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Eksport w strukturze sprzedaży Solarisa
Solaris sprzedał w 2007 r. 702 autobusy, tj. o ponad 21% wię-

cej niż w poprzednim roku. Aż 57% łącznej liczby sprzedanych
autobusów odebrali klienci zagraniczni. Największy udział w struk-
turze sprzedaży, zarówno na rynku krajowym, jak i w eksporcie,
miały niskopodłogowe autobusy miejskie Solaris Urbino. W 2007 r.
sprzedanych zostało 656 różnych wersji tego popularnego auto-
busu, w tym 366, tj. niemal 56% w tej grupie autobusów, na ryn-
kach zagranicznych. Wśród 11 sprzedanych Solarisów Vacanza
były 4 autokary specjalne, pełniące funkcję mobilnych stacji do
poboru krwi.

Autobusy miejskie, trolejbusy i autokary produkowane przez
firmę Solaris eksportowane były w 2007 r. do dwunastu krajów
europejskich. Tradycyjnie już od kilku lat największym zagranicz-
nym odbiorcą były Niemcy, gdzie pojechało aż 225 Solarisów.
Kolejnymi odbiorcami pod względem liczby zakupionych Solari-
sów byli klienci z: Norwegii – 54 autobusy, Czech – 29, Danii – 22,
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Solaris na europejskim rynku autobusowym

Solaris, lider na rynku autobusów w Polsce w 2007 r., osiągnął także bardzo dobre wyniki w eksporcie. Poza granice
kraju sprzedanych zostało 400 pojazdów marki Solaris. Dla producenta z Bolechowa 2007 r. był najlepszym pod
względem liczby sprzedanych pojazdów w dwunastoletniej działalności spółki. Obecnie autobusy i trolejbusy Sola-
ris jeżdżą po drogach osiemnastu krajów europejskich.

W 2007 rW 2007 rW 2007 rW 2007 rW 2007 r. Solaris wyeksportował 400 autobusów i trolejbusów. Solaris wyeksportował 400 autobusów i trolejbusów. Solaris wyeksportował 400 autobusów i trolejbusów. Solaris wyeksportował 400 autobusów i trolejbusów. Solaris wyeksportował 400 autobusów i trolejbusów, w tym 366 modelu Urbino, w tym 366 modelu Urbino, w tym 366 modelu Urbino, w tym 366 modelu Urbino, w tym 366 modelu Urbino

Rys. 1. Liczba sprzedanych autobusów i trolejbusów Solaris na ryn-
kach zagranicznych w latach 2002-2007
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Litwy – 20, Austrii – 12, Szwajcarii – 11, Węgier – 9, Estonii – 8,
Łotwy – 5, Szwecji – 3 i Włoch – 2.

2. Solaris na rynku Europy Zachodniej
Na rynku Europy Zachodniej Solaris obecny jest od 2000 r.

Sprzedane zostały wówczas dwa pierwsze autobusy Solaris Urbi-
no 12 do Berlina. Od tego czasu Niemcy są największym zagra-
nicznym rynkiem zbytu dla firmy Solaris. Pojazdy tej firmy sprze-
dawane są m.in. Włoszech, Francji, Austrii i Szwajcarii.

W 2007 r. na rynku niemieckim sprzedano 225 autobusów,
tj. 56% eksportu. Sprzedaż na rynek niemiecki wzrosła w porów-
naniu z 2006 r. o 16 autobusów, tj. o 7,6%. Największą popularno-
ścią na rynku niemieckim cieszyły się Solaris Urbino 12 (52,4%
eksportu do Niemiec) i Solaris Urbino 18 (39,5%).

