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skroplonym gazem ziemnym - LNG  
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Fabryka Autobusów Solbus jest polską, rodzinną 

firmą produkującą nowoczesne autobusy, które z 

powodzeniem konkurują z wyrobami światowych 

koncernów.  

 

Autobusy marki Solbus są użytkowane przez 

największych przewoźników w Polsce, w tym 

przez MZA Warszawa (wkrótce 65 sztuk). 

Statuetki Gazeli Biznesu  
 

Solbus jest jedyną firmą w Polsce, która 

zdobyła statuetkę Gazeli Biznesu dwa razy 

z rzędu w latach 2005-2006, kiedy 

zwiększyła zatrudnienie z 60 do 200 osób.  

Solbus to polska firma rodzinna 
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Solbus Solcity LNG – pierwszy w Europie seryjnie 

produkowany autobus napędzany LNG 

Solbus Solcity LNG został pokazany po raz 

pierwsze w 2008 r.  

Pierwsza autobusy Solbus Solcity na LNG w wersji 

12 i 18 metrowej zostały wyprodukowane w 2009 

roku – łącznie 31 szt. 

Model Solcity został wyróżniony złotym medalem 

na największych targach autobusowych w Polsce 

Transexpo w 2008 r.  

 

 .  
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 Masa własna: 10,3 ton 

 

 Pojemność pasażerska: do 110 osób  

(najlepszy rezultat dla autobusu miejskiego napędzanego 

metanem). 

 

 Silnik: Cummins ISL G; 8,9 l., moc maks. 280-320 KM, 

(fabrycznie dedykowany do gazu ziemnego i biometanu)  

 

 Zbiornik paliwa firmy Chart Ferox : od 330 dm3 do 490 dm3  

 

 Zasięg w mieście: od 400 km do ponad 600 km 

 

SOLBUS SOLCITY 12 LNG – dane techniczne 
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Solbus Solcity LNG jest lżejszy i bardziej 

ekonomiczny od autobusów gazowych konkurencji  

Mercedes 0530 Solaris Urbino 12 MAN Lion’s City A21 Solbus Solcity 12 

 

Masa własna 11 250 kg 11 880 kg 12 000 kg 10 325  kg 

Silnik  M447 (h) LAG EEV  

- 11 967 cm3 

- moc 240 kW 

- max m.  1250Nm 

IVECO CURSOR 8  

- poj. 7 790 cm3 

- moc 213 kW 

- max m. 1100 Nm 

MAN E 2876 LNH   

- poj. 12 820 cm3 

- moc 200 kW   

- max m. 1050 Nm 

CUMMINS ISLG 

- 8 880 cm3 

- moc 234,8 kW 

- max m. 1356 Nm 

Ilość 

pasażerów 

85  80 79 106 

 

Zużycie gazu 

wg  testu  

SORT 2 

66,1m3  53,7 m3 53,4 m3 51,6 m3 

Solbus Solcity 12 LNG w porównaniu z autobusami gazowymi konkurencji jest autobusem: najlżejszym, 

dysponującym największym momentem obrotowym, mieszczącym najwięcej pasażerów, a przy tym 

zużywającym najmniej paliwa. 
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Początek programu testowego autobusów na LNG 

 Solbus w 2010 roku rozpoczął samodzielny program testowy autobusów LNG, które przez 

rok jeździły na regularnych liniach pasażerskich w Ostrowie Wielkopolskim i Wałbrzychu.  

W tym okresie były tankowane z zastępczego kriogenicznego kontenera 

wyprodukowanego przez firmę Chemet z Tarnowskich Gór, który jednak nie spełniał 

wymogów stacji tankowania LNG. 

Prezentacja autobusu LNG na rynku w 

Wałbrzychu 

 

Tankowanie autobusu z prowizorycznego 

kontenera kriogenicznego. 
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Testy w sześciu miastach w na wiosnę roku 2012 

Pokazowe tankowanie LNG w w czasie 

konferencji w Warszawie, maj 2012 
Licznik zapewniający dane o zużyciu LNG 

 Na wiosnę 2012 roku Solbus zorganizował jazdy testowe autobusów LNG w sześciu 

polskich miastach (m. in. Toruniu) przy wykorzystaniu dostarczonej przez Gazprom 

mobilnej stacji LNG wyposażonej w przepływomierz. Dzięki temu po raz pierwszy był 

możliwy pomiar zużycia LNG i zdobycie dowodów na opłacalność tego paliwa dla 

zainteresowanych firm transportowych. 
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Oddźwięk programu w mediach europejskich 
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Solbus uczestnikiem rajdu Blue Corridor 2012 

Solbus LNG 

przejechał 

4000 km  

bez  żadnych 

usterek! 
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Solbus nadal pionierem LNG w Europie 

 Demonstracyjny Solbus Solcity LNG był prezentowany na tzw. „Arenie Innowacji” 

podczas największych targów pojazdów użytkowych w Europie, IAA w Hanowerze, 

gdzie znalazł się wśród najbardziej innowacyjnych pojazdów z Europy.   
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Podsumowanie wyników programu 

testowego 

 Zużycie LNG w kg przez Solbusa Solcity z silnikiem gazowym 

spełniającym normę Euro 6 było do 10 % mniejsze niż ilość 

spalanych litrów ON przez autobusy z silnikami diesla Euro 5  

na tych samych trasach.  

