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W ostatnich kilku latach autobusy elektryczne stały się głównym 
celem prac rozwojowych wielu producentów. Do ich grona w poło-
wie 2014 roku dołączył znany producent autobusów turystycznych 
i regionalnych Irizar, który zaprezentował w San Sebastian swój 
najnowszy produkt – niskopodłogowy autobus miejski z napędem 
elektrycznym Irizar i2e.

Geneza projektu
Irizar, jako jeden z niewielu producentów z Półwyspu Iberyjskiego, 
uniknął skutków kryzysu gospodarczego z końca pierwszej deka-
dy XXI w. Duży wpływ miała na to dywersyfikacja produkcji. Obok 
fabryk produkujących autobusy – zlokalizowanych w Hiszpanii, 
Meksyku, Brazylii, Indiach oraz w Maroko i w RPA – w skład grupy 
Irizar wchodzą także:

 � Hispacold – producent systemów grzewczych i agregatów kli-
matyzacyjnych dla sektora motoryzacyjnego i kolejowego;

 � Jema – spółka specjalizująca się w produkcji komponentów 
elektronicznych dla przemysłu motoryzacyjnego;

 � Datik – spółka IT specjalizująca się w systemach sterowania 
ruchem ITS oraz systemach informacji pasażerskiej i systemach 
nadzoru nad pracą pojazdów w czasie rzeczywistym;

 � Masats – spółka produkująca drzwi i napędy drzwiowe oraz 
windy i rampy dla osób niepełnosprawnych, montowane w po-
jazdach transportu publicznego;

 � Alconza – producent silników elektrycznych, generatorów i in-
nych komponentów dla przemysłu energetycznego.
I2e jest efektem ukierunkowania strategii całej grupy Irizar na 

wykorzystanie najbardziej innowacyjnych rozwiązań, przy jedno-
czesnym utrzymaniu możliwie najniższych kosztów eksploatacji. 
Wszystkie prace prowadzone w poszczególnych spółkach były ko-

ordynowane przez inżynierów z Centrum Badawczo-Rozwojowe-
go Creatio. Celem tych działań jest osiągnięcie czołowej pozycji 
w dziedzinie mobilności miejskiej z wykorzystaniem energii elek-
trycznej. Ponieważ 60% ludności Unii Europejskiej mieszka w mia-
stach, eliminacja zanieczyszczeń powietrza jest jednym z najwięk-
szych wyzwań stojących przed władzami dużych aglomeracji. Wg 
badań pojazdy poruszające się w miastach są przyczyną 40% emi-
sji CO2 i 70% innych zanieczyszczeń. Przyjmuje się, że każdy elek-
tryczny autobus zmniejsza roczną emisję CO2 o około 88 ton i po-
zwala zaoszczędzić 33 tys. litrów paliwa. Nie bez znaczenia jest 
także istotne obniżenie emisji hałasu. Te wszystkie elementy mają 
istotny wpływ na poprawę warunków życia w europejskich mia-
stach. Konieczność poprawy jakości życia było główną przesłanką 
podjęcia w 2010 r. (przez kierownictwo Irizara) decyzji o wejściu 
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Irizar i2e – autobus elektryczny z Ormaiztegi
Premiera Irizara i2e w San Sebastian

Stylistycznie Irizar i2e bazuje na niskowejściowych autobusach i3 i i4. 
Wysoko poprowadzona linia dachu powoduje, że trudno się zorientować, 
iż mamy do czynienia z autobusem elektrycznym



producenci i poddostawcy

Autobusy 3 /2015 19

w segment bezemisyjnych autobusów miejskich. Przy projektowa-
niu nowego autobusu olbrzymi nacisk położono na recykling po-
szczególnych jego komponentów, ze szczególnym uwzględnieniem 
baterii i superkondensatorów, stosując tzw. ecodesign. 