Wśród autobusów sprzedanych na rynek niemiecki w 2007 r.
znalazły się dwa osiemnastometrowe Solarisy Urbino z napędem
hybrydowym. Firma Solaris jest pierwszym w Europie producen-
tem autobusów z napędem hybrydowym wdrożonym do seryjnej
produkcji. Premiera Solarisa Urbino Hybrid odbyła się we wrze-
śniu 2006 r. podczas targów pojazdów użytkowych w Hanowerze.
Od momentu premiery Solarisy Urbino z napędem elektryczno-
dieslowskim zakupiły takie miasta, jak: Drezno, Lipsk, Bochum
i Brema w Niemczech oraz Lenzburg w Szwajcarii. Wkrótce do
grona miast posiadających hybrydowe Solarisy dołączą kolejne
aglomeracje – Monachium i Hanower.

Monachijskie przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej Münch-
ner Verkehrsgesellschaft mbH (MVG), dołączyło do grona klien-
tów polskiego producenta autobusów. MVG zamówiło innowacyj-
ny autobus miejski Solaris Urbino 18 Hybrid z elektryczno-dieslow-
skim napędem hybrydowym. Pojazd ma trafić na ulice Monachium
w czerwcu br. Ponadto monachijski przewoźnik zakupił „tradycyj-
ne” autobusy miejskie marki Solaris: 3 dwunastometrowe Urbino
12 oraz 3 przegubowe Solaris Urbino 18. Zamówione autobusy
dieslowskie będą spełniać restrykcyjną normę czystości spalin EEV
(Enhanced Environmentally Friendly Vehicle).

Kolejny autobus hybrydowy marki Solaris zamówił przewoź-
nik z Hanoweru, Üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe GmbH.
Od 2006 r. w taborze firmy przewozowej z Hanoweru jeżdżą już
22 Solarisy Urbino 12 z tradycyjnym napędem Diesla. Teraz dołą-
czy do nich pojazd z napędem hybrydowym.

Prowadzone testy potwierdzają, że autobusy z napędem hy-
brydowym pozwalają na zmniejszenie zużycia paliwa o 15-26%
w porównaniu z identycznymi pojazdami napędzanymi silnikami
Diesla. Zastosowanie napędu hybrydowego pozwala także na
ograniczenie negatywnych skutków oddziaływania transportu na
środowisko naturalne. Zmniejsza się bowiem zawartość tlenków
azotu (NOx) w spalinach o 10-39% i cząstek stałych o 51-97%.
Niewątpliwymi zaletami jest także zmniejszenie hałasu wewnątrz
i na zewnątrz pojazdu. Hamowanie autobusu silnikami elektrycz-
nymi pozwala na gromadzenie energii elektrycznej w specjalnych
bateriach i wykorzystywanie jej podczas przyśpieszania autobu-
su. Takie rozwiązanie sprzyja pracy silnika w zakresie jego opty-
malnych charakterystyk. Pozwala to na zmniejszenie jego zuży-
cia, a także na zmniejszenie częstości wymiany oleju silnikowego.
Wykorzystanie silnika elektrycznego do hamowania autobusu
zmniejsza zużycie tarcz i okładzin hamulcowych.

Na rynek niemiecki w 2007 r. zostały sprzedane także najmniej-
sze autobusy z produkowanych w Bolechowie – Solarisy Alpino
8,6. Ich premierowy pokaz miał miejsce na targach TRANSEXPO
2006. Alpino jest nie tylko najkrótszym autobusem produkowanym

Fot. 2. Solaris Urbino 18 z napędem hybrydowym dla BerlinaRys. 2. Struktura sprzedaży pojazdów Solaris w 2007 r. w podziale na typy

Rys. 3. Liczba autobusów Solaris sprzedanych w Niemczech w 2007 r.
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w Bolechowie, ale jest również węższy od
tradycyjnych autobusów o 15 cm. Dzięki
temu bez problemu porusza się w cen-
trach zatłoczonych miast. Pierwsze Sola-
risy Alpino 8,6 dostarczone zostały do
klientów w kilka miesięcy po premierowym
pokazie w Kielcach. Na rynku niemieckim
cztery autobusy tego typu zakupione zo-
stały VBR München i trzy przez Geldhau-
ser Hofolding.

