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Autosan Solina II - nowa seria minibusów z Sanoka

O ile w latach 90. ubiegłego wieku prawie
cała oferta autobusów średniej i dużej pojem-
ności Autosana została wymieniona, o tyle se-
ria małych autobusów H6/H7 była poddawana
jedynie pewnym modyfikacjom dotyczącym
układu napędowego i jezdnego. Jej pierwotna
koncepcja została opracowana na początku
lat 80., aby po budowie licznych prototypów
i przeprowadzeniu wielu testów trafić do pro-
dukcji w 1993 r. Mimo, że w 2001 r. małe auto-
busy z Sanoka otrzymały zmodernizowane nad-
wozia, a w 2005 r. zaprezentowano modele Solina
na podwoziu Mercedes-Benz Vario, które od-
niosły w Polsce dość duży sukces, nie dało się
ukryć, że pojazdy te nie spełniają aktualnych
standardów w budowie małych autobusów.
Potrzeba opracowania nowej serii minibusów stała
się oczywista, zwłaszcza w kontekście rozwijają-
cego się eksportu na rynki Europy Zachodniej.

Dlatego już w 2006 r. podjęta została de-
cyzja o opracowaniu nowego modelu, który
odpowiadałby najnowszym europejskim tren-
dom i umożliwił skuteczniejsze konkurowanie
na wymagających rynkach Unii Europejskiej.
Założono zastosowanie tego samego, co
w Solinie podwozia Mercedes-Benz Vario, na-
tomiast opracowanie stylistyczne nadwozia
powierzono firmie Nc. Art. z Sękocina. Efek-
tem tych prac był prototyp autobusu Wetlina,
który został ukończony wiosną 2007 r., aby na-
stępnie odbyć cykl prezentacji wśród przewoź-
ników międzymiastowych. Szerszej publiczności
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Solina II na targach Transexpo, jeszcze pod
nazwą Wetlina

autobus został po raz pierwszy pokazany na
wrześniowych targach Transexpo 2007 w Kiel-
cach, gdzie miał swoją premierę. Warto dodać,
że niedługo po kieleckiej wystawie, Wetlina po-
jechała reprezentować Autosana podczas tar-
gów Coach & Bus Live 2007 w Wielkiej Bryta-
nii, gdzie była pokazywana pod nazwą Osprey
(„Rybołów”).

Po przejściu procesu homologacyjnego
oraz licznych prób i prezentacji, autobus zo-
stał skierowany do produkcji seryjnej i już od
lipca będzie dostępny w ofercie Autosana.
Ostatecznie zdecydowano jednak o zmianie
jego rynkowej nazwy na „Solina II”, która jed-
noznacznie wskazuje, że nowy modelu będzie
następcą pojazdów serii H6/H7. Przyjrzyjmy się
zatem nieco bliżej autobusowi, który zapewne
już wkrótce zacznie pojawiać się na naszych
drogach.

Nadwozie
Trzeba przyznać, że nadwozie Soliny II pre-

zentuje się nowocześnie. Jego charaktery-
stycznymi cechami są: duża powierzchnia
oszklona, gięte szyby boczne, komponujące
się z gładkimi powierzchniami ścian bocznych
(pozbawionymi ozdobnych listew) oraz poma-
lowane na czarno maska silnika i częściowo
klapa tylnego bagażnika. Wszystko to nadaje
Solinie II optycznej lekkości, której brakowało
poprzednikowi. W podstawowej wersj i,
Solina II posiada lampy przednie zapożyczone

bezpośrednio z Mercedesa Vario, natomiast
w opcji stosowane są znacznie nowocześniej-
sze reflektory soczewkowe, umieszczone w spe-
cjalnie zaprojektowanych obudowach. Dodają
one linii nadwozia dynamizmu i sprawiają, że
wygląda ona jeszcze atrakcyjniej.

Szkielet nadwozia powstaje z rur stalowych
(w opcji ze stali nierdzewnej) o przekroju kwa-
dratowym i prostokątnym, łączonych ze sobą
za pomocą spawania. Poszycie zewnętrzne
z kolei wykonano z blachy chromoniklowej i two-
rzyw sztucznych, które wklejono do szkieletu
nadwozia, podobnie jak wszystkie szyby.
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Zgodnie z panującymi tendencjami, Solina
II ma nieco większe rozmiary od swego poprzed-
nika. I tak, długość wzrosła z 7770 do 7965 mm,
szerokość – z 2376 do 2440 mm, a rozstaw osi
z 4250 do 4800 mm. Pojemność przestrzeni
bagażowej wynosi 3,1 m3 (o 1,1 m3 więcej, niż
w Solinie pierwszej generacji). Tak samo jak
u poprzednika, do wnętrza autobusu prowadzą
dwie pary drzwi w układzie 0-1-1, jednak obie
są otwierane pneumatycznie z miejsca kierow-
cy (w Solinie I drugie drzwi są otwierane klamką).

