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nowy Urbino 12 electric 

nowy Urbino 18 electric 

nowy Trollino 12

nowy Trollino 18

Urbino 8.9 LE electric
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nowy Urbino 18 Hybrid 

nowy Urbino 12 CNG

nowy Urbino 18 CNG

nowy Urbino 12 Hybrid 
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standard      opcja Urbino 
8,9 LE electric

nowy Urbino 
12 electric

nowy Urbino 
18 electric

Uk
ad

 n
ap

do
w

y
Silnik

silnik asynchroniczny 120 kW

silnik asynchroniczny 160 kW

silnik asynchroniczny 240 kW

silnik w osi ZF AVE130 2x60 kW

Baterie trakcyjne

baterie litowo - jonowe (pojemno  zale na od specy  kacji)

operacyjno  do 24h/dob  (zale na od pojemno ci baterii i zastosowanego systemu adowania)

Sy
st

em
 

ad
ow

an
ia System adowania baterii

plug-in

pantograf

Po
dw

oz
ie

O  przednia

ZF o  niezale na

ZF o  sztywna 

O  nap dowa

ZF o  portalowa

ZF o  portalowa z silnikami przy piastach *

ZF o  sztywna

O  rodkowa

ZF o  neutralna

Uk ad centralnego smarowania

centralny punkt smarny wyprowadzany w podwoziu - smar sta y

uk ad centralnego smarowania z autodiagnoz  - na smar pó p ynny

Uk ad kierowniczy

ZF Servocom

Uk ad hamulcowy

EBS (dwuobwodowy), uk ad elektroniczny zapobiegaj cy blokowaniu kó  przy hamowaniu (ABS) i po lizgowi 
przy ruszaniu (ASR), hamulec r czny (postojowy) - z mo liwo ci  mechanicznego odblokowania uk adu 
hamulcowego, hamulec przystankowy

ESC (elekroniczny system stabilizacji toru jazdy)

Uk ad poziomuj cy

zawieszenie ECAS z funkcj  przykl ku prawej strony, podnoszenia i opuszczenia autobusu, przykl k prawej 
strony o oko o 70 mm, podnoszenie o oko o 60 mm

Na
dw

oz
ie

Konstrukcja szkieletu

ze stali odpornej na korozj

Poszycie cian bocznych

demontowalne panele boczne i nadkolowe

Uk ad drzwi

1-2 1-2-0
2-2-0
1-2-2
2-2-2

1-2-2
2-2-2

1-2-2-2
2-2-2-2

Maksymalna wysoko  wej cia

I drzwi 320 mm 320 mm 320 mm

II drzwi 330 mm 320 mm 320 mm

III drzwi 320 mm 320 mm

IV drzwi 320 mm

Rampa inwalidy

rampa inwalidy przy II drzwiach, odk adana r cznie

Liczba miejsc siedz cych (w zale no ci od uk adu drzwi i baterii) maks. 24 maks. 37 + 1 maks. 47 + 1

Og
rz

ew
an

ie
, w

en
ty

la
cj

a,
 

kl
im

at
yz

ac
ja

Klimatyzacja miejsca pracy kierowcy

klimatyzacja z nap dem elektrycznym

Klimatyzacja przestrzeni pasa erskiej

klimatyzacja z nap dem elektrycznym

Wentylatory

dwukierunkowe (nadmuchowo-wyci gowe)

El
ek

tr
yk

a

Wi zki i p yty

instalacja elektryczna oparta o magistral  CAN-Bus

*mo liwe w wybranych kon  guracjach wyposa enia



standard      opcja nowy Trollino
12

nowy Trollino
 18

Uk
ad

 n
ap

do
w

y
System nap du

MEDCOM ANT 175-600 (IGBT) silnik asynchroniczny 175 kW 6-polowy

MEDCOM ANT 250-600 (IGBT) silnik asynchroniczny 250 kW 6-polowy

Škoda BlueDrive (IGBT) silnik asynchroniczny 160 kW 4-polowy

Škoda BlueDrive (IGBT) silnik asynchroniczny 250 kW 6-polowy

Škoda BlueDrive (IGBT) nap d na 2 osie: 2 silniki asynchroniczne 160 kW 4-polowe

Uk ad jazdy awaryjnej

uk ad magazynowania energii (baterie i/lub superkondensatory)