We Włoszech Solaris jest obecny od
2002 r. Pierwszymi autobusami jakie spół-
ka dostarczyła włoskim kontrahentom było
7 autobusów miejskich Solaris Urbino 18
zamówionych przez Salerno. W tym samym

niskopodłogowe autobusy miejskie typu
Solaris Urbino. W kolejnym roku 9 nisko-
podłogowych autobusów typu Solaris Urbi-
no 10 rozpoczęło obsługę linii komunikacji
miejskiej w południowowłoskiej miejscowo-
ści Avellino, leżącej u stóp łańcucha gór-
skiego Apeniny. Do końca 2007 r. Solaris
dostarczył na rynek włoski ponad 90 auto-
busów i trolejbusów.

Szczególnym powodzeniem wśród
włoskich odbiorców cieszą się autobusy
dziesięcio- i osiemnastometrowe. Wszyst-
kie produkowane na włoski rynek modele
standardowo wyposażone są w klimatyza-
cję całości przestrzeni pasażerskiej. Krót-
kie, a tym samym zwrotne Solarisy Urbino
10 są idealnym środkiem transportu na
wąskich drogach w trudnych, górzystych
terenach. Podobne modele Solarisa Urbi-
no sprzedawane są m.in. do Szwajcarii.

W 2003 r. Solaris zadebiutował także na
rynku francuskim. Zawarty został wówczas
kontrakt na dostawę jedenastu autobusów
do Narbonne. Dostawy do tego kraju reali-
zowane były również w latach 2005 i 2006.
Obecnie po francuskich drogach jeździ
ponad 30 autobusów Solaris.

Eksport Solarisa realizowany jest rów-
nież do Austrii i Szwajcarii. W 2007 r. au-
striackie przedsiębiorstwa zakupiły 10 au-
tobusów Solaris Urbino 12 i 2 Solaris
Urbino 10. Szwajcarskie firmy odebrały na-
tomiast w 2007 r. 11 Solarisów Urbino,
w tym jeden z napędem hybrydowym
i 5 dwunastometrowych Solarisów Urbino LE.
Rok 2007 był kolejnym, w którym dostar-
czane były autobusy do Szwajcarii. W 2006 r.
do tego kraju Solaris wyeksportował 10 au-
tobusów, a w 2005 r. 37.

Solaris na rynku
skandynawskim

Rynek skandynawski jest ważnym kie-
runkiem eksportu firmy Solaris. Pierwsze
autobusy Solaris w tym wymagającym
i trudnym do obsługi regionie pojawiły się
w 2005 r. Wcześniej na rynek skandynaw-
ski sprzedane zostały trzy trolejbusy Sola-
ris Trollino 12, które jeżdżą po ulicach Land-
skrony (Szwecja).

W 2005 r. Solaris zawarł kontrakt
z przedsiębiorstwem komunikacyjnym
Polarbuss z miejscowości Umeä. Przewi-
dywał on dostawę trzech niskowejściowych
autobusów Solaris Urbino Low-Entry oraz
o trzech niskopodłogowych przegubow-
ców Solaris Urbino 18. W 2006 r. Solaris
zawarł pierwsze kontrakty na dostawę au-
tobusów do Norwegii i Danii.

W 2006 r. Solaris dostarczyů 4 autobu-
sy do szwedzkiego miasta Luleĺ. W 2007 r.

