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s-tysi~czny autobus z Bolechowa 
6 maja br. bramy fabryki w Bolechowie opuscil autobus z numerem 5000. Jubileuszowy pojazd trafil do sp6/l<i 
Transkom obs/ugujqcej linie podmiejskie /qCZqce miejscowosci gminy Czerwonak z Poznaniem. Na wyprodukowa
nie pierwszego tysiqca autobus6w Neoplan Polska, a nast~pnie Solaris Bus & Coach potrzebowal 6 lat. W ciqgu 
l<o/ejnych siedmiu, wielkosc produkcji zwi~kszyla si~ czterokrotnie. I na tym Zarzqd Soalrisa nie zamierza poprze
stawac. W tym roku mimo kryzysu z Bolechowa wyjedzie ai 1200 pojazd6w. 

By/ 1981 rok. Na pocza,tku grudnia 
Krzysztof Olszewski wyjechal po cz~sci sa
mochodowe do Niemiec. Tam zastal go stan 
wojenny. W swietle niepewnej sytuacji w kra
ju podja,l decyzj~ o pozostaniu. Jui: miesiqc 
p6zniej zostal kierownikiem serwisu w ber
linskiej fabryce Neoplana. Dobre zdolnosci 
organizacyjne, sumiennosc i pracowitosc 
spowodowaly, ze juz p61 roku p6zniej obja,l 
funkcj~ dyrektora zakladu. Praca w Neopla
nie wsr6d takich ludzi jak Bob Lee, pozwoli
/a na nieustanne zgl~bianie wiedzy o pro
jektowaniu , produkcji i eksploatacji autobu
s6w. Praca tym ciekawsza, ze niemal , 

co roku w Neoplanie powstawa/a nowa kon
strukcja. Na pocza,tku lat 90. Krzysztof 
Olszewski podjql pr6b~ wprowadzenia na 
polski rynek autobus6w ze znakiem Neopla
na. W 1993 r. pooczas komisji autobusowej 
IGKM w Kazimierzu nad Wisla,, po raz pierw
szy pokazano niskopdlogowy autobus Nee
plan N-401 5 zbudowany na podwoziu Sca
nii. Wejscie na polski rynek bylo zadaniem 
bardzo trudnym z dw6ch powod6w. Po 
pierwsze zarza,d Neoplana, po zlych do
swiadczeniach, z wejsciem na rynek wloski 
nie by/ zainteresowany ryzykiem inwestowa
nia w Polsce. Dodatkowo ryzyko to bylo 

zwi~kszone w wyniku cia,gle zmieniaja,cych 
s i~ zasad prowadzenia montaiu przemyslo
wego i zasad zwolnienia z zaporowego cia 
w wysokosci 41 %. Z drugiej strony pozycja 
Neoplana w Polsce byla o tyle trudna, ze 
marka kojarzyla s i~ tylko i wylqcznie z auto
busami turystycznymi i to z tej wyzszej p61ki 
cenowej. 

Aby nie przecia,gac w czasie decyzj. 
o wejsciu na polski rynek, Krzysztof Olszew
ski postawil wszystko na jedna, kart~. Zrezy
gnowa/ z intratnej posady i postanowi/ utwo
rzyc na pocza,tku w/asna, sp6/k~ handlowq. 
sprzedaja,cq i serwisujqCq autobusy. 

Pir;ciotysir;czny So/aris Urbino w barwach Transkom Czerwonak na dworcu autobusowym Sr6dka 



Krzysztof Olszewski - wsp61wfasciciel i prezes Rady Nadzorczej Safaris Bus & Coach 

Pierwszy miejski Neoplan pojawil si~ na pol
skich drogach w 1994 r. , kiedy to MZA War
szawa zakupilo nowatorskq na owe czasy 
konstrukcj~- jednoczlonowy auto bus o dlu
gosci 15m. 

Zwyci~stwo w przetargu na dostaw~ 72 
autobus6w dla MPK Poznan determinowalo 
koniecznos6 budowy wlasnej fabryki w Pol
sce, aby uniknq6 placenia wysokich op!at 
celnych. Krzysztof Olszewski poczqtkowo 
rozwai:al uruchomienie fabryki w Poznaniu 
m.in. w obiektach zaklad6w HCP Cegielski 
lub Wiepofamy. Wysokie i:qdania finansowe 
i problemy logistyczne spowodowaly jednak, 
i:e ostateczny wyb6r pad! na malq hal~ za
klad6w Presta w oddalonym o 30 km od 
Poznania, Bolechowie - malej miejscowo-

ZKM Gdansk, MPK Radom i MPK Lublin. 
R6wnolegle z autobusami miejskimi urucho
miono montai: turystycznego Neoplana 
N-316 SHD Transliner. Do konca 2001 r. fir
my turystyczne zakupily lqcznie 205 pojaz
d6w tego typu oraz 68 egzemplarzy kolej
nego modelu N-3316 Euroliner. 