Odbieraki pr du

pantograf mechaniczny - obs ugiwany r cznie

pantograf pó automatyczny lub automatyczny

Po
dw

oz
ie

O  przednia

ZF o  niezale na

ZF o  sztywna

O  nap dowa

ZF o  portalowa

O  rodkowa

ZF o  neutralna

Uk ad centralnego smarowania

centralny punkt smarny wyprowadzany w podwoziu - smar sta y

uk ad centralnego smarowania z autodiagnoz  - na smar pó p ynny

Uk ad kierowniczy

ZF Servocom

Uk ad hamulcowy

EBS (dwuobwodowy), uk ad elektroniczny zapobiegaj cy blokowaniu kó  przy hamowaniu (ABS) i po lizgowi przy ruszaniu (ASR)

Uk ad poziomuj cy

zawieszenie ECAS z funkcj  przykl ku prawej strony, podnoszenia i opuszczenia autobusu, przykl k prawej strony
o oko o 70 mm, podnoszenie o oko o 60 mm

Na
dw

oz
ie

Konstrukcja szkieletu

ze stali odpornej na korozj

Poszycie cian bocznych

demontowalne panele boczne i nadkoli

Uk ad drzwi

1-2-0
2-2-0
1-2-2
2-2-2

1-2-2
2-2-2

1-2-2-2
2-2-2-2

Maksymalna wysoko  wej cia

I drzwi 320 mm 320 mm

II drzwi 320 mm 320 mm

III drzwi 320 mm 320 mm

IV drzwi - 320 mm

Rampa inwalidy

rampa inwalidy przy II drzwiach, odk adana r cznie

Liczba miejsc siedz cych (w zale no ci od wyposa enia) maks. 39 + 1 maks. 52 + 1

Og
rz

ew
an

ie
, w

en
ty

la
cj

a,
 k

lim
at

yz
ac

ja

Klimatyzacja miejsca pracy kierowcy

klimatyzacja z nap dem elektrycznym

Klimatyzacja przestrzeni pasa erskiej

klimatyzacja z nap dem elektrycznym

Wentylatory

dwukierunkowe (nadmuchowo-wyci gowe)

Szyberdachy

elektryczne

Ogrzewanie przestrzeni pasa erskiej

nagrzewnice elektryczne 1-stopniowe

ogrzewanie wodne, elektryczny nagrzewacz wody TJ40.3 o mocy 40 kW, grzejniki konwektorowe, dmuchawy 2-stopniowe

El
ek

tr
yk

a

Instalacja elektryczna

instalacja elektryczna oparta o magistral  CAN-Bus

*mo liwe w wybranych kon  guracjach wyposa enia



standard      opcja nowy Urbino 
12 CNG

nowy Urbino 
18 CNG

Uk
ad

 n
ap

do
w

y
Silnik

Cummins ISLG 8.9 E6 320 (239 kW) 

Cummins ISLG 6C 320 (239 kW)

Skrzynia biegów

ZF Ecolife

Voith Diwa 6

Butle gazowe

butle kompozytowe 4 x 315 l

butle kompozytowe 5 x 315 l 

butle kompozytowe 5 x 340 l 

butle kompozytowe 5 x 375 l

Uk ad dodatkowego ogrzewania

dodatkowy agregat grzewczy

Po
dw

oz
ie

O  przednia

ZF o  niezale na

ZF o  sztywna

O  nap dowa

ZF o  portalowa

O  rodkowa

ZF o  neutralna

Uk ad centralnego smarowania

centralny punkt smarny wyprowadzany w podwoziu - smar sta y

uk ad centralnego smarowania z autodiagnoz  - na smar pó p ynny

Uk ad kierowniczy

ZF Servocom

Uk ad hamulcowy
EBS (dwuobwodowy), uk ad elektroniczny zapobiegaj cy blokowaniu kó  przy hamowaniu (ABS) i po lizgowi przy 
ruszaniu (ASR), hamulec r czny (postojowy) - z mo liwo ci  mechanicznego odblokowania uk adu hamulcowego

Hamulec dodatkowy

retarder skrzyni biegów

Uk ad poziomuj cy
zawieszenie ECAS z funkcj  przykl ku prawej strony, podnoszenia i opuszczenia autobusu, przykl k prawej strony 
o oko o 70 mm, podnoszenie o oko o 60 mm

