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Zbigniew Rusak

Niezmienny lider.  
solaris bus & Coach w 2015 roku 
Pierwsze miesiące roku to czas podsumowań i nakreślania planów 
na przyszłość. Jak co roku w salach warszawskiego hotelu „Hilton”, 
w gronie kilkudziesięciu dziennikarzy branżowych i ekonomicz-
nych, zarząd Solaris Bus & Coach podsumowywał swoje osiągnięcia 
z ostatnich miesięcy. W niniejszym artykule przedstawiono najważ-
niejsze osiągnięcia Solarisa w 2015 r. 

Wydawać by się mogło, że prace związane z uruchomieniem 
produkcji nowej generacji pojazdów, stabilizacja sprzedaży na 
rynku europejskim oraz kolejny etap rozbudowy zakładu spowo-
dują, że sprzedaż – w porównaniu z poprzednimi latami – nieco 
spadnie. Nic bardziej mylnego. Chociaż sprzedaż ustabilizowała 
się na poziomie 1 279 pojazdów (czyli o 7,3% mniej niż w rekor-
dowym 2014 r.), to przychody z produkcji osiągnęły rekordową 
wielkość 1,79 mld zł. Oznacza to, że klienci Solarisa decydują 
się na pojazdy coraz lepiej wyposażone oraz pojazdy, w których 
zaimplementowano najnowsze technologie w zakresie napędu. 
W naszym kraju, mimo niższych zamówień, Solaris w dalszym cią-
gu utrzymał pozycję rynkowego lidera. Pozycję tę Solaris utrzymu-
je nieprzerwanie od 2002 r. Na 701 dostarczonych pojazdów do 
polskich przedsiębiorstw komunikacyjnych aż 333 opuściły bra-
my fabryki w Bolechowie. Oznacza to, że udział rynkowy Solarisa 
w segmencie autobusów miejskich wyniósł 47,5%.

Do zagranicznych odbiorców trafiło łącznie 946 Solarisów – 
o 154 pojazdy mniej niż rok wcześniej. W 2015 r. największym 
rynkiem eksportowym Solarisa były Czechy, gdzie dostarczono 
158 autobusów i trolejbusów. Jest to sprzedażowy rekord czeskiej 
spółki córki. Tak wysoka sprzedaż autobusów u naszych południo-
wych sąsiadów była możliwa za sprawą dużego kontraktu dla 

Ostrawy, który obejmował dostawę 105 autobusów napędzanych 
sprężonym gazem ziemnym CNG. Wybór autobusów napędzanych 
gazem ziemnym jest również inwestycją miasta w nowe tech-
nologie. Oprócz rozwoju floty przewoźnik zamierza wybudować 
w najbliższym czasie 2 stacje tankowania CNG. Łącznie w stolicy 
regionu morawskiego jeżdżą łącznie 174 jednostki polskiego pro-
ducenta. Są to zarówno autobusy z napędem konwencjonalnym, 
jak i trolejbusy.

Zarząd Solaris Bus & Coach. Od lewej: Zbigniew Palenica (dyrektor Dzia-
łu Pojazdów Szynowych), dr Andreas Strecker (prezes Zarządu), Solange 
Olszewska (właściciel), dr inż. Dariusz Michalak (wiceprezes Zarządu) 
i Eberhard Wolters (członek Zarządu  odpowiedzialny za marketing, 
sprzedaż i after sales)

Elektryczny Solaris Urbino 12 electric na ulicach Warszawy
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Kolejnymi rynkami eksportowymi były także 
Niemcy (124), Włochy (103), Łotwa (97) i Ru-
munia (77). W tym ostatnim przypadku głównym 
odbiorcą autobusów było miasto Pitesti, które 
zakupiło łącznie 70 pojazdów. Pojazdy polskiego 
producenta są obecne na rynku rumuńskim już 
od kilku lat. Firma dostarczyła między innymi 10 
Solarisów Urbino 12 do Oradei oraz 28 autobu-
sów do położonego na północy kraju Baia Mare. 
Wśród nich było 20 dwunastometrowych Urbino 
oraz 8 trolejbusów Trollino 12. W ubiegłym roku 
do grona rumuńskich miast eksploatujących 
Solarisy dołączyły Cluj-Napoca (44 Solarisy Urbi-
no 18) i Craiova (17 Solarisów Urbino 12).

