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W ubieglym roku na ulicach polskich 
miast m.in . we Wroclawiu, Lublinie, Tarno
brzegu i w Warszawie pojawily si~ testowe 
autobusy z nap~dem hybrydowym Volvo. 
Jest to cz~s6 duzej kampanii promocyjnej 
firmy, kt6ra w naszym kraju potrwa do kon
ca kwietnia bieza,cego roku. Testowy hybry
dowy autobus Volvo trafi jeszcze do Biale
gostoku, tomzy i Gliwic. W ramach prezen
tacji w Gliwicach, w dniach 21 i 22 marca 
Volvo 7700 Hybrid zostanie zaprezentowa
ny na Targach Transportu Publicznego 
Silesia Komunikacja 2012. 

Miejskie hybrydy Volvo zostaly dobrze 
przyj~te przez rynek na calym swiecie- fir
ma sprzeda/a kilkaset autobus6w hybrydo
wych do wielu miast Europy i Ameryki Po
ludniowej . W krajach skandynawskich 
Volvo sprzedalo juz w sumie 100 autobu
s6w hybrydowych. 

Ostatnie zam6wienie dotyczy 25 auto
bus6w hybrydowych dla firmy z Gbtebor
ga, kt6re maja, zosta6 oddane do uzytku 
jeszcze w tym roku. Uzasadnieniem wybo
ru bylo pola,czenie wlasciwosci proekolo
gicznych autobusu z jego osia,gami i niz
szymi kosztami eksploatacji. ,Autobusy 
hybrydowe sa, waznym elementem nasze
go programu przejscia na autobusy korzy
staja,ce ze zr6del energii innych niz paliwa 
kopalne, jednoczesnie zmniejszaja,c zuzycie 
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paliwa. lch ogromnym atutem jest pola,
czenie niskiej emisji spalin , nizszego po
ziomu halasu, wysokiej wydajnosci i ni
skiego poziomu zuzycia energii ", komen
tuje Leif Blomqvist , prezes zarza,du 
Vasttrafi k, agencj i odpowiedzialnej za 
transport publiczny w Gbteborgu. 

Volvo 7900 Hybrid to drugi z kolei se
ryjnie produkowany autobus hybrydowy 

szwedzkiej firmy zaprezentowany jesienia, 
na targach Busworld w Kortrijk. 

Dla przewoznik6w autobusowych naj
wazniejsza jest minimalizacja koszt6w cy
klu zycia pojazdu. Dlatego tez czynnik ten 
mial priorytetowe znaczenie dla Volvo Buses 
podczas projektowania nowych autobus6w 
niskopodlogowych. Konstrukcj~ i materia
ly dobrano pod ka,tem zmniejszenia masy 
i zuzycia pal iwa oraz w celu ulatwienia 

Autobus hybrydowy Volvo 7700 na u!icach n01weskiego Arenda 



serwisu i prac zwiqzanych z odpowiednim 
utrzymaniem pojazdu. Wiele z podzespo
t6w nowego modelu stosuje si!il tez w au
tobusie miejskim i mi!ildzymiastowym 
Volvo 8900, wprowadzonym na rynek 
w ubiegtym roku . Pozwoli to usprawni6 ser
wis w warsztatach oraz obnizy6 koszty za
rzqdzania CZ!ilSCiami zamiennymi. 

oszcz~dnosc paliwa, redukcja 
emisji spalin 

Autobus Volvo 7900 zuzywa do 37% 
mniej paliwa w stosunku do wersji z silni
kiem wysokopr!ilznym. 0 tyle samo zredu
kowana jest r6wniez emisja C02. Jeszcze 
wi!ilksza redukcja dotyczy emisji tlenk6w 
azotu i czqstek statych: do 50% w por6w
naniu z typowym europejskim autobusem, 
nap!ildzanym silnikiem wysokopr!ilznym 
Euro-5. To zastuga r6wnolegtego uktadu 
hybrydowego o wysokiej sprawnosci, kt6-
rego konstrukcja prowadzi m.in. do braku 
emisji spalin podczas zatrzymania autobu
su . Bardzo duze znaczenie dla ogranicze
nia zuzycia energii i emisji ma zoptymali
zowana skrzynia bieg6w Volvo 1-Shift oraz 
skuteczny uktad chtodzenia i ogrzewania 
akumulatora, utrzymujqcego zr6dto ener
gii w idealnym stanie. Modutowa konstruk
cja nadwozia i dach zostaty zbudowane ze 
skr!ilcanych profili aluminiowych, co powo
duje, ze masa Volvo 7900 jest nizsza od 
poprzedniej wersji o 550 kg . Modutowe, 
lzejsze nadwozie to najwazniejsza r6znica 
pomi!ildzy wersjq 7900 i 7700, kt6re wypo
sazone sq w ten sam uktad nap!ildowy 
i podwozie B5LH. Mniejsza masa wtasna 
zwi!ilksza efektywnos6 przewoz6w, a w kon
sekwencji generuje dodatkowe oszcz!ildno
sci w postaci ograniczenia zuzycia paliwa 
i jeszcze wi!ilkszego niz w wersji 7700 ob
nizenia emisji dwutlenku W!ilgla. 
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Volvo 7900 Hybrid 

Rownolegty hybrydowv uktad 
nap~dowv Volvo 

Volvo 7900 Hybrid jest wyposazony 
w chtodzony akumulator litowo-jonowy, 
w kt6rym tadunek kazdego z ogniw jest 
nadzorowany indywidualnie. Litowo-jono
wy akumulator wyr6znia si!il duzq pojem
nosciq, niskq masq i niewielkim oddziaty
waniem na srodowisko. Pozwala on na 
uzytkowanie autobusu hybrydowego 
w k8Zdych warunkach klimatycznych. R6w
nolegta hybryda daje mozliwos6 optymal
nego wykorzystania mocy silnika spalino
wego oraz nap!ildu elektrycznego. 