Na
dw

oz
ie

Konstrukcja szkieletu

ze stali odpornej na korozj

Poszycie cian bocznych

demontowalne panele boczne i nadko owe

Uk ad drzwi

1-2-0
2-2-0
1-2-2
2-2-2

1-2-2
2-2-2

1-2-2-2
2-2-2-2

Maksymalna wysoko  wej cia

I drzwi 320 mm 320 mm

II drzwi 320 mm 320 mm

III drzwi 320 mm 320 mm

IV drzwi 320 mm

Rampa inwalidy

rampa inwalidy przy II drzwiach, odk adana r cznie

Liczba miejsc siedz cych (w zale no ci od wyposa enia) maks. 37 + 1 maks. 49 + 1

Og
rz

ew
an

ie
, w

en
ty

la
cj

a,
 k

lim
at

yz
ac

ja

Klimatyzacja miejsca pracy kierowcy

klimatyzacja z nap dem elektrycznym

Klimatyzacja przestrzeni pasa erskiej

klimatyzacja z nap dem mechanicznym

Wentylatory

dwukierunkowe (nadmuchowo-wyci gowe)

Szyberdachy

manualne

elektryczne

Ogrzewanie przestrzeni pasa erskiej

grzejniki konwektorowe

dmuchawy 2-stopniowe

El
ek

tr
yk

a

Instalacja elektryczna

instalacja elektryczna oparta o magistral  CAN-Bus

*mo liwe w wybranych kon  guracjach wyposa enia



standard      opcja nowy Urbino 
12 Hybrid

nowy Urbino 
18 Hybrid

Uk
ad

 n
ap

do
w

y
Silnik Euro6

Cummins ISB 6,7 CE6 300 H (157 kW)
Cummins ISB 4,5 E6C 210 H (157 kW)

System nap du hybrydowego
Typ szeregowy
Uk ad magazynowania energii
Silnik trakcyjny o mocy ci g ej 120kW
Silnik trakcyjny o mocy ci g ej 200kW
Generator o mocy 145kW
Generator o mocy 200kW

Zbiornik paliwa
200 l
310 l
360 l

Zbiornik AdBlue
40 l

Uk ad dodatkowego ogrzewania
dodatkowy agregat grzewczy
dodatkowy agregat grzewczy na biopaliwo z osobnym zbiornikiem

Po
dw

oz
ie

O  przednia
ZF o  niezale na
ZF o  sztywna

O  rodkowa
ZF o  neutralna

O  nap dowa
ZF o  portalowa

Uk ad centralnego smarowania
centralny punkt smarny wyprowadzany w podwoziu - smar sta y
uk ad centralnego smarowania z autodiagnoz  - na smar pó p ynny

Uk ad kierowniczy
ZF Servocom

Uk ad hamulcowy
EBS (dwuobwodowy), uk ad elektroniczny zapobiegaj cy blokowaniu kó  przy hamowaniu (ABS) i po lizgowi przy ruszaniu (ASR), 
hamulec r czny (postojowy) - z mo liwo ci  mechanicznego odblokowania uk adu hamulcowego, hamulec przystankowy

Hamulec dodatkowy
hamulec elektrodynamiczny (z odzyskiem energii)

Uk ad poziomuj cy
zawieszenie ECAS, przykl k prawej strony o oko o 70 mm, podnoszenie o oko o 60 mm

Na
dw

oz
ie

Konstrukcja szkieletu
ze stali odpornej na korozj

Poszycie cian bocznych
demontowalne panele boczne i nadkolowe

Uk ad drzwi

1-2-0
2-2-0
1-2-2
2-2-2

1-2-2
2-2-2

1-2-2-2
2-2-2-2

Maksymalna wysoko  wej cia
I drzwi 320 mm 320 mm
II drzwi 320 mm 320 mm
III drzwi 320 mm 320 mm
IV drzwi 320 mm

Rampa inwalidy
rampa inwalidy przy II drzwiach, odk adana r cznie

Liczba miejsc siedz cych (w zale no ci od wyposa enia) maks. 37 + 1 maks. 49 + 1

Og
rz

ew
an

ie
, w

en
ty

la
cj

a,
 k

lim
at

yz
ac

ja

Klimatyzacja miejsca pracy kierowcy
klimatyzacja z nap dem elektrycznym

Klimatyzacja przestrzeni pasa erskiej
klimatyzacja z nap dem mechanicznym

Wentylatory
dwukierunkowe (nadmuchowo-wyci gowe)

Szyberdachy
manualne
elektryczne

Ogrzewanie przestrzeni pasa erskiej
grzejniki konwektorowe
dmuchawy 2-stopniowe

El
ek

tr
yk

a

Instalacja elektryczna

instalacja elektryczna oparta o magistral  CAN-Bus

*mo liwe w wybranych kon  guracjach wyposa enia