Całkowita sprzedaż Solarisa w 2015 r. wynio-
sła 1 279 autobusów i trolejbusów oraz 17 tram-
wajów. W dwudziestoletniej historii polskiego pro-
ducenta bramy fabryk w Bolechowie i w Poznaniu 
opuściło łącznie 14 tys. pojazdów, które trafiły do 
przewoźników w 30 krajach świata. 

Aktualna oferta produkcyjna autobusów 
miejskich
Największym osiągnięciem w segmencie auto-
busów w 2015 r. było niewątpliwie uruchomianie 
seryjnej produkcji nowej generacji autobusów 
miejskich Urbino. Pierwsze egzemplarze najnow-
szego modelu autobusu miejskiego marki Solaris 
trafiły do nabywcy z Niemiec w czerwcu minione-
go roku. Do dzisiaj zrealizowano dostawy obej-
mujące ponad 300 autobusów newUrbino w wer-
sjach 12- i 18-metrowej. Zostały one dostarczone 
już do klientów z 9 państw europejskich: Austrii, 
Finlandii, Francji, Hiszpanii, Niemiec (Mona-
chium), Norwegii (Oslo), Polski (Wejherowo, Gru-
dziądz, Płock), Szwajcarii i Włoch (region Nawa-
ry). Oprócz niskopodłogowych modeli z silnikiem 
diesla jesienią 2015 r. ofertę produkcyjną newUr-
bino rozszerzono o wersję niskowejściową oraz 
niskopodłogową z napędem elektrycznym. 

Niskowejściowe Urbino 12 jest odpowiedzią na 
zainteresowanie najnowszą generacją autobusów 

Solaris Trollino 18 w barwach DP Ostrawa
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Rys. 2. Sprzedaż pojazdów marki Solaris w roku 2015 w podziale na kraje
Źródło: Solaris Bus & Coach S.A.

Rys. 1. Sprzedaż niskopodłogowych autobusów w Polsce w roku 2015
Źródło: Solaris Bus & Coach S.A.

Solaris Urbino 12 zakupiony przez miasto Pitesti
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Solarisa ze strony operatorów obsługujących linie 
podmiejskie oraz międzymiastowe krótkiego zasięgu. 
Model ten jest także wyższy od wersji niskopodłogo-
wej, jednak różnica wysokości wynosi tyko 130 mm. 
Tym samym zewnętrzne odróżnienie obydwu typów 
pojazdów jest nie lada sztuką. Pierwszym elemen-
tem, który odróżnia wersję LE od wersji miejskiej, jest 
wprowadzenie przeszklonego pasa nadokiennego 
w tylnej części nadwozia, kojarzącego się z autobusa-
mi turystycznymi. Rozwiązanie to doskonale doświe-
tla przestrzeń pasażerską i daje poczucie większej 
przestronności wnętrza. Z uwagi na zabudowę silnika 
w osi pojazdu oraz zastosowanie hipoidalnej osi tyl-
nej z wnętrza autobusu zniknęła wieża. Pozwoliło to 
na zastosowanie szyby tylnej o szerokości odpowia-
dającej szerokości nadwozia i w pełni zunifikowanej 
z szybą międzymiastowego Interurbino.

Likwidacja podestów w przedniej części nadwozia 
i przeniesienie zbiorników paliwa ponad przednie 
nadkola dały jeszcze lepsze możliwości aranżowania 
wnętrza. W ramach opcji dostępne są także nadwo-
zia z układem drzwi 1-2-0, 1-2-1 i 2-2-1. W ostatnich 
2 przypadkach wejście tylnymi, jednoskrzydłowymi 
drzwiami o szerokości czynnej 900 mm wymaga po-
konania 2 stopni o wysokości 230 mm. 