Fot. 3. Najkrótszy z Solarisów – Alpino 8,6

Solarisy Urbino 10 cieszą się szczególnym powodzeniem u odbiorców włoskich

roku Solaris Bus & Coach podpisał kontrakt
na dostawę trzydziestu osiemnastometro-
wych trolejbusów Trollino dla Rzymu. Po-
jazdy te w ciągu dwóch kolejnych lat trafiły
do odbiorcy, którym jest jeden z najwięk-
szych w tym kraju operatorów obsługują-
cych transport miejski, firma ATAC Roma.
W 2004 r. Solaris rozpoczął dostawę auto-
busów i trolejbusów do kolejnych odbior-
ców. Klientami firmy zostali wówczas od-
biorców z Neapolu, górskich kurortów Cor-
tina d’Ampezzo i Como, a także z leżące-
go nad Adriatykiem Bari. Podczas gdy Ne-
apol zdecydował się na zakup trolejbusów
Solaris Trollino, pozostali klienci zamówili
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zawarty zostaů kolejny kontrakt na dosta-
wę autobusów. Tym razem przedmiotem
umowy były niskowejściowe autobusy na-
pędzane bio-gazem. Wprowadzenie do
produkcji takich autobusów oznacza po-
szerzenie palety produktów firmy Solaris
o kolejne alternatywne źródło energii. Do
tej pory w ofercie Solarisa, oprócz trady-
cyjnych autobusów z silnikiem na olej na-
pędowy, znajdowały się pojazdy napędza-
ne sprężonym gazem ziemnym, trolejbu-
sy, a także autobus hybrydowy z napędem
elektryczno-dieslowskim.

Pierwszych 10 autobusów zasilanych
bio-gazem zakupiło przedsiębiorstwo ko-
munikacji miejskiej z miejscowości Skelle-
fteĺ w północnej Szwecji. Dostawa autobu-
sów Solaris Urbino 12 LE jest zaplanowa-
na do końca 2008 r. Autobusy te będzie ce-
chować nowatorskie rozwiązanie polega-
jące na wkomponowaniu zbiorników gazu
w przedniej części dachu. Dzięki temu wy-
sokość autobusu Solaris Urbino 12 LE nie
przekroczy 3,5 m. Po zrealizowaniu kontrak-
tu w miastach szwedzkich będzie wykorzy-
stywanych 21 autobusów i trolejbusów
Solaris.

Pierwszy kontrakt na dostawę autobu-
sów do Norwegii firma Solaris podpisała
w styczniu 2006 r. Norwegia stała się szes-
nastym państwem, w którym wykorzysty-
wane są autobusy producenta z Bolecho-
wa. Pierwsze pięć autobusów dostarczo-
ne zostało do norweskiego przewoźnika
Norgessbuss AS z Oslo w sierpniu 2006 r.
Do końca 2006 r. na rynek norweski Sola-
ris dostarczył 14 autobusów. W 2007 r. na
rynek norweski trafiło 54 autobusy, w tym
50 Solaris Urbino 12 LE i 4 Solaris Urbino
10. Oznacza to niemal czterokrotny wzrost
sprzedaży na tym rynku.

W 2006 r. Solaris dostarczył także pierw-
sze autobusy na rynek duński. Firma
Sporveje z Aarhus (drugiego pod wzglę-
dem liczby ludności miasta w Danii)
zakupiła cztery Solarisy Urbino 18. Dla po-
trzeb obsługi komunikacyjnej tego miasta
Solaris dostarczył w 2007 r. kolejne 22 ta-
kie autobusy.

Autobusy sprzedawane w Szwecji, Nor-
wegii i Danii wyposażane są w specjalny
„pakiet skandynawski”. Jego montaż jest
konieczny ze względu na panujące w tych
rejonach warunki pogodowe. W jego skład
wchodzą m.in. podgrzewana podłoga, do-
datkowe nagrzewnice przestrzeni pasażer-
skiej i miejsca pracy kierowcy, podwójne
oszklenie, dodatkowa izolacja, drzwi
wykończone uszczelkami silikonowymi,
łańcuchy na koła, automatyczny system ga-
śniczy, system „zimnego” startu silnika

i ładowanie akumulatora. Ponadto w auto-
busach montowane jest także urządzenie
o nazwie alcolock. Jego działanie jest po-
dobne do działania policyjnych alkomatów
i w przypadku wykrycia alkoholu w wydy-
chanym przez kierowcę powietrzu, urucho-
mienie pojazdu jest niemożliwe.

