Trzy nowe autobusy podczas jazd testowych na fotnisku w Bednarach

Solaris Bus & coach

wposzukiwaniu nowych rynkOw
Zbigniew Rusak

Stalo siEi! tradycjq, ie tuz przed sezonem
duzych imprez targowych, Solaris prezentuje swoje najnowsze produkty. W tym roku
dziennikarzom z calej Europy zaprezentowano elektrycznego midibusa Urbino 8,9 LE
Electric, wydluzony o 75 em autobus przegubowy Urbino 18,7 oraz nowq wersjEi! autobusu regionalnego lnterurbino. Podczas pokazu , dziennikarze mieli mozliwos6 nie tylko
szczeg6lowego zapoznania siEi! z nowymi
konstrukcjami , ale takze mogli sprawdzi6 ich
walory eksploatacyjne podczas jazd na torze testowym w Bednarach, gdzie wyznaczono zatoki przystankowe i PEi!tle nawrotowe,
symulujqce naturalne warunki drogowe miejskich ulic. Patrz~c na nowe modele, nalezy
stwierdzi6, ie Krzysztof Olszewski ze 100%
konsekwencjq realizuje politykEi! rozwoju swojej firmy, w ramach kt6rej auto busy elektryczne majq bye jednq z gl6wnych galEi!zi oferty
handlowej. Mimo, ze firma z Bolechowa notuje staly wzrost produkcji autobus6w, zarzqd
firmy poszukuje nowych obszar6w aktywnosci i dywersyfikuje produkCjEi! tak, aby jak
najlepiej uniezalezni6 siEi! od zmieniajqcej
koniunktury. W 2011 roku bramy fabryki
w Bolechowie opuscilo 1205 autobus6w,
z kt6rych ponad polowa trafila na eksport.
tqcznie obroty firmy wyniosly 370 min euro.
To dwukrotnie wiEi!cej niz w 2007 roku. Na
pewno wplyw na to mialo takze uruchomienie produkcji tramwaj6w. Obecnie 45 niskopodlogowych Tramino o dlugosci 32m, obsluguje stoliCEi! Wielkopolski. Wkr6tce nowe
tramwaje trafiq r6wniez do Olsztyna. Pierwsze zam6wienia splynEi!fy takze spoza granic
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Safaris Tramino nafezqcy do MPK Poznan

Safaris Urbina 18 MetroStyfe

Polski. W przyszlym roku 5 nowych Tramino
trafi do Jeny, a za dwa lata 15 do Brunszwika. Obok autobus6w i tramwaj6w, bramy fabryki w Bolechowie opuszczajq taki:e trolejbusy. Jednym z ostatnich kontrakt6w jest dostawa do Salzburger Lokalbahnen dziesili!ciu przegubowych trolejbus6w Trollino z futurystycznym nadwoziem MetroStyle.
Ta kr6tka charakterystyka produkcji pokazuje, i:e Solaris zamierza bye firmq oferujqcq kompleksowe rozwiqzania dla miejskiego i regionalnego transportu publicznego.
W tej ofercie bardzo wai:ne miejsce zajmuje
segment pojazd6w nap~i!dzanych energiq
elektrycznq.
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Solaris Urbino 8,9 LE Electric
Elektryczny Urbino by/ opisywany na
naszych lamach wielokrotnie. Dlatego teraz
warto byloby podsumowac pierwsze wrai:enia z jazd testowych realizowanych z pasai:erami w normalnym ruchu ulicznym. Testowy autobus nieco zmienil sili! w por6wnaniu z prototypem pokazywanym w ubieglym roku w Kielcach . Tr6jfazowe zlqcze
,plug-in" o maksymalnym prqdzie ladowania 63 A, zastqpiono przylqczem prqdu stalego 140 A i napili!ciu 720 V. Tym samym
przyspieszono proces /adowania baterii ,
a z ukladu elektrycznego pojazdu moi:na
bylo wyeliminowac prostownik. Dodatkowo
agregat klimatyzacj i jest zasilany nie z baterii trakcyjnych , lecz z niezalei:nej baterii
o pojemnosci 35 kWh.
Przez ca/y czas trwania pilkarskiego turnieju Euro 2012, elektryczny Urbino obslugiwallinili! E-5, lqCZqCC\ Port Lotniczy tawica z kompleksem hoteli w centrum miasta.
Autobus dziennie wykonywal 12 kurs6w
o dlugosci 7,5 km kai:dy. Wraz z dojazdami

