
AUTOBUS
ARP E-VEHICLES 

JESTEŚMY W GRUPIE ARP S.A.



Autobus elektryczny ARP E-VEHICLES to efekt wielu lat prac badawczych i koncepcyjnych doświadczonego 

zespołu polskich inżynierów i konstruktorów. Dzięki zastosowanym przez nich nowatorskim rozwiązaniom 

udało się od początku zaprojektować i skonstruować autobus elektryczny wykonany prawie w 60% 

z polskich komponentów. Prace nad projektem rozpoczęły się w 2016 roku. Aktualnie kontrolę nad 

projektem, który umożliwił uruchomienie seryjnej produkcji autobusów elektrycznych, sprawuje Agencja 

Rozwoju Przemysłu S.A.

AUTOBUS
ARP E-VEHICLES 

2016 2018
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2020
WRZESIEŃ

2021
STYCZEŃ
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KWIECIEŃ

2020
GRUDZIEŃ

rozpoczęcie prac przez 
RAFAKO S.A. 

 nad projektem autobusu 
z napędem elektrycznym

 prezentacja prototypu 
pierwszego polskiego 

zeroemisyjnego autobusu 
z baterią pod podłogą

 premiera kompletnego 
autobusu w wersji miejskiej

podpisanie umowy przez 
ARP S.A. na zakup spółki celowej 

zarejestrowanej pod nazwą 
RAFAKO EBUS Sp. z o.o.

zarejestrowanie spółki: 
ARP E-VEHICLES Sp. z o.o.

premiera 
autobusu szkolnego
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WARIANT MIEJSKI
Z dużą liczbą miejsc stojących, przeznaczony do obsługi większych i mniejszych miast, pomieści 

od 65 do 85 pasażerów, w tym od 23 do 31  na miejscach siedzących.

WARIANT PODMIEJSKI
Z większą liczbą miejsc siedzących, zabierze na pokład od 37 do 45 pasażerów, w tym od 30 do 38 

na miejscach siedzących.

WARIANT SZKOLNY
Jest specjalistyczną odmianą wariantu podmiejskiego, dostosowaną do przewozu dzieci 

do szkół. To jedyny autobus tej klasy spełniający surowe wymogi dla autobusu szkolnego 

w rozumieniu art. 2 pkt 41a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

DOSTĘPNY W DWÓCH 
DŁUGOŚCIACH 8.5 M I 10 M 
I RÓŻNYCH WARIANTACH
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Mimo zamontowanej baterii pod podłogą niskopodłogowy na całej długości, wyposażony w rampę i układ przyklęku, 

które ułatwiają wsiadanie osobom starszym, niepełnosprawnym oraz z wózkami dziecięcymi. Wysokość progów 

wejściowych to zaledwie 320 mm.

DOSTĘPNY
DLA WSZYSTKICH

Wykorzystuje pionierskie rozwiązanie polegające na 

zamontowaniu baterii pod podłogą, dzięki czemu został obniżony 

środek ciężkości, co przekłada się na znakomitą stabilność 

toru jazdy.

INNOWACYJNY

Dzięki szkieletowi wykonanemu z materiałów o podwyższonych 

parametrach wytrzymałościowych, podłodze antypoślizgowej, 

systemowi wykrywania i gaszenia pożarów oraz monitoringowi 

wizyjnemu.

BEZPIECZNY
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Zastosowanie silnika w technologii PMSM wraz z systemem 

rekuperacji pozwala na znaczące obniżenie kosztów eksploatacji 

w stosunku do autobusu z silnikiem Diesla, nawet o 70%.

OSZCZĘDNY



NAJLEPSZY,
BO POLSKI



10  /  AUTOBUS ARP E-VEHICLES AUTOBUS ARP E-VEHICLES  /  11

Mniejsze rozmiary pojazdu i napęd elektryczny doskonale wpisują się w obsługę stref zeroemisyjnych,

ścisłych centrów miast, kurortów i miejscowości wypoczynkowych.

PRZYJAZNY MIASTU
I ŚRODOWISKU

Maksymalna wysokość pojazdu to tylko 3,2 m.

NISKI

Szkielet wykonany w technologii samonośnej z materiałów o 

podwyższonych parametrach wytrzymałościowych, elementy 

poszycia zewnętrznego z aluminium i laminatów poliestrowych, co 

pozwoliło obniżyć masę pojazdu, a w konsekwencji zwiększyć jego 

zasięg o ok. 10%.