Obok newUrbino poprzednią rodzinę autobusów 
miejskich Urbino uzupełniono o 11-metrowy midibus 
Urbino 10,9 LE z nadwoziem o wysokości 2 720 mm. 
4 autobusy tego typu dostarczono do Karlsruhe. Spe-
cjalną konstrukcję Solarisów wymusił tunel łączący 
dzielnice Beiertheim i Bulach, biegnący pod trasą 
szybkiego ruchu – poprowadzono przez niego jedną 
z linii komunikacyjnych. Jego wysokość uniemożliwia 
kursowanie tradycyjnych autobusów miejskich. Cho-
ciaż autobus obniżono (w porównaniu ze standardo-
wą wersją o 330 mm), to wysokość wnętrza uległa 
obniżeniu jedynie o 45 mm. Osiągnięto to dzięki prze-
niesieniu elementów klimatyzacji do wnętrza pojazdu. 
Układ ten, oparty na komponentach firmy Spheros,  
został zaprojektowany w całości przez polskiego 
producenta, zapewniając chłodzenie zarówno prze-
strzeni pasażerskiej, jak i miejsca pracy kierowcy. 
Niskowejściowe Solarisy Urbino 10,9 LE dla miejskie-
go przewoźnika Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH 
napędzane są silnikami Cummins ISB6.7E6 280B 
o pojemności 6,7 l i mocy 277 KM. Autobus wyposa-
żono w niemal wszystkie dostępne na rynku systemy 
bezpieczeństwa, takie jak ABS, ASR, AVCS (Advanced 
Vehicle Control Systems, system kontroli trakcji) i ESC 
(Electronic Stability Control, elektroniczny system sta-
bilizacji toru jazdy). 

Autobusy hybrydowe
Prace nad autobusami elektrycznymi spowodowały, 
że jak na razie autobusy hybrydowe w ofercie produk-
cyjnej Solarisa straciły nieco na znaczeniu. Wynika 
to głównie z nastawienia przewoźników miejskich, 
którzy postanowili postawić krok dalej i zainwesto-
wać już teraz w kolejną generację rozwojową autobu-
sów miejskich. Niemniej nie należy spodziewać się, 
aby napęd hybrydowy został odstawiony do lamusa. 

Jeden z pierwszych autobusów newUrbino dla polskiego przewoźnika – newUrbino 12 
dla MZK Wejherowo

NewUrbino 12 dla Oslo

NewUrbino 12 dla MZK Grudziądz
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Bezustanny nacisk na konieczność obniżenia emisji CO2 w ujęciu 
całościowym, z uwzględnieniem wszystkich etapów zużycia ener-
gii, będzie powodował, że również ten typ pojazdu znajdzie swoje 
zastosowanie, głównie na liniach obsługujących coraz bardziej 
rozbudowujące się suburbia. Jak na razie Solaris nie przygotował 
nowej generacji Urbino z napędem hybrydowym.

Autobusy elektryczne Solarisa
Gdy w 2006 r. podczas targów w Hanowerze i premiery pierwsze-
go autobusu hybrydowego prezes Krzysztof Olszewski powiedział 
„ Diesel umarł, niech żyje elektryczność”, wiele osób dość scep-
tycznie podchodziło do tych słów. Dziś pełna oferta autobusów 
elektrycznych z Bolechowa, obejmująca wszystkie klasy pojem-
nościowe, oraz lista referencyjna miast, które zdecydowały się 
na zakup pierwszych egzemplarzy pojazdów tego typu, pokazują, 
że Solaris ma aspiracje utrzymania pozycji jednego z głównych 
graczy na naszym kontynencie. Tylko w ubiegłym roku Solaris do-
starczył do klientów z Hiszpanii (Barcelona), Niemiec (Brunszwik, 
Berlin, Hamburg, Drezno, Düsseldorf) i Polski (Ostrołęka, Jaworz-
no, Warszawa, Inowrocław) aż 25 autobusów napędzanych ener-
gią elektryczną.