Nowy autobus nie jest prototypem czy pojazdem studialnym, lecz 
autobusem w pełni przygotowanym do eksploatacji w normalnym 
ruchu miejskim. Pierwsze pojazdy eksploatowane są już w San Se-
bastian i Barcelonie. Wraz z wprowadzeniem i2e do produkcji Irizar 
– wraz z przewoźnikami z wyżej wymienionych miast – uczestniczy 
w projekcie koordynowanym przez UITP i Komisję Europejską (ZeEUS)  
oraz w projekcie Etorgai, finansowanym przez rząd baskijski.

Nadwozie
Nowy autobus został zaprojektowany jako autobus dwuosiowy 
o długości 12 m z niskim przebiegiem podłogi wzdłuż całego nad-
wozia. Swoją stylistyką autobus nawiązuje do niskowejściowego 
autobusu i3, który został wprowadzony do produkcji w 2012 roku. 
Charakterystycznymi elementami nowego pojazdu są duża szyba 
czołowa (obejmująca także świetlik tablicy kierunkowej), owalna 
obudowa przedniej części dachu, stanowiąca aerodynamiczną 
osłonę agregatu klimatyzacji i zestawu baterii, łezkowate reflek-
tory i lampy tylne w technologii LED oraz ściana tylna o kształcie 
obróconego trapezu. Mimo dużych podobieństw struktura nowego 
pojazdu różni się od pierwowzoru. Wynika to z faktu, iż nadwozie 
i3 zostało zaprojektowane jako nadbudowa do popularnych pod-
wozi Scania i Volvo, natomiast i2 jest autobusem w pełni integral-

nym. Dodatkowo – uwzględniając fakt, że nowy pojazd miał być 
napędzany silnikiem elektrycznym i wyposażony w układ groma-
dzenia energii – duży nacisk położono na obniżenie masy własnej 
struktury. Podobnie jak w przypadku i3 struktura nośna pojazdu 
została wykonana ze stalowych kształtowników o przekroju za-
mkniętym. Zgodnie ze standardami południowych rynków naszego 
kontynentu struktura przestrzenna pojazdu jest wykonywana ze 
stali konstrukcyjnej o podwyższonej jakości, natomiast – opcjonal-
nie – i3 dostępny będzie także ze strukturą ze stali nierdzewnej 
(taka wersja trafi głównie na rynki północnej i centralnej Europy). 
Całe poszycie ścian bocznych i dachu zostało z kolei wykonane 
z aluminium, a ściana czołowa i tylna z tworzywa sztucznego, 
wzmacnianego włóknem szklanym. Podszybie ściany przedniej 
podzielono na 5 części, co ułatwia naprawę pojazdu w przypadku 
niewielkich otarć. W porównaniu z i3, pomimo zamontowania na 
dachu zestawu baterii, wysokość pojazdu obniżono o 17 cm.

Tak jak w przypadku i3, w i2e struktura nadwozia w pełni spełnia  
wymagania nowego regulaminu dotyczącego jego sztywności 
(ECE R66.01); regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Wnętrze
Mimo 12 m długości autobus jest przeznaczony do przewozu 77 
pasażerów. To cena za wydłużenie zasięgu pomiędzy ładowaniami 
autobusu do 250 km. Pusty autobus (bez pasażerów) wyposażony 
w klimatyzację waży 14 800 kg, czyli o około 4 tony więcej od au-
tobusu wyposażonego w silnik Euro 6. Z uwagi na fakt, że autobus 

Tylna część nadwozia. Z lewej strony pokry-
wy silnika widoczna klapka łącza plug-in

Środkowe drzwi z ręcznie otwieraną rampą dla wózków inwalidzkich

W i2e trudno szukać charak-
terystycznej wieży. W tylnym 
rzędzie udało się ulokować aż 
4 siedzenia pasażerskie

Wnętrze utrzymane w jasnych 
pastelowych kolorach. Priority 
seats wyróżnione są innym ko-
lorem obicia