Oystrybutor przeznaczony do ladowania au-

So/aris Urbina Electric obslugujqcy lotniskowq lini£? E-5 w Poznaniu

do i z zajezdni autobus przejei:di:al dziennie okolo 120 km bez koniecznosci doladowywania baterii. Aby uzyskac stosunkowo wysoki zasili!g , linili! poprowadzono
wzdlui: dr6g wielopasmowych lub wyposai:onych w wydzielone pasy dla autobus6w,
ograniczajqc zui:ycie energii zwiqzane ze
zbyt CZ~i!Stym zatrzymywan iem sili! i ponownym ruszan iem pojazdu.
Po Poznaniu, autobus elektryczny obs/ugiwallinili! 222 w Warszawie, lqCZqCC\ Mokot6w z okolicami Dworca Gdanskiego, na
kt6rej pokonywal dziennie 126 km . Trasli!,
podobnie jak w stolicy Wielkopolski poprowadzono przez centrum ulicami Nowy Swiat

i Krakowskie Przedmiescie, przeznaczonymi wylqcznie dla taks6wek i autobus6w.
Podobny zasili!g uzyskano w Zielonej G6rze , gdzie autobus obslugiwal linili! nr 17
lqCZqCC\ wschodnie i zachodnie dzielnice
miasta przez jego scisle centrum oraz linili! 37 biegnqcq przez centrum wzdlui: osi
p61noc - poludnie.
Pierwsze testy pokazuj~ . i:e jui: dzis na
rynku dostli!pny jest bezemisyjny pojazd ,
dajqcy moi:liwosc normalnej eksploatacji
przy wykorzystaniu aktualnie istniejqcej infrastruktury. Na pewno zasili!g tego pojazdu nie
jest jeszcze taki, jak oczekiwaliby operatorzy i przewoznicy, ale nalei:y liczy sili!, i:e wraz

Znaczne zmniejszenie wymiar6w aparatury elektroenergetycznej i baterii, powod _e
tryczny autobus niewiele r6zni si£? od autobus6w nap£?dzanych silnikiem 0 es ~
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Producenci i poddostawcv
z rozwojem konstrukcji baterii zasi!iJg ten
b!iJdzie wzrastal. Wydaje si!iJ, ze czas na wprowadzenie tego typu rozwia.zan jest sprzyjaja.cy, gdyz jest on scisle powia.zany z dzialaniem duzych koncern6w motoryzacyjnych takich , jak FIAT, PSA, General Motors czy
Toyota, kt6re obecnie wprowadzaja. do swojej oferty elektryczne samochody osobowe
i dostawcze. Dzi!iJki znacznie szerszej skali
produkcji mozna przewidywac, ze ceny baterii, ich pojemnosc i trwalosc b!iJdq ulegac
cia.glej poprawie.
Solaris zdaje sobie spraw!iJ, ze wprowadzenie autobus6w elektrycznych na szeroka.
skal!iJ, nie moze bazowac tylko i wyla.cznie
na autobusie klasie midi, moga.cym zabrac
jednorazowo 62 pasazer6w. Dlatego na najblizszych targach IAA w Hanowerze zostanie pokazana dwunastometrowa, trzydrzwiowa wersja Urbino Electric przystosowana do
przewozu 85 pasazer6w z niskim przebiegiem podlogi na calej dlugosci autobusu.
Konstrukcja uk/adu jezdnego jest niemal
identyczna jak ta , kt6ra. zastosowano
w Urbino 8,9 LE Electric. Aby obnizyc srodek ci!iJzkosci, baterie trakcyjne zostana. zabudowane w dolnej CZ!iJSCi wiezy, w kt6rej
obecnie zabudowany jest silnik spalinowy
oraz w wydzielonej obudowie zlokalizowanej
na zwisie tylnym za trzecimi drzwiami.
Po ci~zkim wysi/ku konstruktor6w, kolejna. pracliJ musza. wykonac organizatorzy
publicznego transportu zbiorowego. Tutaj
r6wniez jest dobry moment, gdyz wiele gmin
i powiat6w jest w przededniu tworzenia wlasnego planu transportowego, w kt6rym nalezy okreslic standardy uslug, w tym taboru
oraz zabezpieczyc odpowiednie finansowanie
uslug przewozowych. Ma to istotne znaczenie, gdyz cena autobus6w elektrycznych jest
obecnie, trzykrotnie wyzsza niz autobus6w
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Razmieszczenie padstawawych kampanent6w na dachu autabusu elektrycznega Urbina 12