Wszystkie autobusy elektryczne są produkowane na miarę wg 
wytycznych przewoźnika i parametrów linii, na której będą eks-
ploatowane. Charakteryzują się one zróżnicowaną pojemnością, 
wielkością baterii i sposobem ich ładowania, począwszy od naj-
bardziej popularnej metody plug-in, poprzez ładowanie panto-
grafowe i indukcyjne, aż po rozwiązanie z wodorowym ogniwem 
paliwowym zwiększającym zasięg. Obok dostawy 10 autobusów 
elektrycznych dla Warszawy bardzo ważnym kontraktem była do-
stawa 4 autobusów dla BVG Berlin. Podobnie jak w przypadku 
autobusów dla Brunszwiku zastosowano w nich indukcyjny sys-
tem ładowania PRIMOVE niemieckiej firmy Bombardier. 2 induk-
cyjne ładowarki zostały zamontowane na końcówkach linii 204, 
łączącej Berliński Uniwersytet Techniczny z Dworcem Südkreuz. 
Nowy system umożliwił ograniczenie pojemności baterii w 12-me-
trowym autobusie do 90 kWh. Wprowadzenie na linię 4 nowych 
elektrycznych Solarisów oznacza redukcję emisji CO2 o ok. 260 t 
rocznie. Projekt „E-Bus-Berlin” został dofinansowany przez Nie-
mieckie Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfro-
wej kwotą 4,1 mln euro. Projektowi udziela naukowego wsparcia 
Berliński Uniwersytet Techniczny.

Innym miastem niemieckim, które w 2015 r. zdecydowało 
się na zakup autobusu elektrycznego, było Drezno. To samo 

miasto zdecydowało się na zakup pierwszego autobusu hybrydo-
wego z Bolechowa. Solaris Urbino electric dla DVB został wypo-
sażony w oś elektryczną ZF AVE 130 oraz baterie o pojemności 
200 kWh. Podczas kursów energia w bateriach jest uzupełniana 
przy pomocy pantografu znajdującego się na dachu autobusu, 
który łączy się z ładowarką zamontowaną na jednym z końcowych 
przystanków. Maszt do ładowania zintegrowany został z infra-
strukturą przystankową. Czas potrzebny na uzupełnienie zapasu 
energii zajmuje zaledwie kilka minut. W drezdeńskim projekcie po 
raz pierwszy w Niemczech prąd do stacji ładowania jest pobierany 
bezpośrednio z sieci tramwajowej, dzięki czemu wykorzystywana 
jest energia elektryczna będąca wynikiem procesu rekuperacji. 
To rozwiązanie pozwala na dodatkowe obniżenie kosztów eksplo-
atacji autobusu. Autobus elektryczny został zakupiony przez DVB 
w ramach projektu „Elektro-Buslinie 79”, który zastał dofinaso-
wany kwotą 1,1 mln euro z niemieckiego Ministerstwa Transportu 
i Infrastruktury Cyfrowej.

Kolejnym polskim miastem, które już wkrótce poszerzy swoją 
flotę autobusów elektrycznych jest Kraków. Pod koniec ubiegłego 
roku Zarząd Solaris Bus & Coach podpisał kontrakt na dostawę 4 
Solarisów Urbino 8,9 LE electric o łącznej wartości 7,5 mln zł. Te 

NewUrbino w wersji niskowejściowej Najniższy z Solarisów – Urbino 10,9 LE dla VKK Karlsruhe o wyso-
kości 2 720 mm

Solaris Urbino 12 electric dla Drezna podczas ładowania na przystanku 
końcowym



niezwykle przyjazne środowisku i bardzo ciche pojazdy zostaną 
wyposażone w baterie o pojemności 80 kWh. Będzie można je 
uzupełniać energią elektryczną na 2 sposoby: z ładowarek typu 
plug-in o mocy 20 kW, zlokalizowanych w zajezdni, lub za pośred-
nictwem pantografu. Specjalna stacja ładowania, wykorzystująca 
zasilanie z trakcji tramwajowej, będzie zainstalowana przy ul. Pa-
wiej – w ścisłym centrum miasta.

W 2016 r. będą realizowane kontrakty na dostawy nowych So-
larisów w wersji elektrycznej, między innymi dla: Hanoweru, Ham-
burga i Tampere. Stolica Francji zdecydowała się na długotermi-
nowe testy elektrycznego Solarisa najnowszej generacji na liniach 
21 oraz 147. W połowie roku, na ich podstawie, RATP podejmie 
strategiczne decyzje dotyczące dalszej polityki taborowej. Zgodnie 
z zamierzeniami do 2025 r. paryski operator zamierza eksploato-
wać tylko i wyłącznie pojazdy bezemisyjne. Należy podkreślić, że 
testowy Solaris woził również delegatów Światowej Konferencji 
Klimatycznej ONZ, która miała miejsce pod koniec ubiegłego roku 
w stolicy Francji. W odróżnieniu od autobusów dla Berlina autobus 
dla Paryża został wyposażony w baterie o pojemności 240 kWh 
oraz system ładowania plug-in. Przy takiej konfiguracji elektrycz-
ny Solaris może pokonać do 300 km bez konieczności ładowań 
pośrednich na trasie. Dodatkowo wraz z elektrycznym autobusem 
Solaris dostarczył także zewnętrzną ładowarkę o mocy 80 kW.