Jedno z dwóch stanowisk dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na 
wózku inwalidzkim
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był od razu projektowany pod 
kątem napędu elektrycznego, 
trudno we wnętrzu i2e szukać 
charakterystycznej wieży kryją-
cej elementy układu napędo-
wego. Siedzenia pasażerskie 
są ułożone do samego końca 
autobusu, a w tylnym rzędzie 
zlokalizowano aż 4 fotele. Cho-
ciaż zajęcie tylnych siedzeń wy-
maga pokonania dwóch stopni 
o wysokości 255 mm każdy, to 
i tak są one znacznie wygod-
niejsze niż w MAN-ie Lion’s City. 
Brak wieży powoduje także, że 
tylna część przedziału pasa-
żerskiego jest jasna i bardziej 
przestrzenna, a pasażerowie 
zajmujący tam miejsce mają dobrą widoczność przez okna pojaz-
du. We wnętrzu premierowego i2e zamontowano łącznie 28 foteli 
pasażerskich, do 4 z nich istnieje dostęp bezpośrednio z niskiej 
podłogi. Należy jednak podkreślić, że w takim przypadku w środko-
wej części pojazdu wygospodarowano aż 2 miejsca na wózki inwa-
lidzkie, zaaranżowane zgodnie z dyrektywą EU 2001/85. W przy-
padku rezygnacji z jednego stanowiska dla wózka liczba miejsc 
siedzących wzrasta do 34; do 10 z nich jest dostęp bezpośrednio 
z niskiej podłogi. Konstrukcja ścian bocznych w środkowej części 
pojazdu i brak jakichkolwiek podestów umożliwiają montaż siedzeń 
zarówno w kierunku jazdy, jak i poprzecznie do kierunku jazdy. Do-
datkowo przewoźnik może zamówić także siedzenia rozkładane, 
montowane w strefie postoju wózków inwalidzkich.

Całość wnętrza utrzymana jest w jasnoszarej kolorystyce, na tle 
której odbijają się fotele o kontrastowym obiciu. Ponadto fotele dla 
inwalidów i matek z dzieckiem na ręku (tzw. priority seats) zostały 
wykonane w innym kolorze tapicerki aniżeli pozostałe. Należy pod-
kreślić, że istnieje możliwość montażu foteli sztywnych, całkowicie 
pozbawionych obicia tapicerskiego; są one często wybierane przez 
przewoźników hiszpańskich, portugalskich i włoskich, zwłaszcza 
operujących w południowej części tych krajów.

We wnętrzu pojazdu, w górnej jego części, wkomponowano 
dużą pokrywę kryjącą podświetlany napis „przystanek na żądanie” 
lub zegar cyfrowy oraz monitor LCD 21” wewnętrznej informacji 
pasażerskiej. Całość wnętrza oświetlana jest dwoma listwami wy-
konanymi w technologii LED.

Wejście do pojazdu umożliwiają 3 pary bezstopniowych, dwu-
skrzydłowych drzwi o szerokości czynnej 1 250 mm (za wyjątkiem 
drzwi na zwisie tylnym, których szerokość wynosi jedynie 1 050 mm).

Na stanowisku kierowcy zamontowano zgodną ze standardami 
VDV deskę rozdzielczą z kolorowym wyświetlaczem LCD. Jedyną 
różnicą, w porównaniu z deską standardową, jest umieszczenie 
dodatkowej zakładki z szacowaną liczbą kilometrów możliwą do 
przejechania przy aktualnym obciążeniu i stopniu naładowania 
baterii. Odpowiednią temperaturę wnętrza zapewnia agregat 
dwustrefowej klimatyzacji o mocy 3,5 kW dla kierowcy i 35 kW 
dla przestrzeni pasażerskiej.

Układ napędowy
Budowa układu napędowego to główny element, którym Irizar 
chce konkurować z innymi producentami. Już w fazie prac projek-
towych przyjęto założenie, że autobus musi przejechać co najmniej 
250 km bez ładowania baterii w ciągu 16 h pracy przy średniej 
prędkości 17 km/h. Aby oszacować niezbędną pojemność aku-
mulatorów, przeprowadzono analizę zużycia energii, z której wyni-
kało, że 60% energii pobierane jest na cele trakcyjne, natomiast 
40% na cele związane z napędem układów pomocniczych. Pobór 
energii trakcyjnej w głównej mierze zależy od obciążenia pojazdu, 
topografii trasy i techniki jazdy, natomiast w przypadku napędu 
układów pomocniczych najbardziej energochłonne okazały się 
układy ogrzewania i klimatyzacji.