nap!iJdzanych silnikami Diesla. Biora.c pod
uwagliJ wielkosc koniecznych naklad6w inwestycyjnych na wprowadzenie nowej trakcji , operatorzy musza. miec zagwarantowane stabilne finansowanie uslug w dluzszym
okresie czasu. Dodatkowo zostaje do postawienia pytanie, w jaki spos6b wprowadzac
do eksploatacji autobusy elektryczne. Czy
wladze samorza.dowe, b!iJdq gotowe wprowadzac ,zielone" strefy wolne od innych trucicieli i emitent6w C0 2. Moina obawiac si!iJ,
ze niewielu prezydent6w miast, burmistrz6w
i w6jt6w b~dzie chcialo wyrugowac z centr6w miast i osiedli mieszkaniowych, oraz ciekawych przyrodniczo obszar6w ruch samochodowy. A w takim przypadku efekt ekologiczny wprowadzenia autobusu elektrycznego pozostaje pod duzym znakiem zapytania.
Nalezy miec jednak nadziej!iJ, ze w przyszlosci, dzi!iJki uporowi producent6w i przewoznik6w, nap!iJd elektryczny stanie si!iJ takim samym standardem w komunikacji miejskiej, jak obecnie niska podloga.

Solaris Urbina 18,7
Juz dzis Solaris oferuje szeroka. gamliJ
autobus6w o r6znej dlugosci nadwozia od
8,6 do 18m. W tym roku oferta sp6/ki z Bolechowa zostala rozszerzona o przegubowy autobus o dlugosci 18,75 m. Pierwsze
egzemplarze trafiq na rynek skandynawski.
W por6wnaniu z bazowym modelem Urbina 18 rozszerzono rozstaw osi pomi!iJdzy
pierwsza., a druga. osia. z 5130 na 5880 mm.
Rozstaw osi pomi!iJdzy osia. drugq, a osia.
nap!iJdowa. pozostal bez zmian i wynosi
6770 mm . Dzi!iJki optymalizacji konstrukcji ,
masa wlasna autobusu w por6wnaniu
z ,osiemnastka." wzros/a jedynie o 100 kg.
Tym samym przy zachowanej pojemnosci
autobusu zyskano kolejne 4 miejsca siedza.ce. Prezentowana wersja moze zabrac na
poklad 155 pasazer6w, w tym 56 na miejscach siedza.cych. Obecnie autobus o dlugosci 18,75 m oferowany jest z nadwoziem
trzy- i czterodrzwiowym , ale w przysz/osci
b!iJdzie oferowany takze z nadwoziem
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Jeden z pierwszych egzemplarzy Sa/aris Urbina 18, 7
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Zwi~kszenie