Można zatem stwierdzić, że bezemisyjny Urbino 12 electric no-
wej generacji jest najbardziej nowatorską konstrukcją w ofercie 
polskiego producenta. Trzeba przyznać, że od początku newUrbino  
był tak projektowany, aby zapewnić pełną implementację róż-
nych rodzajów napędów bez istotnej ingerencji w podstawową 
konstrukcję pojazdu. Autobus w wersji elektrycznej nieznacznie 
urósł z uwagi na konieczność zabudowania na dachu pojazdu 
dodatkowej aparatury sterującej. Obudowy dachowe, maskujące 
kontenery aparatury elektrycznej, zostały harmonijnie połączone 
z oryginalnym pasem nadokiennym. Mimo większej o 345 mm 
wysokości w dalszym ciągu utrzymano prawidłowe proporcje całej 
bryły autobusu. W nowym autobusie została zamontowana tylna 
oś ZF AVE 130 trzeciej generacji z 2 niezależnymi asynchronicz-
nymi silnikami elektrycznymi chodzonymi cieczą, wbudowanymi 
w piastach kół o mocy szczytowej 120 kW każdy. Rozwiązanie to 
pozwala przede wszystkim na obniżenie masy pojazdu i lepsze 
rozłożenie nacisków na poszczególne koła. Kolejnym zyskiem ta-
kiego rozwiązania jest lepsze rozplanowanie wnętrza – głównie 
z uwagi na możliwość zmniejszenia wieży oraz podestów pomię-
dzy tylnym lewym kołem a wieżą. 

Autobusy specjalne
Solaris – jak zawsze – obok seryjnie produkowanych autobusów 
podejmował się również budowy autobusów przygotowywanych 
na specjalne zamówienie. Pierwszym takim autobusem, który 
opuścił bramy fabryki w Bolechowie, był autobus konferencyjno-
-prezentacyjny dla Oriflame na podwoziu Neoplana N-318 SHD. 
Na stałe w krajobraz polskich dróg wpisały się pojazdy krwiodaw-
stwa, zbudowane na bazie turystycznej Vacanzy. W 2015 r. do bu-
dowy Mobilnego Centrum Edukacji Audiowizualnej wykorzystano 
międzymiastowy autobus Interurbino 12,8. Wg zamierzeń znane-
go polskiego reżysera Sławomira Idziaka nowy autobus ma być wi-
zytówką polskiej branży filmowej i upowszechniania polskiej kultu-
ry filmowej. W nowym pojeździe został zamontowany nowoczesny 
sprzęt montażowy, który ma ułatwić młodym twórcom dostęp do 
profesjonalnej realizacji projektów audiowizualnych. W autobusie 
została stworzona aktywna i duża przestrzeń edukacyjnego studia 
filmowego, służącego do kręcenia filmów, projekcji, montażu na 
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Solaris Urbino electric najnowszej generacji u stóp Wieży Eiffela

Przegubowy autobus elektryczny dla Barcelony tuż przed opuszczeniem 
fabryki w Bolechowie

Solaris Urbino electric 18



planie, cyfrowej postprodukcji (tworzenia animacji i efektów spe-
cjalnych), seminariów i praktycznych testów narzędzi do produkcji 
i postprodukcji. Pojazd podczas pracy jest połączony z namiotem, 
służącym jako sala projekcyjna lub wykładowa. 

