
o dtugosci 8,9 m w wersji LE lub w wer
sji dwunastometrowej, catkowicie nisko
podtogowej . Obie konstrukcje Sq nieby
wale elastyczne, jesli chodzi o kwestie 
koncowego wyposazenia czy tei para
metry trakcyjne. Solaris opracowat takq 
koncepcjE;! , kt6ra daje przewoznikom 
duiq swobodE;! w zakresie dostosowy
wania napE;!du elektrycznego do ich po
trzeb. Stworzone zostaty r6znego rodza
ju pakiety, np. z mniejszq bateriq, wy
magajqCC\ CZE;!Stego tadowania lub 
z duzym modutem baterii pozwalajqcym 
na przejechanie WiE;!kszych od legtosci 
na jednym , tankowaniu ". Wszystko 
w zaleznosci od infrastruktury, jakq dys
ponuje miasto i potrzeb przewoznik6w. 
Firma pracuje takze nad nowymi meto
dami uzupetniania energii . Opr6cz sta
cj i tadowania mozliwe jest tadowanie 

baterii z trakcj i nadziemnej poprzez pan
tograf lub z PE;!tli indukcyjnych monto
wanych w ulicy. 

W ciqgu pierwszego roku od kielec
kiej premiery, Solaris Urbino electric uzy
skat liczne nagrody i wyr6znienia. 
Opr6cz medali Targ6w Kie lce, autobus Fotografie ze zbior6w Zbigniewa Rusaka 

Tab. 1. Parametry techniczne elektrycznych Solaris6w 

Urblno electric Urblno electric 
8,9 12 

Uklad napedowv Silnik: 4 polowy asynchroniczny (1400 Nm) 120 kW 160 kW 
Baterie: litowe (naei~cie znamionowe 600 V) 120 kWh 210 kWh 

Podwozie 0~ rzednia: 
ZF RL 55 (os niezalezna) 
ZF RL 75 EC (os niezalezna) 
0~ nae~dowa : 
DANA G150 
ZF AV 132 odwr6cona 
Uklad centralne11o smarowania: 
centralny punkt smarny wyprowadzany w podwoziu · smar 
stat 
Vogel KFBS1 z autodiagnoz<t · na smar p61plynn~ 0 0 

Uklad kierownicz~: ZF Servocom 8098 s 
Uklad hamulcowy: EBS (dwuobwodowy), uklad elektroniczny 
zapobiegaj<tcv blokowaniu k61 przv hamowaniu (ABS) 
i poslizgowi przy ruszaniu {ASR), hamulec recznv (postojowy) 
· z mozliwo5ci<t mechanicznego odblokowania ukladu hamul· 
cowego, hamulec przystankowy 
Uklad poziomuj<tcv: zawieszenie ECAS II z funkcj<t przykleku 
prawej stronv. podnoszenia i opuszczenia autobusu, przyklek 
erawej strony o okolo 70 mm, podnoszenie o okolo 60 mm 

Nadwozie Konstrukcja szkieletu: ze stali odpornej na korozje 
Oblachowanie ~cian bocznych: ze stali odpornej na korozje 
i [!aneli aluminiow~ch 
Uklad drzwi: 1·1 1·2 

1·2 2·2 
1·2·2 
2·2·2 

Maks:x:malna w~soko~c wejscia: 
I iII drzwi 320mm 320mm 
Ill drzwi 340mm 
Ram[!a inwalid:J::: [!rz:x: II drzwiach, odkladana r~cznie s 5 
Liczba miejsc siedzgc:x:ch (w zaleznosci od W:X:[!Osazenia) 21·29+1 23-~ 

Komfort Klimat :x:zacja miejsca 11rac:x: kierowc:x:: na12~d elektr:x:czn:x: 0 Q 
Klimat:x:zacja 12rzestrzeni 12asaierskiej: na12~d elektr~czn~ 0 0 

Went~lator~ : dwukierunkowe (nadmuchowo·w~ci~gowe) .?.. .?.. 
Elektryka Wi<tzki i plyty: instalacja elektryczna oparta o magistrate 

s - wyposatenie standardowe 
o - wyposatenie opcjonalne 