Z myślą o skandynawskim rynku wpro-
wadzone zostały autobusy Solaris Urbino
Low Entry (LE). Zostały one skonstruowa-
ne jako odpowiedź na wymogi klientów,
poszukujących kompromisu pomiędzy wy-
godą dla pasażerów a kosztami zakupu au-
tobusów. Pojazdy te w przednim i środkowym
wejściu mają niską podłogę, a w dalszej

części, za środkowym wejściem, podnie-
siona. Parametry jezdne oraz wielkość od-
działywania na środowisko naturalne są
identyczne, jak w niskopodłogowych auto-
busach Urbino. Wykorzystywane są bo-
wiem identyczne zespoły napędowe.

Przykład „bogatych” krajów skandy-
nawskich pokazuje, że podejmując decy-
zję o zakupie autobusów, warto rozważyć
wybór pomiędzy autobusem niskopodło-
gowym, a autobusem o częściowo obni-
żonej podłodze. Dla znacznej części pasa-
żerów – w szczególności młodych i spraw-
nych – pokonanie schodków w wejściu do
autobusu nie stanowi istotnej przeszkody.

Fot. 5. Solarisy Urbino LE zostały skonstruowane z myślą o rynku skandynawskim

Fot. 6. Solarisy Trollino są często kupowane w państwach Europy Środkowej i Wschodniej
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Pozostali pasażerowie mają możliwość
wejścia do autobusu w przedniej części,
gdzie podłoga jest niska. Zastosowanie
takiego rozwiązania pozwala na istotne
zmniejszenie kosztów pozyskania auto-
busów.

Solaris na rynku Europy
Środkowej

Ekspansja Solarisa na rynkach zagra-
nicznych rozpoczęła się od sprzedaży au-
tobusów do dwóch krajów Europy Środko-
wej – Czech i Słowacji. Do tych krajów
pierwsze Solarisy dostarczone zostały
w 2000 r.

Największym zagranicznym rynkiem fir-
my Solaris w Europie Środkowej są Cze-
chy. Sprzedawane są tam zarówno auto-
busy, jak i trolejbusy. W 2003 r. na rynek
czeski sprzedany został pierwszy na świe-
cie piętnastometrowy trolejbus Solaris
Trollino 15. Od tego roku do nabywców
w Czechach trafiło 157 Solarisów.

W 2007 r. na rynku czeskim sprzeda-
nych zostało 29 autobusów i trolejbusów.
W porównaniu z 2006 r. sprzedaż na tym
rynku spadła o 21 pojazdów (50 autobu-
sów i trolejbusów w 2006 r.). Najczęściej
kupowanymi autobusami Solaris są Urbi-
no 12 i Urbino 15. Dla potrzeb komunikacji
miejskiej w Czechach zakupione zostały
także trzy dwunastometrowe trolejbusy
Solaris Trollino 12.

Solarisy sprzedawane są także na Sło-
wacji i Węgrzech. W latach 2001-2006 na
rynek słowacki sprzedanych zostało 65 au-
tobusów, w tym 22 autobusy zasilanych
sprężonym gazem ziemnym. Po pożarze

jednego z autobusów zasilanych CNG
w 2007 r. w mediach pojawiły się liczne in-
formacje, mające na celu zdyskredytowa-
nie tego napędu oraz podważenie wiary-
godności producenta. Po przeprowadzo-
nych badaniach technicznych zarówno
przez ekspertów firmy Solaris, jak i nieza-
leżnych rzeczoznawców z firmy Slovdekra
(słowackie przedstawicielstwo niemieckiej
firmy certyfikacyjnej Dekra), potwierdzono
pełne bezpieczeństwo eksploatacji autobu-
sów Solaris zasilanych CNG. Dla podwyż-
szenia poziomu bezpieczeństwa MPK Bra-
tysława poprosiło Solaris o dodatkowy
montaż urządzeń samogaszących. Urzą-
dzenia takie zostały zamontowane i auto-
busy CNG są nadal eksploatowane.