Wnętrze
Zwiększone rozmiary nadwozia autobusu

przy zachowaniu podobnej liczby foteli jak
w Solinie (od 26 do 28 plus fotel kierowcy) prze-
kładają się na większą przestronność wnętrza.
Fotele wyposażone są w regulowane oparcia
i pasy bezpieczeństwa. Ponadto, wewnątrz uwa-
gę zwracają całkowicie tapicerowane podsufit-
ka i ściany boczne oraz nowe podsufitowe pół-
ki bagażowe o miłych dla oka, zaokrąglonych
kształtach, wyposażone w indywidualne zesta-
wy wentylacyjno-oświetleniowe. Stanowisko kie-
rowcy oddziela od przestrzeni pasażerskiej spe-
cjalna szyba, co także nadaje wnętrzu nowo-
czesnego, lekkiego wyglądu.

Wentylację zapewniają przesuwne górne
partie okien, wywietrznik dachowy i zespół wen-
tylacyjny w ścianie przodu lub też – montowany
w opcji – układ klimatyzacyjny. Natomiast
o ogrzewanie dba agregat wodny z nagrzewni-
cami i wymiennikami konwektorowymi.

Podwozie
Konstrukcja Soliny II jest oparta na tym sa-

mym co poprzednika, ramowym podwoziu Mer-
cedes-Benz O.818D Vario. Pojazd napędza
umieszczony z przodu, czterocylindrowy silnik
OM 904 LA o mocy 130 kW (177 KM), który dzię-
ki wtórnemu oczyszczaniu spalin w układzie
wydechowym (technologia BlueTec) spełnia

normy emisji spalin Euro-4. Napęd jest następ-
nie przekazywany przez mechaniczną, sześcio-
stopniową skrzynię biegów MB (w opcji dostęp-
na jest automatyczna przekładnia Allison) i wał
napędowy na tylną oś. Obie osie (tylna zawie-
szona pneumatycznie), wyposażono w hamul-
ce tarczowe, uruchamiane systemem hydrau-
licznym wyposażonym w układ ABS. Uzupełnie-
niem układu hamulcowego jest montowany
w standardzie retarder.

Odmiany i wyposażenie
Oprócz wersji turystycznej, w której wyko-

nany został prototyp, Solina II powstawać bę-
dzie także w odmianie międzymiastowej (miesz-
czącej 28 pasażerów siedzących i 7 stojących).

Wyposażenie standardowe wersji między-
miastowej zawierać będzie m.in.: podgrzewa-
ne i elektrycznie regulowane lusterka zewnętrz-
ne, otwierane elektrycznie okno kierowcy,
zestaw audio oraz sztywne fotele. W opcji nato-
miast dostępne będą takie elementy, jak szyby
termoizolacyjne, szkielet wykonany ze stali nie-
rdzewnej, elektroniczne tablice kierunkowe,
zestaw audio-video z dwoma płaskimi monito-
rami, kołpaki kół, czy wspomniane już soczew-
kowe reflektory.

Standardowe wyposażenie odmiany tury-
stycznej obejmuje elementy montowane w wer-
sji międzymiastowej oraz dodatkowo układ kli-
matyzacyjny, przyciemniane szyby Antisol i ze-
staw audio-video. W miejsce foteli sztywnych
stosowane będą fotele o regulowanych opar-
ciach. W opcji dla wersji turystycznej dostęp-
ne będą m.in.: lodówka, automat do napojów
oraz fotele wyposażone w dodatkowe elemen-
ty podnoszące komfort, np. stolik, siateczka,
czy podnóżek.

W dalszej perspektywie, przewiduje się
także uruchomienie produkcji odmiany miej-
skiej, wyposażonej w drzwi dwuskrzydłowe
w układzie 0-2-2.

Perspektywy
Należy się spodziewać, że na rynkach eks-

portowych nowy model całkowicie zastąpi Soli-
nę I. W Polsce natomiast pozostanie w ofercie
ciesząca się nadal dużym powodzeniem, wersja
międzymiastowa poprzedniej generacji, a odmia-
na turystyczna zostanie zastąpiona Soliną II.

Zanim jeszcze nowy model Autosana wszedł
na rynek, już zdołał osiągnąć sukces na targach
Transexpo 2007. Właśnie za ten autobus firma
Polskie Autobusy otrzymała wyróżnienie. Teraz,
przed produkowaną już jako Solina II, konstrukcją
stanie jednak trudniejsze zadanie: odnieść suk-
ces rynkowy. Nie będzie to łatwe, biorąc pod
uwagę presję cenową ze strony Kapeny. Z dru-
giej jednak strony, atrakcyjna sylwetka w połą-
czeniu z dobrymi doświadczeniami przewoźni-
ków z poprzednim modelem, mogą zaowocować
sporym zainteresowaniem ze strony rynku.

Z pewnością Autosan może liczyć na klien-
tów z Europy Zachodniej – już dziś wiadomo,
że pierwszych 10 autobusów Solina II trafi do
szwedzkiego dealera Autosana. Tegoroczne
plany zakładają produkcję ok. 30-40 pojazdów
nowego modelu, przy czym w większości trafią
one właśnie na rynki zachodnie.

Stanowisko kierowcyWnętrze umożliwia przewiezienie 28 pasażerów w luksusowych wa-
runkach