Ostra walka konkurencyjna i pojawianie 
si~ na rynku coraz nowszych pojazd6w, 
wymusilo na niemieckim Neoplanie opraco
wanie nowej konstrukcji. W 1997 r. w Stutt
garcie zaprezentowano nowy model auto
busu miejskiego Centroliner. Tym samym 
przed Neoplanem-Polska powsta! dylemat, 
czy wraz z zakonczeniem produkcji modelu 
N4000, wprowadzi6 do produkcji nowy licen
cyjny autobus w cenie, kt6ra nie byla do 
zaakceptowania przez polskich przewozni
k6w, czy kontynuowa6 produkcj~ dotychcza
sowych modeli, kt6re byly konstruowane 
w polowie lat 80., czy wreszcie opracowa6 

sci poloi:onej w p6/nocnej cz~sci gminy Jeden z pierwszych egzemplarzy Neoplana N-4016 w barwach MPK Poznan 
Czerwonak. 

26 marca 1996 r., bramy bolechowskiej 
fabryki opuscil autobus z numerem 1. By! to 
dwunastometrowy Neoplan N-4016 dla 
Poznania, nap~dzany lei:qcym silnikiem 
OAF GS-160M. W pierwszym roku funkcjo
nowania fabryki 36 zatrudnionych os6b wy
produkowalo 56 pojazd6w. 

W odr6i:nieniu od innych zachodnich 
konkurent6w, kierownictwo Neoplan-Polska 
podj~o decyzj~ o natychmiastowym urucho
mieniu produkcji calej gamy pojazd6w, dzi~ 
ki czemu bardziej elastycznie moi:na bylo re
agowa6 na potrzeby klient6w. tqcznie przez 
cztery lata produkcji sprzedano 421 egzem
plarzy tych pojazd6w we wszystkich wersjach 
o dtugosci 9 (N-4009), 12 (N-4016), 15 
(N-4020, N-4020td) i 18m (N-4021 ). Do naj
wi~kszych odbiorc6w autobus6w serii N-4000 
obok MPK Poznan nalei:aly MZA Warszawa, Jedyrrtm mode/em oferowanym w sekrorze autobus6w turystycznych by/ Neoplan N-316 SHD Transliner 



Prekursorem Sofarisa Urbina byfa krajowa wersja Neoplana- model K-4016 

Nietypowy midibus Neopfan K-4010 

Safaris Urbina nr 1 podczas jazd testowych w Poznaniu 

wlasnq konstrukcjE? autobusu na miarf? 
nowej dekady, kt6ra bylaby w pelni do
stosowana do polskich warunk6w eksplo
atacyjnych. Ostatecznie wybrano to trze
cie rozwiqzanie. 

Pierwsze doswiadczenia w zakresie wla
snych konstrukcji zbierano modernizujqc r
cencyjny autobus serii N-4000. Efektem byte 
uruchomienie w 1998 r. przejsciowego mo
delu K-4016 z wieiowym ukladem silnika 
i niskim przebiegiem podlogi na calej dlu
gosci autobusu. Eksploatacja tego pojazdu 
umoi liwila zebranie uwag od przewoznik6.,.. 
i opracowanie zalozen techniczno-ekono
micznych dla nowego pojazdu. tqcznie 
w latach 1998-2000 sprzedano 46 autobu
s6w serii K, w tym 3 o dlugosci 10m, kt6re 
trafily do Swidnicy. 

Premiera zupelnie nowego autobusu 
miala miejsce w maju 1999 r. podczas Mi~ 

dzynarodowych Targ6w Motoryzacyjnycl' 
w Poznaniu. Projekt Solarisa Urbino zreali
zowano przy wykorzystaniu komputerowe
go systemu projektowania i obliczen wytrzy
malosciowych I-DEAS firmy SDRC przez biu
ro konstrukcyjne z Bolechowa. lmplemen
tacja sieciowego systemu GAD/CAE pozwo
lila na zminimalizowanie czasu potrzebne
go na realizacj~ projektu. Wykorzystujqc 
funkcje systemu I-DEAS, opracowano wir
tualny prototyp wyrobu i jego struktury, kt6-
ry poddano wielorakim symulacjom obciq
ieniowym. Zastosowanie systemu kompu
terowego pozwolilo na optymalne uksztal
towanie szkieletu tylnej cz~sci nadwozia 
umozliwiajqce montai: jednostek silnikowych 
r6znych producent6w bez koniecznosci 
przekonstruowania kratownicy. 

Nadwozie Solarisa Urbino wyr6znialo si~ 

nowoczesnq sylwetkq z charakterystycznq 
asymetrycznq szybq przedniq i reflektorami 
projektorowymi w obudowie w ksztalcie 
lezki. To wlasnie te elementy umoi:liwiajq 
jednoznacznq identyfikacjE? pojazdu. Kon
strukcja modulowa autobusu z gotowych 
element6w umoiliwila szybkie tworzenie no
wych wersji i odmian. W trakcie prac projek
towych podjE?tO decyzjE?, i:e rodzina Urbina 
za wyjqtkiem grupy podlogowej wykonanej 
ze stali M22, bE?dzie w calosci budowana ze 
stali odpornej na korozjE? DIN 1.4003. 