dlugosci to efekt zmiany rozstawu osi w przednim czlonie

pi~ciodrzwiowym

z dwoma parami drzwi
pierwszq, a drugq osiq. Autobus nap~dzany jest silnikiem OAF PR265
o mocy 266 kW (362 KM) , kt6ry wsp6!pracuje z automatycznq skrzyniq bieg6w
VOITH DIWA.5.
Wydluzenie autobusu spowodowalo
wzrost zewn~trznej srednicy zawracania do
poziomu 24 m. Nie powoduje to wi~kszych
problem6w z prowadzeniem pojazdu, jedynie przy skr~cie , kierowca musi bardziej wypusci6 autobus do przodu przed wykonaniem manewru. Nowy pojazd adresowany
jest g!6wnie do przewoznik6w obslugujqcych
mocno obciqzone linie podmiejskie, gl~ bo
ko wnikajqce do centrum miasta, charakteryzujqce si~ znacznq dlugosciq oraz duzymi
odleglosciami mi~dzyprzystankowymi. To
wlasnie na takich liniach komfort przejazdu
utozsamiony jest g!6wnie z dost~pnosciq
miejsc siedzqcych. Wydluzone Urbino ,
zwlaszcza w wersji pi~ciodrzwiowej moze
doskonale nadawa6 si~ do obslugi linii BRT.
pomi~dzy

Wydluzenie autobusu umozliwilo manta?. dodatkowych czterech foteli w przestrzeni
pasazerskiej

Tak, jak w przypadku standardowego autobusu przegubowego, takze wersja wydluzona nap~dzana jest silnikiem OAF PR-265

Ciekawa zabudowa monitor6w LCD zintegrowanych z kamerami monitoringu wn~trza
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Nowa sciana przednia

Nowa wersja So/arisa lnterurbino

Solaris lnterurbino 12
Podczas lipcowych test6w, Solaris pokazal nowq wersjliJ swojego autobusu regionalnego lnterurbino. Zainteresowanie Soalrisa
tym segmentem pojazd6w, nie moze dziwic.
Wraz z wprowadzeniem ustawy o publicznym
transporcie zbiorowym, wiele powiat6w stalo si!iJ z mocy ustawy organizatorem publicznego transportu zbiorowego na swoim obszarze. Z drugiej strony wiele powiat6w i urz!i)d6w marszalkowskich przej!iJio od panstwa
przedsi!i)biorstwa PKS. Nalezy liczyc si!i), ze
w kolejnym rozdaniu unijnych pieni!i)dzy,
pojawiq si!iJ wnioski o zakup taboru dla tego
typu przedsi!i)biorstw.
Nowy lnterurbino zmienil si!iJ zewn!i)trznie. Podstawowq r6Znicq to zupelnie nowa
sciana przednia. Zrezygnowano ze stosowania tej samej szyby jak w Urbino i wprowadzono dui:q jednolitq szyb!i) czolowq maskujqCC\ jednoczesnie elektronicznq tablic!iJ
kierunkowq. Zderzak stal si!iJ mniej masywny i obnizono os przednich reflektor6w. Zrezygnowano takze z podzialu podszybia,
a przednia atrapa zostala poprowadzona do
samego zderzaka. Aby nadac bardziej indywidualnej formy bryle pojazdu, wprowadzono nowe elementy stylistyczne ,sharpcut", takie jak os/ony reflektor6w i lamp przeciwmglowych. Nowy design bardziej kojarzy si!i) z liniq tramwaj6w Tramino niz z liniq
autobus6w miejskich . Tym samym nalezy
zadac pytanie czy nowy design ma wyr6zni6 lini!i) lnterurbino, czy jest zapowiedziq
wprowadzenia kolejnej generacji popularnych Urbino. Zmiany obj!iJiy takze lini!iJ
bocznq nadwozia. Dolna linia szyb bocznych poprowadzona tuz ponad nadkolami
nie jest juz liniq prostq. Zmien iono g6rnq
kraw!i)dz nadkoli , kt6re swoim obrysem
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Wnfllrze autobusu