LEKKI

Konstrukcja i niewielkie rozmiary powodują, że doskonale nadaje się 

do stosowania w centrach miast i zabudowie staromiejskiej.

KOMPAKTOWY



Wyposażony w innowacyjny silnik zaprojektowany 

w technologii PMSM (synchroniczny z magnesami 

stałymi) gwarantuje, że pojazd jest cichy i przyjazny 

dla środowiska naturalnego, zapewnia niezawodność 

i doskonałe osiągi. 

SILNIK

LTO – do naładowania baterii wystarcza krótki czas 

podłączenia do pantografu (ok. 15 min), a jej pojemność 

gwarantuje zasięg ok. 70 km.

NMC – o pojemności 136 kWh, z własną ładowarką 

zamontowaną w autobusie, po ok. 6 godzinach ładowania 

umożliwia przebieg do 140 km.

NMC – o pojemności 204 kWh umożliwiającej przebieg 

ok. 200 km.

NMC – o dużej pojemności 272 kWh umożliwiającej 

przebieg nawet powyżej 300 km.

BATERIE
I ŁADOWANIE
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Nowoczesna przestrzenna konstrukcja umożliwia swobodną 

aranżację wnętrza oraz łatwe przystosowanie pojazdu zarówno na 

potrzeby komunikacji miejskiej i podmiejskiej, autobusu szkolnego 

a także transportu osób niepełnosprawnych.

SWOBODNA 
ARANŻACJA 
WNĘTRZA

Klimatyzacja całopojazdowa, wygodne siedzenia, monitoring wizyjny, 

tablice elektroniczne, GPS, Wi-Fi, ładowarki USB, komfortowa 

kabina kierowcy z profesjonalną deską rozdzielczą wyposażoną 

w wyświetlacz LCD 12.

DODATKOWE
UDOGODNIENIA
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To jeden z najbardziej nowoczesnych  produktów na świecie.

Doceniony  na największych światowych targach  BusWorld 2019 w Brukseli.

NAGRODY

Długość

Wysokość

Szerokość

Masa własna

Dopuszczalna masa całkowita

Miejsca siedzące + stojące

Miejsca z niskiej podłogi

Miejsce na wózek

Moc max. silnika

Rodzaj silnika

Baterie trakcyjne

System Ładowania

Napęd

Układ

Rampa

Zawieszenie przednie

Zawieszenie tylne

Wspomaganie

Zawieszenie

Wysokość wejścia

Typ

Sterowanie

Klimatyzacja

Ogrzewanie

Konstrukcja szkieletu

Poszycie ścian bocznych

Rozmiar kół

Felgi kół

Przednie

Tylne

MIEJSKA
8.5 m

PODMIEJSKA / SZKOLNA
8.5 m

MIEJSKA
10 m

PODMIEJSKA/SZKOLNA
10 m

8500 mm

3150 mm

2460 mm

10200 kg

16700 kg

23 + 42 = 65

2

1

8500 mm

3150 mm

2460 mm

10200 kg

16700 kg

30 + 7 = 37

4

1

10.000 mm

3150 mm

2460 mm

10200 kg

16700 kg

27-31 + 40-58 = 71-85

2

1

10.000 mm

3150 mm

2460 mm

10200 kg

16700 kg

38 + 7 = 45

4

1

245 kW

PMSM - synchroniczny z magnesami stałymi

NMC od 136 - 272 kWh
lub LTO 63 kWh

NMC  136 - 272 kWh NMC 136 - 272 kWh
lub LTO 63 kWh

NMC 136 - 272 kWh

Ładowarka pokładowa, plug-in, pantograf

Elektryczny lub pneumatyczny

1-2-0

Ręcznie składana rampa w drugich drzwiach

Niezależne ZF

Most portalowy ZF

Hydrauliczne z napędem elektrycznym

ECAS z funkcją poziomowania i przyklęku

320 mm

Tarczowe z siłownikami pneumatycznymi

EBS, ABS, ASR, ECS z systemem rekuperacji

Dachowa z napędem elektrycznym

Hybrydowe: olejowo - elektryczne

Stal odporna na korozję

Demontowalne panele boczne

285/70 R19.5

19.5 x 7.5”

LED

LED

DANE TECHNICZNE



ARP E-VEHICLES Sp. z o.o. 

ul. Paryska 3, 86-050 Solec Kujawski

kontakt@arpev.pl

facebook.com/ARPEVehicles

linkedin.com/company/arp-e-vehicles-sp-z-o-o

twitter.com/ARP_Evehicles