Dzi~ki modulowej budowie pojazdu, 
w kr6tkim okresie czasu od prezentacji 
wersji dwunastometrowej skonstruowano 
kolejne odmiany autobusu. Model Urbino 15 
pokazano jeszcze w 1999 r. podczas IV Wy
stawy Komunikacji Miejskiej w todzi, a prze
gubowego Urbina 18 na przelomie lat 
1999/2000. W ciqgu p61 roku od chwili 
premiery do uzytkownik6w trafily 24 auto
busy, a ai: 107 zostalo zakontraktowanych. 



W polowie maja 2000 r. Neoplan-Polska za
prezentowal ostatni model rodziny autobu
s6w miejskich Solaris - Urbina 9 o dlugosci 
9,35 m zbudowany dla ZKM Sochaczew. 
W tym modelu, nowosciq bylo zastosowa
nie nowoczesnej instalacji elektrycznej opar
tej na architekturze CAN. 

Jeszcze podczas prac projektowych 
i przygotowywaniu prototypu, nowa kon
strukcja przechodzila szereg badan i test6w, 
zar6wno w postaci symulacji komputerowej, 
jak i w warunkach rzeczywistych. Badania 
statecznosci i kierowalnosci autobusu Sola
ris Urbina 12, przeprowadzono we wrzesniu 
1999 r. na lotnisku w Krzesinach przez ze
sp61 inzynier6w z lnstytutu Maszyn Robo
czych i Pojazd6w Samochodowych Politech
niki Poznanskiej pod kierunkiem prof. dr hab. 
inz. Wojciecha Osm61skiego. Testy wykona
no zgodnie z normami ISO, przy r6znym 
obciqi:eniu pojazd6w, r6znych pr~dkosciach 
i w r6znych warunkach. P6zniej autobus 
sprawdzano takze w ruchu miejskim oraz na 
oblodzonej plycie lotniska. W polowie lipca 
2000 r. przeprowadzona zostala kolejna se
ria test6w- tym razem na specjalistycznym 
torze Tatra w czeskiej miejscowosci Kopri
vnice. Badania zwiqzane byly z eksportem 
Solaris6w do Czech oraz Slowacji i nadzo
rowane byly przez niezaleznych ekspert6w 
z Czech oraz Polski- z Panstwowego lnsty
tutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu. Jeden 
kilometr przejechany w trudnych warunkach 
toru r6wnowazy okolo 200 km jazdy w ru
chu miejskim. Podczas pierwszej serii pr6b 
Urbina 15 przejechal okolo 1 000 km po r6z
nych rodzajach nawierzchni (,tarka··, kocie 
!by, pofalowany bruk, betonowe plyty). Ba
dano wytrzymalosc pojazdu i napr~zenia 

konstrukcji. Testy praktyczne w pelni potwier
dzily wczesniejsze symulacje komputerowe 
i wykazaly, ze autobus zachowuje spory 
margines wytrzymalosci pod wzgl~dem do
puszczalnych napr~zen. 

Do konca lat 90. dzialalnosc marketin
gowa firmy z Bolechowa skupiala si~ tylko 
i wylqcznie na rynku krajowym, gdzie pro
mowano autobusy Neoplana, a nast~pnie 
Solarisa. Od 1999 r. rozpocz~to intensywnq 
prac~ nad rozpowszechnieniem najpierw 
Neoplana serii K, a nast~pnie Solari saw kra
jach Europy Centralnej i Wschodniej. Dzia
lania te mialy zostac zintensyfikowane po 
przej~ciu 30% udzial6w Neoplan-Polska 
przez Gottlob Auwarter GmbH. Podpisana 
umowa miala na celu umocnienie pozycji 
rynkowej obydwu partner6w poprzez rozsze
rzenie aktualnej oferty rynkowej o nowe 
modele produkowane w Stuttgarcie, Berli
nie, Pilsting i Bolechowie, dalszy rozw6j eks
portu, ze szczeg61nym uwzgl~dn ieniem 

kraj6w Europy Srodkowej i Wschodniej oraz 
wymian~ mysli technicznej. 

Pierwszym efektem nowej strategii bylo 
podpisanie w marcu 2000 r. umowy na do
slaw~ Solarisa Urbina 15 do Ostrawy oraz 
czerwcowy kontrak1 na dostaw~ 20 Solari
s6w do Koszyc na Slowacji. Pod koniec tego 
roku pierwsze Solarisy pojawily si~ takze na 
drogach Europy Zachodniej. Dwa Urbina 12 
zostaly zakupione przez prywatn<\ firm~ 
A-Bus, kt6ra na zlecenie BVG obsluguje 
gl6wnie poludniowe dzielnice Berlina. 

To wlasnie ten ostatni kontrakt wymusil 
wprowadzenie kolejnych zmian do tej uda
nej konstrukcji. Tuz przed najwi~kSZC\ im
prezq motoryzacyjnq 2000 r. - targach IAA 
Nutzfahrzeuge we Frankfurcie nad Menem, 
Neoplan-Polska podczas V WKM w todzi 
zaprezentowal nowy model Solarisa Urbina 15 
wyposaionego w silnik MAN D-0836 LOH1 
o pojemnosci 6,87 dm3 i mocy 206 kW 
{280 KM ). spelniaj<\CY norm~ Euro-3 
i multipleksowq i nstalacj~ elektryczn<\ ba
zujqcq na szynie danych CAN. 