Irizar i2e napędzany jest silnikiem prądu zmiennego Siemens 
Synchronic o mocy ciągłej 180 kW i momencie maksymalnym 
1 400 Nm. W odróżnieniu od silników innych producentów silnik 
trakcyjny zasilany jest z zestawu baterii sodowo-niklowych So-Nick 
o napięciu 600–650 V i całkowitej pojemności 375 kWh. Wybór 
baterii sodowo-niklowych był nieprzypadkowy. Zapewniają one 
krótsze czasy ładowania, są bardziej odporne na całkowite roz-
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W celu obniżenia zużycia energii we wnętrzu zamontowano oświetlenie 
w technologii LED. Na zdjęciu widoczna także obudowa dla monitora LCD 
21” wewnętrznej informacji pasażerskiej

Tam, gdzie jest najnowocześniej-
sza technika, tam systemy bileto-
we bazują na karcie elektronicznej

Deska rozdzielcza bazuje na standardach VDV
Na desce rozdzielczej pojawiła się nowa zakładka informująca kierowcę 
o maksymalnym zasięgu możliwym do przejechania
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ładowania oraz są trwalsze. Pełne naładowanie baterii osiągane 
jest po 5 godzinach ładowania. Ponadto technologia ich wytwa-
rzania i eksploatacji jest całkowicie opanowana. Nie bez znacze-
nia jest także fakt niemal całkowitego recyklingu tych baterii po 
zakończeniu eksploatacji. Baterie służą głównie do jazdy ze stałą 
prędkością i napędu stale działających urządzeń pomocniczych. 
Dodatkowo moc szczytową, niezbędną do ruszenia i pokonania 
stromych wzniesień, zapewnia zestaw superkondensatorów o na-
pięciu 125 V. Superkondensatory przeznaczone są także do reku-
peracji energii hamowania. 

W celu optymalizacji zużycia prądu Irizar wprowadził dwie nowe 
technologie: wstępną kontrolę temperatury wnętrza, która pozwa-
la wyjechać pojazdowi z zajezdni autobusowej przy optymalnej 
temperaturze (wstępne ogrzewanie podczas ładowania pojazdu), 
oraz Eco Assist, czyli system, który przekazuje kierowcy w czasie 
rzeczywistym informacje o technice jazdy, co pozwala zmniejszyć 
zużycie energii. Kolejnym elementem zwiększającym efektywność 
energetyczną pojazdu jest opracowany przez spółkę Jema system 
zarządzania zmagazynowaną energią. Utrzymuje on najbardziej 
optymalny poziom naładowania sprzężonych baterii i superkon-
densatorów. Obecnie baterie ładowane są za pomocą łącza plug-
-in, jednak projekt przewiduje także zaaplikowanie innych techno-
logii pozyskiwania energii – takich, jak ładowanie indukcyjne czy 
ładowanie za pomocą pantografu.

Wnioski z jazd testowych
Spełnienie założeń przez nową konstrukcję zostało już praktycznie 
zweryfikowane podczas jazd testowych, przeprowadzonych z pasa-
żerami m.in. w Madrycie i w Marsylii. W Madrycie przed wprowa-
dzeniem autobusu na linie komunikacyjne przeprowadzono test, 

w którym autobus jeździł po zamkniętej trasie o długości 880 m, 
na której wyznaczono 4 przystanki. Przy obciążeniu 1 200 kg 
(około 25% pojemności), zatrzymując się na każdym przystan-
ku i otwierając na nich drzwi, oraz przy włączonym ogrzewaniu 
autobus przejechał w ciągu 14 godzin 190 km. Oznaczało to, że 
Irizar i2e jest w stanie obsłużyć około 80 linii komunikacyjnych 
w Madrycie. Przez kolejne 3 dni pojazd testowano na najcięższych 
liniach EMT – w dzielnicy Carabanchel położonej w południowo-
-zachodniej części stolicy Hiszpanii. Carabanchel zamieszkuje oko-
ło 250 tys. osób, z czego dużą część stanowią emigranci z Afryki 
i Europy Wschodniej.