Trolejbusy
Oczywiście nie można zapomnieć, że Solaris jest światowym li-
derem w produkcji trolejbusów, które – dzięki zmianie polityki 
transportowej w wielu miastach – przeżywają swój renesans. Do 
tej pory w Bolechowie wyprodukowano ponad 1 tys. trolejbusów. 
Tysięczny egzemplarz trafił do Salzburga, austriackiego miasta, 
które do tej pory zakupiło 29 polskich trolejbusów przegubowych. 
Jubileuszowy pojazd został dostarczony w designerskim pakiecie 
MetroStyle, który stylistyką nawiązuje do konstrukcji tramwajo-
wych. Trolejbusy oferowane są – w zależności od preferencji klien-
ta – z aparaturą Cegelec, Medcom, Škody, czy Vossloh Kiepe, 
z napędem na 1 oś lub 2 osie (w trolejbusach elektrycznych) oraz 
z dodatkowym agregatem prądotwórczym lub zestawem baterii, 
umożliwiającym przejazd poza siecią na dystansie 10,15 km. 
Z kolei model o numerze 1 001 trafił do polskiego przewoźnika 
PKT Gdynia, który łącznie eksploatuje 55 trolejbusów z Bolecho-
wa. Najnowszy trolejbusy dla Gdyni to niskopodłogowy trolejbus 
o długości 12 m z dodatkowym układem baterii litowo-jonowych. 
Energia zgromadzona w bateriach umożliwia przejazd trolejbusu 
na odcinkach pozbawionych trakcji oraz pozwala gromadzić ener-
gię odzyskiwaną w procesie rekuperacji. 

Tramwaje
W 2015 r. firma Solaris zakończyła dostawy wagonów tramwajo-
wych w ramach 2 kontraktów zawartych w maju i we wrześniu 
2012 r. Pierwszy z nich dotyczył dostawy 18 tramwajów dla Brunsz-
wiku, a drugi – 15 tramwajów dla Olsztyna. W Olsztynie trakcję 
tramwajową reaktywowano po 55-letniej przerwie. Tramwaje dla 
Olsztyna wyróżniają się znaczną szerokością pudła, wynoszącą aż 
2,5 m. Mimo najmniejszej długości z wszystkich wyprodukowanych 
przez Solarisa tramwajów może on pomieścić jednorazowo 200 
pasażerów, jednak tylko 43 na miejscach siedzących.

Pod koniec minionego roku firma zaczęła realizację kolejnych 
2 umów w segmencie pojazdów szynowych. Pierwsza z nich do-
tyczy dostawy do Lipska 41 tramwajów w ciągu najbliższych 4 
lat. Przekazanie pierwszych sztuk jest zaplanowane na czwarty 
kwartał roku 2016. Tramwaje dla Lipska to tramwaje o nietypo-

Autobusy 3 /2016 25

Solaris Trollino 18 MetroStyle dla Salzburga

Pokaz tramwajów dla Olsztyna podczas gdańskich targów TRAKO w 2015 r.

Solaris Trollino 12 dla PKT Gdynia



wym rozstawie kół, wynoszącym 1 458 mm. Podobnie jak wagony 
dla Brunszwiku będą one miały szerokość 2,3 m, jednak będą od 
nich o 2 m dłuższe. Istotną różnicą będzie także udział niskiej 
podłogi, który w przypadku lipskich wagonów wynosi jedynie 65%. 
Lipski Tramino także będzie mógł zabrać jednorazowo 200 pa-
sażerów, jednak można spodziewać się, że będzie miał znacznie 
więcej miejsc siedzących. Ważnym partnerem w tym projekcie 
jest Kraj Związkowy Saksonia, który finansuje 50% wartości kon-
traktu. Drugi kontrakt dotyczy budowy, jako podwykonawca firmy 
Vossloh Kiepe, 110 pudeł dla wysokopodłogowych pojazdów szy-
nowych TW3000, które trafią do Hanoweru. 

Nagrody i wyróżnienia
Wkład polskich konstruktorów w rozwój publicznego transportu 
zbiorowego został dostrzeżony przez międzynarodowe grona eks-
pertów. Jak na razie wszystkie nowe konstrukcje, zarówno au-
tobusowe, jak i tramwajowe, nagradzane są za unikalny design. 
Solaris został laureatem prestiżowych nagród:

 � iF DESIGN AWARD 2015 dla nowej generacji autobusów Urbino,
 � Red Dot Award 2015 za Tramino dla Brunszwiku.
Nowy Solaris Urbino został również nagrodzony w kategorii de-

sign przez Międzynarodową Unię Transportu Publicznego podczas 
kongresu w Mediolanie. Innowacyjność Biura Badań i Rozwoju 
firmy Solaris znalazła swoje potwierdzenie także w nagrodach, 
jakie zebrał w Europie autobus elektryczny tej marki. Między in-
nymi w Hiszpanii nowy Solaris Urbino 12 electric został wybrany 
autobusem roku przez branżowy magazyn „Viajeros”.