Bezposrednio z t odzi, autobus trafil do 
Frankfurtu nad Menem, gdzie by! prezento
wany na stanowisku Neoplana, wzbudzajqc 
duze zainteresowanie zwiedzajqcych. Ostat
ni mi~dzynarodowy akcent to prezentacja 
Solarisa Urbina 9 na targach Bus&Bus 
Business w Weronie. 

Rok 2000 zamkn<\1 si~ sprzedazq 171 
autobus6w miejskich, z kt6rych 7 trafilo do 
odbiorc6w zagranicznych. 

Przelom wieku to czas najwi~kszych 
przemian w historii fabryki z Bolechowa. 
W wyniku przej~cia przez MAN Nutzfahrzeu
ge AG niemieckich zaklad6w Neoplana, 
Krzysztof Olszewski zostal zmuszony do 

odkupienia od Gottlob Auwarter GmbH, 30% 
udzial6w swej firmy, a strony rozwi<!zaly 
umow~ z grudnia 1999 r. Od 1 wrzesnia fir
ma Neoplan Polska sp. z o.o. zmienila na
zw~ na Solaris Bus & Coach sp. z o.o . .,Nowa 
sytuacja zwolnila Neoplan-Polska z dotych
czasowych um6w, kt6re okreslaly podzial 
rynk6w zbytu: kraje EU dla Neoplana i kraje 
bloku wschodniego dla Neoplan-Polska. 
Powyzsza decyzja - powiedzial wtedy 
Krzysztof Olszewski - ma dla nas kluczowe 
znaczenie, poniewaz otwiera nam dost~p do 
najbogatszego rynku swiata, tzn. do Unii 
Europejskiej". 

W 2001 r. rodzina Urbina zostala rozsze
rzona o 2 modele trolejbus6w Solaris Trolli
no 12 i Solaris Trollino 18. Pierwszy z nich 
zostal zbudowany wsp61nie z gdynskq firmq 
Trobus. Trolejbus nap~dzany by! silnikiem 
prqdu stalego o mocy znamionowej 11 0 kW, 
sterowanym za pomocq mikroprocesorowe
go przeksztaltnika tranzystorowego (czoper) 
zbudowanego przez 16dzki WOLTAN na ba
zie tranzystor6w mocy IGBT. Nowy uklad 
sterujqcy, posiadajqcy funkcj~ rekuperacji 
energii, zapewnia zmniejszenie zuzycia ener
gii elektrycznej rz~du 25-30% w por6wna
niu z tradycyjnym ukladem stosowanym 
w dotychczas eksploatowanych w Polsce 
trolejbusach. Pierwsze egzemplarze Trollino 12 
trafily do PKT Gdyn ia. Z kolei Solaris 
Trollino 18 zostal zbudowany na zam6wie
nie Rygi, a aparatur~ elektrycznq opartq na 
technice prqdu zmiennego dostarczyla w~
gierska firma Ganz Transelektro Electris. 
Pojazdowi przyznano nagrod~ .. Grand Prize 
of Industria 2001 ". 

Przelomowe znaczenie dla firmy mialo 
takze podpisanie w marcu 2001 r. kontraktu 
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Mifidzynarodowa premiera Solarisa Urbina 15 podczas IM 2000 we Frankfurcie nad Menem 
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na dostaw~ 148 autobus6w miejskich a a 
stolicy totwy - Rygi. Zam6wienie realizowa
ne do 2005 r. obj~lo 44 auto busy dwunasto
metrowe, 47 autobus6w pi~tnastometro

wych i 57 osiemnastometrowych przegu
bowc6w. Na pojazdy Solarisa zdecydowaJD 
si~ taki:e inne lotewskie miasto Daugavpils 
kt6re na poczqtku 2002 r. zakupilo 30 auto
bus6w Solaris Urbino 15. 

W 2001 r. podczas targ6w BusWorlc 
w belgijskim Kortrijk, Soalris pokazal pc 
raz pierwszy turystyczny autobus Vacan
za w wersji dwunastometrowej. Dwa lata 
p6Zniej autobus ten zdobyl drugie miej
sce podczas Coach Euro Testu organizo
wanego we wloskim Baveno. Do koncc. 
2008 r. wyprodukowano lqcznie 37 eg
zemplarzy w wersji dwuosiowej i 22 eg
zemplarze w wersji trzyosiowej. kt6re; 