Pod koniec listopada na dwumiesięczne testy eksploatacyjne 
nowy autobus trafił do Marsylii. 

Pierwsze testy z pasażerami objęły linię 83, łączącą Stary Port 
z plażą Prado przez nadmorski bulwar La Corniche du Président 
Kennedy, która jest jednym z najbardziej popularnych szlaków tu-
rystycznych w Marsylii. 

Nowy autobus został już zamówiony przez TMB Barcelona (w eks-
ploatacji od 18 sierpnia 2014 r.) i CTSS San Sebastian (w eksplo-
atacji od 23 lipca 2014 r.), które uczestniczą w projekcie koordyno-
wanym przez UITP oraz Dyrektoriat Mobilności i Transportu Komisji 
Europejskiej pod nazwą ZeEUS. W ramach projektu o wartości 
22,5 mln euro, w okresie od listopada 2013 r.do kwietnia 2017 r., 
autobusy elektryczne testowane będą w ośmiu europejskich mia-
stach: w Barcelonie, Londynie, Sztokholmie, Muenster, Pilźnie, 
Bonn i w Cagliari we Włoszech. Wśród 40 partnerów, obok Irizara, 
znajdują się m.in. Instutut Fraunhofera, Solaris, Škoda i Volvo.

Część środków na budowę prototypu i uruchomienie produkcji 
pochodziło z programu badawczego Etorgai, finansowanego przez 
rząd baskijski. Do grudnia 2015 roku w ramach programu ma być 

Autobusy 3 /2015 21

Na razie zestaw baterii ładowany jest w trybie plug-in. W kolejnych wer-
sjach dostępne będzie także ładowanie indukcyjne i poprzez pantograf

I2e nadaje się do obsługi urokliwych, atrakcyjnych pod względem turystycznym miejsc. Na dachu widoczny zestaw baterii So-Nick

To, co stało się standardem – kolorowy ekran LCD w środkowej części 
panelu instrumentów
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przetestowany nie tylko napęd elektryczny, lecz także systemy po-
zwalające na zautomatyzowanie jazdy autobusu. Program ETORGAI  
opiera się na polityce regionalnej sformułowanej dla pionu nauki, 
technologii i innowacji 2015 (PCTI2015), promującej rozwój eks-
perymentalnych i przemysłowych projektów badawczych w strate-
gicznych dziedzinach ważnych dla przyszłości o dużym potencjale 
oddziaływania międzynarodowego, realizowanych w ramach 7 Ra-
mowego Programu Europejskiego. Bezpośrednimi beneficjentami 
tego programu są firmy oraz stowarzyszenia przedsiębiorców zor-
ganizowane jako konsorcja, które współpracują z uczelniami wyż-
szymi i instytutami naukowymi z kraju Basków.

Autobus eksploatowany w San Sebastian przejechał już 6 tys. km 
na wszystkich liniach miejskich obsługiwanych przez lokalnego prze-
woźnika. Testy potwierdziły zasięg do 250 km w 14–16-godzinnym 
cyklu pracy. Podobny dystans pokonały autobusy w Barcelonie, eks-
ploatowane na linii 20. Tam w cyklu 15,5-godzinnym i przy średniej 
prędkości komunikacyjnej 11 km/h osiągnięto zasięg 190 km.

Podsumowanie
Irizar i2e w pełni potwierdza aspiracje baskijskiego producenta, 
który nie tyle chce wejść w nowy segment produkcji, co zająć w nim 
czołową rolę w zakresie wdrażania najnowszych i przyszłościowych 
technologii. Nadwozie nowego Irizara zostało zaprojektowane tak, 
aby sprostać najostrzejszym wymogom aktywnego i biernego bez-
pieczeństwa. Jest to kolejny na europejskim rynku autobus zgodny 
z normą bezpieczeństwa ECE R66.01. Autobus przeszedł z dosko-
nałymi wynikami ciężkie testy zmęczeniowe w jednym z najbardziej 
prestiżowych instytutów badawczych branży motoryzacyjnej. Oprócz 
wprowadzenia najbardziej zaawansowanych technologii w zakresie 
projektowania, doboru materiałów i komponentów wprowadzono 
także najnowsze procesy produkcyjne.