Auto bus rusza z miejsca nap!ildzany sil
nikiem elektrycznym , a po osiqgni!ilciu 
pr!ildkosci 15-20 km/h automatycznie prze
tqcza si!il na silnik diesla. W warunkach CZ!il
sciowych obciqzen pojazd nap!ildzany jest 
silnikiem spalinowym, kt6ry elastycznie 

Napf?d hybrydowy Volvo 

dostosowuje si!il do warunk6w jazdy i ob
ciqzenia pojazdu. Przy wyzszych pr!ildko
sciach jazdy, kiedy nap!ild przejmuje silnik 
wysokopr!ilzny, jednoczesnie tadowany jest 
akumulator. Poniewaz siln ik elektryczny 
pelni r6wniez funkcj!il generatora, tadowa
nie odbywa si!il podczas jazdy i hamowa
nia. W sytuacjach, kiedy do nap!ildu auto
busu potrzebna jest pelna moe, silnik spa
linowy i silnik elektryczny razem nap!ildzajq 
autobus. 

Sterowanie uktadem 
nap~dowvm 

Elektroniczna jednostka sterujqca za
rzqdza wtqczaniem i wytqczaniem nap!ildu 
elektrycznego i spalinowego, a takze try
bami zmiany bieg6w i tadowaniem akumu
latora. Ciasno zestopniowana zautomaty
zowana skrzynia bieg6w Volvo 1-Shift jest 



Hybrydowy uklad nap£;dowy autobusu Volvo 

Tab. 1 Dane techniczne 

Dtugosc [m) 
Szerokosc [m) 
Liczba drzwi 
Pojemnosc pasazerska 
Silnik 

12 
2,55 
2 1ub 3 
do 102 osob w zaleznosci od specyfikacji 
r6wnolegly uklad hybrydowy z usytuowanym z tylu czterocylindrowym, 
pieciolitrowym silnikiem wysokopreznym 

Moe D5F21 5 (161 kW/ 800 Nm) + silnik elektryczny (120 kW/ 800 Nm) 
Norma emisji spalin i halasu Euro-5. EEV 
System oczyszczania spalin SCR 
Masa calkowita [t) 19 
Skrzynia bieg6w dwunastobiegowa Volvo I-Shif t 
Zawieszenie elektronicznie sterowane zawieszenie pneumatyczne 
Wysokosc podlogi 340 mm na calej dlugosci. Funkcja przykleku obniza wvsokosc wejscia o do

datkowe 70 mm 
System przykleku Dostepny .przyklek" na przedniq os. na jedno kola lub pelny przyklek boczny 
Klimatyzacja Dostepna w wyposazeniu dodatkowym 

Autobus Volvo 7900 Hybrid na testach w Alicante w Hiszpanii 

wyposazona w oprogramowanie zoptyma
lizowane pod kqtem eksploatacji miejskiej 
i podmiejskiej. Oszcz~dny czterocylindro
wy silnik wysokopr~zny Volvo D5F, o po
jemnosci 5 litr6w i mocy maksymalnej 
215 KM jest zabudowany w lewym tylnym 
narozniku autobusu. 

Dane techniczne 
W ciqgu kilku lat obecnosci na rynku 

autobusy Volvo potwierdzily zalety nap~du 
hybrydowego w rzeczywistej eksploatacji. 

Najwa2:niejsze cechy autobus6w hybry
dowych, jakie eksponuje firma to: 
0 energooszcz~dnos6 , 
0 niezawodnos6, 
0 zwi~kszona pojemnos6 pasa2:erska, 
0 nizsza emisja spalin (pomimo braku 

homologacji obecnie produkowany au
tabus Volvo 7900 Hybrid spelnia zalo
zenia emisji wpisane do przyszlej nor
my Euro-6). 

0 cichobieznos6 i brak emisji spalin przy 
ruszaniu z miejsca i zatrzymywaniu . 
Volvo, wraz z ofertq na autobus hybry

dowy, proponuje swoim klientom pakiety 
rozwiqzan biznesowych i uslug towarzyszq
cych. Wzrastajqce zainteresowanie autobu
sami hybrydowymi potwierdza slusznos6 
wyboru kierunku rozwoju autobusu miej
skiego i czyni z Volvo wiodqcq firm~ oferu
jqcq ekologiczne i efektywne rozwiqzania, 
kt6re mogq znacznie przyczyni6 si~ do 
poprawy warunk6w zycia we wsp6lcze
snych miastach. 