Premiera autobusu Solaris Vacanza w belgijskim Kortrijk produkcj~ uruchomiono w 2004 r. 
We wrzesniu 2001 r. berlinskie BVG agio

silo przetarg na dostaw~ 164 nowych auto
bus6w. Po jego zakonczeniu okazalo si~ . ie 
zgromadzone srodki finansowe pozwolq 
zakupic ich, ai: 213 pojazd6w, z tego 41 
wyprodukowanych w Polsce: 37 autobus6w 
Volvo 7000 z Wroc/awia i 4 Solarisy Urbino 
z Bolechowa. To byl poczqtek aktywnosci na 
rynku niemieckim, gdzie do tej pory sprze
dano ponad 1 000 pojazd6w. W ramach 
pierwszego kontraktu do Berlina dostarczo
no dwa Solarisy Urbino 12 i dwa Urbino 15. 
Jed en z tych pojazd6w byl autobusem, kt6-
ry jako tys i ~czny opuscil bramy fabryki 
w Bolechowie, a taki:e setnym sprzedanym 
poza granice naszego kraju. Solarisy dla 
BVG byly pierwszymi egzemplarzami auto
bus6w drugiej generacji Urbino II, kt6rych 
swiatowa premiera miala miejsce podczas 
IAA w Hanowerze we wrzesniu 2002 r. 

Tysi~czny autobus z Bolechowa - berlinski Safaris Urbina 12 na dziedziticu zamku w Wojnowie W Urbino II zmniejszono mas~ nadwozia, 
dzi~ki optymalizacji struktury nosnej. W au
tobusie calkowicie przekonstruowano przed
niq cz~sc nadwozia, przenoszqc zbiornik pa-
liwa o pojemnosci 350 dm3 ponad prawe 
nadkole. 

W 2002 r. Solaris rozszerzyl swoje rynki 
eksportowe o Szwajcari~ , W~gry i Malt~ . 
Solarisy pojawi/y s i~ m.in. na ulicach Win
terthur (1 0 autobus6w) i Nyiregyhaza (8 au
tobus6w). Eksportowq nowosciq 2002 r. by/ 
jedenastometrowy, niskowejsciowy autobus 
lokalny Solaris Val etta opracowany na zam6-
wienie jednego z przewoznik6w obslugujq
cych miejskie i mi~dzymiastowe trasy na 
Malcie. W konstrukcji nadwozia w maksymal
ny spos6b wykorzystano modu/y miejskie
go Urbino. Uwzgl~dniajqc lokalne regulacje 
prawne, autobus przystosowano do ruchu 
lewostronnego i wyposai:ono w dodatkowe 

Midibus Valetta dla Malty wyjscie awaryjne zlokalizowane po prawej 



stronie pojazdu. Aby do minimum ograni
czyc koniecznosc budowy wlasnej sieci ser
wisowej w konstrukcji pojazdu wykorzysta
no popularne na lokalnym rynku jednostki 
nap~dowe lveco i Cummins. Wszystkie kom
ponenty dobrano tak, aby uzyskac jak naj
ni:i:szq cen~ i niski wska.Znik koszt6w eks
ploatacji. 

W 2002 r. , po raz pierwszy udzial eks
portu w strukturze sprzeda:i:y przekroczyl 
50%. Na rynku krajowym, na kt6rym mo:i:na 
bylo zaobserwowac 15% spadek zam6wieri 
w stosunku do roku 2001 , sprzedano 106 
autobus6w miejskich oraz 9 turystycznych. 
Z kolei za granicEil trafilo 126 autobus6w miej
skich i trolejbus6w, co stanowilo ponad dwu
krotny wzrost eksportu. 

Kolejny rok zamknql SiEil dalszym wzro
stem eksportu. tqczna wielkosc sprzeda.Zy 
osiqgnEilla liczbEil 137 autobus6w i 32 trolej
bus6w, z kt6rych 60% trafilo do kraj6w UE. 
Obok Niemiec, Szwajcarii, Czech, Slowacji 
i totwy pojazdy z Bolechowa trafily na nowe 
rynki m.in. do Szwecji (Landskorona), Fran
cji (Bayonne i Guesnain) i Wloch (Salerno 
i Rzym). 

Nowosciq 2003 roku by! piEiltnastometro
wy trolejbus Solaris Trollino 15 AC. To pierw
sza tego typu konstrukcja na swiecie. Tro
lejbus to efekt kooperacji polskich i czeskich 
firm: Solaris Bus & Coach z Bolechowa b~?
dqcego wykonawcq podwozia i nadwozia, 
CEGELEC a.s. z Pragi - producenta wypo
sa:i:enia elektrycznego oraz przedsiEilbiorstwa 
komunikacji miejskiej z Ostrawy (Dopravni 
Podnik Ostrava), kt6ry zamontowal caly 
osprzliJt w poje:i:dzie. W tym samym roku 
30 trolejbus6w Trollino 18 zakupil rzymski 
przewoznik Rome Transportation Company 
(ATAC). Wartosc kontraktu obejmujqcego 
budowl? sieci trakcyjnej. przystank6w i za
plecza wyniosla 54 min euro. 

W grudniu 2003 roku 5 autobus6w trafi
lo miasta Guesnain polo:i:onego okolo 30 km 
na poludnie od Lille. Dwunastometrowy au
tabus z racji obslugi linii podmiejskich z kon
c6wkami pozbawionymi zaplecza socjalne
go wyposa:i:ono w toalet~? chemicznq mon
towanq tu:i: za przedniq osiq. Tak:i:e p61otwar
ta kabina kierowcy zostala wyposa:i:ona 
w specjalny mechanizm umo:i:liwiajqcy elek
trycznie podniesienie kabiny w przypadku 
ataku na prowadzqcego pojazd. 