 

 Autobusy LNG bardzo dobrze spełniają wymagania zarówno 

przewoźników, kierowców jak i pasażerów. 

 

 Technologia LNG jest niezawodna i bezpieczna w eksploatacji. 

Jest wskazane by jej użytkownicy posiadali wiedzę o 

technologiach kriogenicznych. 
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do 40% 

 

3 minuty 

 
 

330 dm3 / 300 kg 
 

tuż nad silnikiem 

 
3,15 m 

 Autobusy LNG łączą opłacalność eksploatacji autobusów CNG 

z łatwością użytkowania autobusów diesla 

 

Oszczędności w 

porównaniu do ON 

 

Czas tankowania 

 

objętość / ciężar 

zbiornika i mocowań  

położenie zbiornika 
 

Wysokość autobusu 

do 40% 

 

15+ minut 

 
 

1280 dm3 / 650 kg  
 

na dachu 

 
 do 3,45 m 

 

0% 

 

3 minuty 

 
 

250 dm3 / 300 kg 
 

poziom silnika 

 
3,15 m 

Autobusy LNG lepiej spełniają wymagania przewoźników niż pojazdy CNG gdyż: 
 

1. Krótki czas tankowania oraz duża przepustowość stacji LNG pozwalają na identyczną obsługę 

pojazdów LNG jak tych z silnikami diesla niezależnie od ich ilości na zajezdni. 
 

2. Autobusy LNG mają lżejsze i niżej ulokowane zbiorniki paliwa. W efekcie ich punkt ciężkości 

znajduje się niżej i nie ma potrzeby stosowania dodatkowych stabilizatorów. 
 

3. Autobusy LNG mają wysokość identyczną jak wersje z silnikami diesla i mogą jeździć na 

wszystkich liniach, także pod niskimi wiaduktami o wysokości 3,2 metra. 
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… „pomysłowo” proste 

 Pompa LNG jest prosta i nie- 

zawodna w porównaniu ze sprężarką CNG. 

 LNG można tankować dzięki różnicy 

ciśnień między zbiornikiem stacji i 

autobusowym, także bez energii 

elektrycznej (generatory prądu są zbędne).  

 

  

Tankowanie LNG w porównaniu z CNG jest … 

Źródło: Vanzetti Engineering 

… tańsze i oszczędne 
 

  Stacje LNG są tańsze od stacji  

CNG o takiej samej przepustowości  

(koszt stacji CNG o przepustowości 12 

autobusów na godz. wynosi 2 mln. €, a 

LNG tylko 750 tyś. €) 

  Koszty operacyjne stacji LNG to tylko 

10% kosztów funkcjonowania stacji LCNG 

  

Stacja L-CNG może być źródłem zarówno LNG jak i CNG,  

lecz łatwiej i taniej jest tankować LNG do zbiorników pojazdów. 
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Sukces! - 11 Solbusów na LNG dla Olsztyna! 

Przetarg w Olsztynie potwierdził, że gaz ziemny jest  

paliwem ekologicznym i ekonomicznym: 

 

 przetarg na obsługę linii, a nie zakup autobusów 

 

 przetarg otwarty „dla wszystkich” czyli: autobusów 

silnikami diesla, hybrydowych, elektrycznych oraz na gaz 

ziemny 

 

 żadnych preferencji dla ekologicznych walorów LNG/CNG, 

cena usługi podstawowym kryterium wyboru oferty 

  

Czynniki sukcesu: 

 

 wcześniejsze doświadczenia z LNG w Olsztynie 

 

 długość umowy równa okresowi eksploatacji autobusu + 

wybór dokonany przez uczestników gry rynkowej  

Olsztyn - miasto pełne zabytków i zieleni 
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Dziękuję za uwagę! 
 

Michał Śliżak 

michal.slizak@solbus.com.pl 

+ 48 502 280 555 

 
Wszelkie wnioski i informacje zawarte w prezentacji 

odzwierciedlają wiedzę i doświadczenia  

jedynie Fabryki Autobusów Solbus Sp. z o.o. 

 

mailto:michal.slizak@solbus.com.pl

