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Charakteristika trolejbusu 
 Trolejbus SOLARIS TROLLINO 12 T DC je dvounápravový nízkopodlažní trolejbus. 

Základem je samonosná, třídveřová karoserie z nerezového ocelového plechu. 
Karoserie je vyrobena shodně s karoserií autobusu Solaris Urbino 12. Na rámu 
karoserie je upevněn trakční motor pohánějící zadní nápravu, dále  statický a pulsní 
měnič. Trolejbus je vybaven pneumatickým pérováním, doplněný hydraulickými 
tlumiči. Hydraulické servořízení s vlastním zdrojem tlakového oleje. Vozidlo je 
vybaveno nezávislou elektrodynamickou brzdou s rekuperací do obvodu statického 
měniče, s dobržďováním vzduchovou brzdou s ABS. 

 Trolejbus SOLARIS TROLLINO 12 T DC je plně nízkopodlažní, bez schodů u všech 
dveří a v prostoru mezi nimi. 

 Trolejbus SOLARIS TROLLINO 12 T DC je vybaven funkcí „kneeling“, který umožňuje 
naklánění trolejbusu v zastávkách. 

 Trolejbus SOLARIS TROLLINO 12 T DC je vybaven stejnosměrným sériovým trakčním 
motorem. 

 Trolejbus SOLARIS TROLLINO 12 T DC je vybaven monitorovacím systémem, který 
shromažďuje informace o technickém stavu pohonu trolejbusu a o činnosti řidiče a 
uchovává tyto informace pro pozdější využití. 

 Trolejbus je určen pro použití v městské hromadné dopravě pro přepravu osob a 
jejich zavazadel. Vozidlo musí být provozováno na pozemních komunikacích se 
zpevněným povrchem s odpovídající únosností dle ČSN 73 6110 s nerovnostmi 
povrchu komunikací dle ČSN 73 6175. Pro provoz na zasněžených pozemních 
komunikacích musí být komunikace udržována dle vyhl. č. 104/1997 MdaS. 

 Garantovaná životnost trolejbusu je 12 let. 

 Garantovaná záruka na prorezivění karoserie je 15 let. 
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Technické parametry 
povolená hmotnost ............................................................. 18 000 kg 
hmotnost prázdného vozidla ............................................... 11 345 kg 
povolená zátěž na hnanou nápravu ....................................... 7 500 kg 
povolená zátěž na hnací nápravu ........................................ 11 500 kg 
hmotnost hnané nápravy ........................................................  625 kg 
hmotnost hnací nápravy ....................................................... 1 068 kg 
šířka .................................................................................. 2 550 mm 
výška ................................................................................. 2 850 mm 
výška se staženými sběrači ................................................. 3 410 mm 
délka ............................................................................... 12 000 mm 
výška nástupní hrany I. a II. dveře ........................................  370 mm 
výška nástupní hrany III. dveře .............................................  380 mm 
světlá výška vozidla ..............................................................  162 mm 
rozchod vpředu .................................................................. 2 086 mm 
rozchod vzadu .................................................................... 1 888 mm 
rozvor ................................................................................ 5 900 mm 
převis přední ...................................................................... 2 700 mm 
převis zadní ....................................................................... 3 400 mm 
úhly převisu vpředu i vzadu ..........................................................  7 o 
obrysový průměr zatáčení ................................................. 21 400 mm 
počet dveří ..................................................................................... 3 
uspořádání dveří .................................................................  2 – 2 – 2 
rychlost ...............................................................................  70 km/h 
stoupavost omezené trvání 5 min ............................................... 12 % 
stoupavost trvalá jízda ................................................................  6 % 
disky kol ............................................................................ 7,5 x 22,5 
pneumatiky ................................................. bezdušové, nízkoprofilové 
výrobce ...................................................................... CONTINENTAL 
huštění vpředu ...................................................................... 850 kPa 
huštění vzadu ....................................................................... 800 kPa 
jmenovité trolejové napětí ............................  600 V DC ČSN EN 50163 
jmenovité napětí palubní sítě .....................  24 V DC (-30% až + 25%) 
maximální rozjezdový proud ......................................................  330 A 
výška trolejového vedení ....................................  5,5 m (3,8 až 6,2,m) 
teplotní rozsah ......................................................... -30 oC až +40 oC 
relativní vlhkost vzduchu ............................................... 50% až 100% 
počet míst k sezení ........................................................................  28 
počet míst k stání (5 osob/m2) .......................................................  63 
počet míst k stání (max.) ...............................................................  68 
počet stání pro invalidní vozíky ......................................................... 1 
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Pohonný systém 
Elektromotor: DK 210 A3P/21 110 kW/550 V 

Trakční výzbroj: TV PROGRESS s použitím IGBT tranzistorů (CEGELEC) 

Podvozek 
Přední náprava: ZF RL 85A tuhá 

Hnací náprava: ZF AV - 132 80° / 7° portálová (trolejbusové provedení) 

Brzdový systém: vzduchový dvouokruhový, kotoučové brzdy na všech 
nápravách, ABS/ASR, brzda staniční, brzda parkovací 
hliníkové vzduchojemy, plastové rozvody, ohřívaný 1-
komorový vysoušeč vzduchu 

Přídavná brzda: elektrodynamická brzda. 

Řízení: ZF Servocom 8098, regulace výšky a sklonu volantu se 
vzduchovou blokací polohy. 

Pneumatiky přední nápravy: 2 x 315/60 R 22,5 152/148 L 

Pneumatiky hnací nápravy: 4 x 275/70 R 22,5 148/145 J 

Systém vzduchového pérování: ECAS Wabco, příklek pravé strany o cca 80 mm, zdvih pro 
maximální jízdní výšku o 60 mm. 

Centrální mazání: Vogel KFUS 2-64 

Měnič: řada SMTK (CEGELEC) 

 

 
Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava – Moravská Ostrava, www.dpo.cz 

Ivo Bělka Roman Zdráhal 

tel. +420 597 402 500 tel. +420 597 401 212 

fax: +420 597 405 595 fax: +420 596 401 213 

e-mail: ibelka@dpo.cz  e-mail: rzdrahal@dpo.cz  

 

Výrobce si vyhrazuje právo změnit uvedené charakteristiky bez předchozího oznámení. 
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