W maju 2004 r. bramy bolechowskiej fa
bryki opuscil tysi!iJczny Solaris Urbina, kt6ry 
trafil do MPK Krakow. W tym samym roku 
Solaris pokazal po raz pierwszy niskowej
sciowq odmianliJ Urbina LE. Rok 2005 zo
stal zdominowany przez realizacjEil pot~:i:
nych kontrakt6w 165 autobus6w dla BVG 
Berlin i 80 autobus6w dla MZA Warszawa. 

Trzyosiowy trolejbus Safaris Trollino 15 AC 

Trollino 18 na ulicach Rzymu 

Kontrakt z BVG to najwi~ksze zam6wie
nie realizowane przez polskiego produ
centa autobus6w na niemiecki rynek. 
Wszystkie autobusy charakteryzowaly si~ 
bardzo bogatym wyposa:i:eniem zawiera
jqcym m.in. klimatyzacj~ przestrzeni pa
sa:i:erskiej, dwie r~czn ie odchylane ram
PY przy pierwszych i drugich drzwiach, 
lod6wk~ dla kierowcy autobusu, elektro
niczny system informacji pasa:i:erskiej. 
system wideomoniiOringu przestrzeni 
pasa:i:erskiej oraz filtr CRT. 

Nowosciq 2005 r. by! Solaris Urbina Ill 
wyposa:i:ony w silnik Euro-4. Nieustanny 
wzrost sprzeda:i:y po!qczony by! z przeksz1al
ceniami wlasnosciowymi i organizacyjnymi. 
Pod koniec kwietnia 2005 r. Krzysz1of Ol
szewski ponownie stal SiEil w!ascicielem 

1 00% udzial6w sp6lki. PrzejEilcie pelnej kon
troli nad sp6lkq nastqpilo poprzez odkupie
nie od Kredyt Banku 28 545 udzial6w stano· 
wiqcych 82,32% kapita!u. Transakcja zosta
la sfinansowana przez fundusz inwestycyj
ny zarzqdzany przez firmEil Mezzanine 
Management, natomiast bie:i:qce finansowa
nie sp61ki zostalo przejEilte przez Bank BPH. 
1 lipca 2005 r. Solaris Bus & Coach zostal 
przeksztalcony w sp61kEil akcyjnq. 

W tym samym czasie rozpoczliJto tak:i:e 
budow!iJ nowej hali o lqcznej powierzchni 
22 tys. m2. lnwestycja o wartosci 36 min zl, 
zwiEilkszajqca dwukrotnie powierzchn i ~? fa
bryki, umo:i:liwila zwi!iJkszenie mocy produk
cyjnych do dziewiEilciu autobus6w dziennie 
w por6wnaniu z czterema autobusami, kt6-
re produkowane byly do konca 2006 r. 

·us 



Toaleta w autabusie miejskim przeznaczanym Safaris Urbina 12 dla MPK Krakow 
dla francuskiega miasta Guesnain 

W 2006 r. podpoznanska fabryka ob
chodzila dziesiqtq rocznic~ swojej dzialal
nosci. Jubileuszowy rok byl kolejnym ro
kiem wzrostu. tqcznie bramy fabryki opu
scilo blisko 580 autobus6w, z kt6rych 367 
zostalo wyeksportowanych. Po raz pierw
szy sprzedano autobusy do Danii i Norwe
gii, co powi~kszylo grup~ rynk6w sprzeda
i y do 18 kraj6w. 

Nowosciq 2006 r. byla osiemnastome
trowa wersja Urbina z nap~dem hybrydo
wym, zbudowana przy wykorzystaniu kom
ponent6w Cumminsa i Allisona. Pojazd ten, 
pokazal technologiczne moiliwosci polskie
go producenta. Swiatowa premiera hybry
dowego Urbina, kt6ry zostal zbudowany dla 

Premiera niskawejsciawega Urbina LE 

przedsi~biorstwa komunikacji miejskiej 
w Dreznie, miala miejsce podczas 61 IAA 
w Hanowerze. Pierwszy egzemplarz tego 
modelu trafil do Drezna, a kolejne do Lip
ska, Windish i Bochum. W tym samym cza
sie Solaris pokazal takze pierwszy autobus 
spelniajqcy norm~ czystosci spalin EEV oraz 
midibus Alpino o dlugosci 8,6 m i szeroko
sci 2,4 m, przystosowany do przewozu od 
46 do 60 pasaier6w. 