Nowe p61ki na podrflczny bagaz

Srodkowe dwuskrzydlowe drzwi wyposazono w elektrycznie sterowanq windfi

Luki bagazowe majq pojemnosc od 5,2 do 6,2 m3

weszly w obszar powierzchni okien. Takie
w tylnej cz~sci nadwozia, dolna linia okien
zostala podniesiona do g6ry, aby harmonijnie polqczyc si~ z szybq tylnq. Trzeba przyznac, ie zabiegi te przywodzq na mysl zabiegi, jakie w swoim Citaro C2 wprowadzil
Mercedes-Benz.
Zmiany obj~y takie wn~trze autobusu.
Najbardziej widoczna zmiana to nowy ksztalt
p61ek na podr~czny bagai, skladajqcych si~
z rurek wykonanych ze stali nierdzewnej
i hartowanej szyby. Calkowicie zmieniono
system oswietlenia wn~trza. Wzorem autobus6w turystycznych, oswietlenie wn~trza zabudowano pod specjalnie uksztaltowanymi
pokrywami, oswietlajqcymi wn~trze swiatlem
odbitym. Aby jak najlepiej doswietlic wn~trze
w porze dziennej , autobus wyposaiono
w przeszklone luki dachowe.

Nowy lnterurbino oferowany b~zie w dw6ch
wersjach nadwozia o dlugosci 11 995 mm
i 12 855 mm. Autobus moie przewiezc jednorazowo odpowiednio 55 lub 59 pasaier6w na
miejscach siedzqcych, a podpodlogowe bagainiki majq pojemnosc 5,2 m3i 6,2 m3. Wprezentowanym autobusie wejscie do wn~trza zapewniajq dwie pary drzwi w uk/adzie 1-2-0 o szerokosci czynnej 760 i 1220 mm. Na iyczenie klienta dost~pna jest takie wersja z drzwiami w ukladzie 1-1-0. Autobus wyposaiono w elektrycznie sterowanq wind~. kt6ra w stanie zloionym
chowana jest na wysokosci pierwszego stopnia pod podlog~. Naprzeciwko srodkowych
drzwi wygospodarowano stanowisko do mocowania w6zk6w inwalidzkich. Podlog~ poprowadzono na wysokosci 860 mm. Pasaierowie
majq do swojej dyspozycji wysokie fotele
z regulacjq pochylenia i z zamontowanymi

Stanowisko kierowcy z deskq ACT/A

Uklad foteli w podmiejskim Urbina

pasami bezpieczenstwa. Odpowiedni komfort
podr6iy zapewnia przednie niezaleine zawieszenie ZF RL-75E. W pojezdzie zastosowano
nowoczesnq desk~ rozdzielczq Actia z systemem regulacji pochylenia zintegrowanym z pochyleniem kolumny kierownicy.
W ukladzie nap~dowym zabudowano szesciocylindrowy silnik EEV OAF PR265U i automatycznq skrzyni~ bieg6w ZF 6AP Ecolife.
W ramach opcji nabywca ma do wyboru takie
silniki Cummins ISBe5 0802 i FPT Tector oraz
3 skrzynie bieg6w: szesciostopniowq, mechanicznq ZF 6S 101 OBO oraz automatyczne
VOITH DIWA lub Allison Torqmat.
Solaris lnterurbino to nie jedyny autobus,
jaki b~dzie oferowany przewoznikom regionalnym. Podczas IAA w Hanowerze, producent z Bolechowa pokaie podmiejskq wersj~ niskopodlogowego Urbino z drzwiami
w uk/adzie 1-2-0. Autobus wyposaiono
w 44 wysokie fotele zamontowane na podestach. W ukladzie przeniesienia nap~du zabudowano silnik MAN 02066 LUH i automatycznq skrzyni~ bieg6w VOITH DIWA.5 oraz
most portalowy ZF AV-132. Dla podniesienia
komfortu , na przedniej osi zastosowano niezaleine zawieszenie ZF RL 75 EC.