Irizar i2e – zgodnie z zamierzeniami – ma oferować możliwie 
jak najwyższą rentowność dzięki wykorzystaniu zintegrowanego ze-
społu baterii So-Nick i superkondensatorów. System zarządzania 
zmagazynowaną energią, opracowany przez Jema Energia, zarzą-
dza relacją pomiędzy akumulatorami i superkondensatoromi, aby 
utrzymać stan naładowania obu komponentów w optymalnym za-
kresie. Nie bez znaczenia jest także wysoki stopień recyklingu uży-
tych komponentów, w tym baterii. Przy konstruowaniu autobusu 
uwzględniono także rozkład masy poszczególnych komponentów 
oraz możliwość uzyskania maksymalnej podatności obsługowej.

Głównym celem wprowadzenia autobusów elektrycznych w mia-
stach hiszpańskich jest obniżenie emisji CO2 i innych szkodliwych 
cząstek, szczególnie w centrach miast. Bardzo niski poziom hała-
su dedykuje ten pojazd doskonale do obsługi linii nocnych. W ra-
mach projektu opracowano także nowe oprogramowanie umożli-
wiające stworzenie zapotrzebowania energetycznego w miejskim 
transporcie zbiorowym.

Sam Irizar zamierza w najbliższym czasie wydać blisko 
60 mln euro na rozwój technologii i budowę nowej fabryki, specja-
lizującej się w produkcji autobusów elektrycznych. Nowa fabryka 
ma zostać ukończona w 2016 r.
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Tab. 1. Dane techniczne
Marka i typ pojazdu Irizar i2e

Długość / wysokość / 
szerokość [mm] 11 980 / 3 220 / 2 550 

Rozstaw osi [mm] 5 770
Zwis przedni / tylny [mm] 2 805 / 3 405
Wysokość wnętrza [mm] 2 400
Kąt natarcia 6.5 º
Kąt zejścia 7 º
Wysokość podłogi [mm] 340
Liczba i układ drzwi 3 (2-2-2)
Szerokość czynna  
drzwi [mm] 1 200 / 1 200 / 1 050

Wysokość krawędzi  
drzwi 1. [mm] 250 (320 bez przyklęku)

Wysokość krawędzi  
drzwi 2. i 3. [mm] 270 (340 bez przyklęku)

Pojemność
77 pasażerów, w tym 28 na miejscach siedzących + dwa obsza-
ry dla wózkach inwalidzkich; 4 miejsca dla osób o ograniczonej 
sprawności ruchowej, dostępne bezpośrednio z niskiej podłogi

Konstrukcja nadwozia
Szkielet ze stali konstrukcyjnej podwyższonej jakości lub stali 
nierdzewnej. Poszycie dachu i ścian bocznych z aluminium i 
tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem szklanym. Nadwo-
zie spełnia wymagania normy ECE-R66.01

Silnik Elektryczny Siemens Synchronic; moc ciągła 180 kW, szczyto-
wa 230 kW

Zasilanie
Baterie sodowo-niklowe So-Nick o napięciu 650 V i pojemności 
376 kWh + zestaw superkondensatorów o napięciu 125 V; układ 
spełnia wymagania dyrektywy odnośnie do zakłóceń elektroma-
gnetycznych 95/54/EC

System ładowania Plug-in; wtyczka (kombi standard) 125 A
Czas ładowania 5 godzin
Systemy zarządzania 
energią

Wstępna kontrola temperatury wnętrza, system Eco Assist, 
system zarządzania zmagazynowaną energią

Irizar i2e przeznaczony do jazd testowych w Marsylii Dwa Irizary i2e w barwach TMB Barcelona, zakupione w ramach projektu ZeEUS