Najwi~kszym kontraktem 2007 r. by! kon
trakt dla Dubaju. t qczna wartosc kontraktu, 
obejmujqcego zar6wno dostaw~ autobus6w 
jak ich serwisowanie, io ponad 112 min euro. 
Solaris dostarczyl do Zjednoczonych Emi
rat6w Arabskich /qcznie 225 autobus6w, 

w tym 150 przegubowych. lch dostawa roz
pocz~la si~ w listopadzie 2007 r. i zakonczy
la w polowie 2008 roku. Ze wzgl~d6w kli
matycznych i kulturowych pojazdy posiada
ly wiele rozwiqzan ponadstandardowych. 
Jednym z nich bylo wydzielenie przestrzeni 
pomi~dzy pierwszymi a drugimi drzwiami au
tobus6w za pomocq szklanych scianek dzia
lowych. Przedzial ten jest przeznaczony dla 
kobiet i dzieci. Wszystkie opisy urzqdzen, na 
desce rozdzielczej, oraz opisy przycisk6w 
w autobusach wykonano w dw6ch j~zykach: 

arabskim oraz angielskim. R6wniei w j~zy
ku arabs kim i angielskim wyswietlane sq ko
munikaty dla pasaier6w pojazdu na moni
torach LCD. Pojazdy wyposaiono w system 
monitoringu. Ponadto do nowatorskich roz
wiqzan technicznych naleiq dodatkowe za
bezpieczenia silnika, chroniqce pojazd na 
wypadek burzy piaskowej i zapylenia. Z tych 
samych powod6w r6wniei cz~sc urzqdzen 
klimatyzacji znajdujqca si~ na zewnqtrz au
tobusu, zostala zaopatrzona w specjalne til
try. Nad wejsciami do autobusu zostaly za
montowane kurtyny powietrzne, aby pod
czas otwierania drzwi do wn~trza pojazdu 
nie wdzieralo si~ gorqce powietrze, kt6re 
w Dubaju osiqga temperatury kilkudziesi~

ciu stopni Celsjusza. 
Pierwszy egzemplarz autobusu hybrydo

wego drugiej generacji z Bolechowa trafil do 
Bremy pod koniec maja 2008 r. Podobnie 
jak w autobusie pierwszej generacji w ukla
dzie przeniesienia mocy zastosowano nap~ 
EP Drive firmy Allison. Podstawowq zmianq 
jest zastosowanie mniejszego silnika spali
nowego jako pierwotnego zr6dla energii. 



Jednoslkf? napf?dowq Cummins serii ISLe4 
o pojemnosci 8,9 dm3 i mocy 250 kW 
(340 KM) zaslqpiono silnikiem Cummins 
ISBe5 2508 o pojemnosci 6,7 dm3 i mocy 
178 kW (245 KM). Normalna eksploatacja au
tobus6w pierwszej generacji potwierdzila 
moi liwosc zastosowania silnika spalinowe
go o mniejszej mocy. Dzit?ki kompaktowym 
wymiarom i mniejszej masie, caly uklad na
pf?dowy przeniesiono na zwis tylny, tak jak 
w bazowym pojezdzie napf?dzanym silni
kiem Diesla. Kolejne autobusy tego typu 
zostaly zakupione przez USTRA Hanower, 
MVG Monachium, Josef Ettenhuber GmbH 
z Glonn-Schlacht, MPK Poznan i STP 
Strasburg. 

W 2008 r. Solaris Bus & Coach SA zo
stal niekwestionowanym liderem polskiego 
rynku. Firma ta dostarczyla lqcznie polskim 
klientom ai 477 autobus6w i 3 trolejbusy. 
W segmencie niskopodlogowych autobu
s6w miejskich powyzej 8 ton masy wlasnej 
udzial w rynku wyni6sl ai 59%. Poza grani-
ce Polski wyjechalo 557 autobus6w. t qczna Hybrydavvy Safaris Urbina pierwszej generacji na ulicach Szwajcarii 
sprzedai pojazd6w marki Solaris w 2008 r. 
wyniosla 1037 i by! to najlepszy wynik w hi
storii firmy. W por6wnaniu z rokiem 2007 
sprzedai Solaris6w wzrosla o 335 pojazd6w, 
co oznacza wzrost ai o 4 7%. Na koniec ubie
glego roku w Solarisie zatrudnionych bylo 
blisko 1600 os6b, w zwiqzku z czym fabryka 
autobus6w stala Sif? wai nym ogniwem na 
wielkopolskim rynku pracy. W 2008 roku 
przychody firmy Solaris przekroczyly miliard 
i wyniosly 1 055 479 tys. zl. Jest tow por6w
naniu z rokiem 2007 wzrost o 341 min zl. 

W ubieglym roku Solaris rozszerzyl ofer
tt? autobus6w niskowejsciowych. Obok wer
sji dwunastometrowej, bramy fabryki w Bo
lechowie opuscily takie autobusy o dlugo
sci 8,9 m oraz 15 m. Ten ostatni - przystoso
wany do przewozu 68 pasaier6w na miej
scach siedzqcych, adresowany jest przede 
wszystkim do przewoznik6w regionalnych, 
obslugujqcych linie podmiejskie oraz Safaris Alpina jest najmniejszym miejskim autabusem pradukawanym w Bafechawie 

Jeden z 225 autabus6w dfa Dubaju Autabus hybrydavvy drugiej generacji padczas pr6b eks
ploatacyjnych na uficach Paznania 



I 

Marian Szymanski, prezes zarzqdu " Transko
mu", odbiera k/uczyki do pi~ciotysi~cznego 
autobusu z rqk Krzysztofa 0 /szewskiego, 
przewodniczqcego Rady Nadzorczej Safaris 
Bus & Coach SA 

mi~dzymiastowe o kr6tkim dystansie. Aby 
zapewnic maksimum komfortu pojazd wy
posazono w wysokie fotele z zagl6wkami 
oraz p61ki na podr~czny bagai. Pierwsze 
6 egzemplarzy trafilo do austriackiego prze
woznika Ledermeier z Schwaz. 