Podsumowanie 2015 r. i plany na rok 2016
„To był bardzo dobry rok dla naszej firmy, która odnotowała re-
kord w zakresie wysokości przychodów i trzeci w historii wynik 
pod względem liczby sprzedanych pojazdów. Te rezultaty cieszą 
tym bardziej, że w 2015 r. przeprowadziliśmy realizację kilku nie-
zwykle ambitnych i kluczowych projektów dla dalszego rozwoju 
naszej spółki. Przede wszystkim była to rozbudowa fabryki oraz 
przeorganizowanie systemu produkcji, zmiany przeprowadzono 
także w obrębie magazynowania oraz funkcjonowania przestrzeni 
biurowych. Skupiliśmy się także na reorganizacji pracy niektórych 

działów, w szczególności związanych z obsługą posprzedażową 
klienta. Wreszcie wdrożyliśmy do seryjnej produkcji zupełnie nową 
generację autobusów miejskich. Już dzisiaj widzimy tego pozy-
tywne efekty, a najlepszym dowodem na to jest portfolio naszych 
zamówień na rok 2016, które jest lepsze od ubiegłorocznego, 
o tej samej porze, aż o 150 sztuk” – mówi dr Andreas Strecker, 
prezes Zarządu firmy Solaris. 

W 2016 r. oferta autobusów newUrbino zostanie powiększona 
o autobusy zasilane gazem ziemnym, a także o trolejbusy. Zosta-
ną przedstawione także nowe konstrukcje autobusów hybrydo-
wych. Wg prezesa Zarządu dr Streckera rok 2016 będzie okresem 
dynamicznego wzrostu sprzedaży autobusów elektrycznych w Eu-
ropie i w tym segmencie Soalris chce odgrywać kluczową rolę. 
Równolegle do rynku europejskiego rozważane są różne scenariu-
sze wejścia na rynki innych kontynentów. Doświadczenie zdobyte 
przy realizacji kontraktu dla Dubaju oraz przy dostawach autobu-
sów na wyspę Reunion na Oceanie Indyjskim pozwoliły na przy-
gotowanie nowej koncepcji sprzedażowej poza Europą. W chwili 
obecnej przygotowywany jest projekt nowego podwozia z silnikiem 
DAF-a lub Cumminsa, który będzie karosowany przez lokalne fir-
my nadwoziowe. Pozwoli to, na osiągnięcie większego zjawiska 
skali i uelastyczni proces projektowania nowych modeli, bardziej 
przystosowanych do indywidualnych wymagań poszczególnych 
rynków zbytu. W I etapie nowa koncepcja testowana będzie 
w Izraelu, gdzie Solaris współpracować będzie z firmą Haargaz.

Należy podkreślić, że Izrael jest bardzo ważnym rynkiem zbytu, 
na którym w chwili obecnej jest już eksploatowanych blisko 200 
autobusów – zarówno miejskich, jak i międzymiastowych – z Bo-
lechowa. Pod koniec ubiegłego roku Solaris zdobył kolejne za-
mówienia, obejmujące łącznie 110 pojazdów. 90 miejskich new- 
Urbino trafi na ulice Tel Awiwu (DAN i Egged), natomiast 20 Inter- 
Urbino zostanie dostarczonych do firmy AfifiGroup z Nazaretu.

W tym roku, obok kompletnych autobusów z Bolechowa, w Izra-
elu mają pojawić się nowe autobusy Haargaz na podwoziu So-
larisa Urbino. Haargaz to znany lokalny producent autobusów, 
założony w 1933 r. w Tel Awiwie. W ofercie produkcyjnej tego pro-
ducenta znajdują się autobusy miejskie i międzymiastowe, bu-
dowane głównie na podwoziu MAN, oraz turystyczne, budowane 

na podwoziach Mercedes-Benz, MAN, VDL, Scania 
i Volvo. W segmencie autobusów miejskich Haargaz 
oferuje specjalny autobus BRT o długości 18,75 m 
z układem drzwi 0-2/2-2-2.
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