Jak juz wspomniano, na poczqtku maja, 
Krzysztof Olszewski przekazal kluczyki do 
autobusu z numerem 5000 prezesowi przed
si~biorstwa , Transkom" z Koziegl6w Maria
nowi Szymanskiemu. Transkom wsp61pra
cuje z Solarisem od 1998 r., kiedy to zaku
piono pierwszy egzemplarz Neoplana serii 
K4000. Obecnie Transkom dysponuje juz 
dziesi~c ioma autobusami z Bolechowa. 

Jubileuszowy Solaris Urbino 12 zostal 
wyposaiony w silnik OAF PR-183, spe/niajq
cy rygorystyczne normy emisji spalin Euro-5, 
dzi~ki zastosowanej technologii SCR. To 
pokazuje, ie nawet male firmy o ograniczo
nych mozliwosciach finansowych, coraz cz~
sciej inwestujq w najnowoczesniejsze jed
nostki nap~dowe. Silnik zestrojono z czte
robiegowq automatycznq skrzyniq bieg6w 
Voith DIWA 0854.5, dostosowujqc program 
przelozen do charakterystyki linii podmiej
skich. z uwagi na to, ie srednia dlugosc 
obslugiwanych linii waha s i~ w granicach 
25 km, w autobusie zastosowano wi~kszq 
liczb~ foteli pasaierskich. tqcznie autobus 
zabiera 98 pasaier6w w tym 37 na miejscach 
siedzqcych. Dodatkowo na stanowisku mo
cowania w6zk6w inwalidzkich zamontowa
no 2 stramponenty. Specyfika obs/ugiwa
nych linii determinowala wyb6r autobus 
dwudrzwiowego z ukladem drzwi 2-2-0. 
Komfort podr6zy w sezonie letnim zapew
nia klimatyzator Carrier Sutrack. Zgodnie 
z dzisiejszymi standardami w autobusie 

Specyfika linit podmiejskich spowodowala, ie .. Transkom • zdecydowal si~ na wersj~ dwu
drzwiowq 

Coraz cz~sciej przewoznicy decydujq si~ zastapic listw~ LED, monitorem LCD 

zamontowano elektroniczne tablice kierun
kowe NT opracowane przez firm~ EI-Cab. 
Firma ta dostarczyla takze system monito
ringu wnE;Jtrza, w sklad kt6rego wchodzi re
jestrator, cztery kamery i monitor LCD o prze
kqtnej 7". Duiy twardy dysk umozliwia tak
ze emisjE;J spot6w reklamowych i informacji 
wizualnej na 19-calowym ekranie LCD za
montowanym w przedniej CZE;JSCi przestrze
ni pasaierskiej. Zaraz po uroczystosci auto
bus trafil na liniE;JiqCZC\CCI Poznan z Tucznem. 

W bieiqcym roku Solaris zamierza wy
produkowac 1200 autobus6w, mimo nieko
rzystnych tendencji gospodarczych. Na pew
no postawienie poprzeczki tak wysoko wy
nika m.in. z zawartego latem ub. roku kon
traktu na dostawE;J 320 autobus6w do Aten. 
Jest to najwi~ksze, jednorazowe zam6wie
nie, jakie do tej pory wygral producent 
z Bolechowa. Zam6wienie warte ponad 
80 min euro obejmuje dostawy do Aten 

220 autobus6w Solaris Alpino o dlugosci 
8,6 m oraz 1 00 przegubowych autobus6w 
Solaris Urbino 18. Wszystkie autobusy b~dq 
wyposazone m.in. w: specjalny system kli
matyzacji, elektrycznq rampE;J dla w6zk6w in
walidzkich, system monitoringu, kabin~ kie
rowcy z elektrycznie zamykanq szybq oraz 
rolety na bocznych szybach. 

Obecnie Solaris Bus & Coach S.A. roz
poczql prace badawcze-rozwojowe nad au
tobusem z nap~dem elektrycznym, kt6ry 
zupe/nie wyeliminuje emisj~ spalin. Ponad
to w 2009 r. sp6/ka zamierza poszerzyc swojq 
dzialalnosc o produkcj~ pojazd6w szyno
wych. W bieiqcym roku odb~dzie si~ pre
miera, nowoczesnego, niskopodlogowego 
tramwaju marki Solaris Tramino. 

Biorqc pod uwag!;l ciqgle rosnqcq sprze
daz, bye moie dzies i~ciotys i!;lczny egzem
plarz autobusu z Bolechowa ujrzymy tuz 
przed mistrzostwami Euro-2012. 