W ostatnich trzech latach na rynku wę-
gierskim sprzedanych zostało 50 autobu-
sów i trolejbusów. Solarisy obsługują ko-
munikację miejską Budapesztu, Debreczy-
na i Nyíregyháza.

Solaris w Państwach
nadbałtyckich

Ważnym kierunkiem eksportu dla firmy
Solaris są Państwa Nadbałtyckie. Autobu-
sy i trolejbusy tej firmy jeżdżą w miastach
Litwy, Łotwy i Estonii. Łącznie do tych trzech
krajów Solaris dostarczył ponad 300 auto-
busów i trolejbusów. Głównymi odbiorca-
mi pojazdów produkowanych przez firmę
z Bolechowa są przedsiębiorstwa komuni-
kacyjne z Litwy i Łotwy. Odbiorcy z Litwy
zakupili dotychczas 142 autobusy i trolej-
busy Solarisa, a z Łotwy 150.

W 2007 r. Solaris dostarczył do Państw
Nadbałtyckich 27 trolejbusów, 4 autobusy

Rys. 4. Liczba autobusów i trolejbusów Solaris sprzedanych w Czechach w 2007 r.

Urbino 12 i dwa autobusy Solaris Vacanza,
w tym jeden zbudowany jako stacja do
poboru krwi. Jest to pierwszy „wampiro-
bus” dostarczony na rynek zagraniczny.
Pierwszy taki autobus firma zbudowała już
1996 r. na bazie autokaru turystycznego
Neoplan Transliner. Przeznaczony on był
dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Katowicach. Kolejne
autobusy do poboru krwi konstruowane
były na bazie Solarisa Vacanza 12. W auto-
busach tych zamiast foteli dla pasażerów
montowane jest wyposażenie gabinetu le-
karskiego i izby przyjęć pacjentów oraz
łóżka dla pacjentów oddających krew
i sprzęt medyczny. „Wampirobus” skon-
struowany w Bolechowie został w 2000 r.
nagrodzony złotym medalem na Świato-
wych Targach Wynalazczości, Badań Na-
ukowych i Nowych Technik „Brussels
EUREKA” w Brukseli. Podczas Międzyna-
rodowego Salonu Wynalazczości CON-
COURS-LEPINE w 2004 r. w Paryżu auto-
bus ten został nagrodzony brązowym
medalem.

Litwa i Łotwa są znaczącymi odbiorca-
mi trolejbusów Solaris Trollino. W pań-
stwach tych, podobnie jak w innych krajach
Europy Środkowej i Wschodniej trakcja
elektryczna w komunikacji miejskiej cieszy
się dużym powodzeniem. Po drugiej woj-
nie światowej zlikwidowanych zostało wie-
le linii trolejbusowych, zastępując je linia-
mi autobusowymi. Nadal jednak w wielu
miastach wykorzystywane są trolejbusy,
a w ostatnich latach zauważyć można po-
nowny wzrost zainteresowania budową
nowych linii. Niezaprzeczalną zaletą trolej-
busów jest brak emisji szkodliwych sub-
stancji. Silnik elektryczny emituje także
znacznie niższy poziom hałasu niż silniki
spalinowe. Wzornictwo trolejbusów Trollino
nie różni się zasadniczo od autobusów
Urbino. Jedyną widoczną różnicą są agre-
gaty elektryczne umieszczone w komorze
silnika lub na dachu pojazdu.

Perspektywy rozwoju
Jednym z najistotniejszych czynników

rozwoju przedsiębiorstwa jest umiejętność
wdrażania innowacji, pozwalających na
ekspansję rynkową firmy i poprawę jej po-
zycji rynkowej. Na tym tle bardzo interesu-
jące wydają się zamierzenia firmy Solaris
Bus & Coach na najbliższe lata. W połowie
2007 r. została podjęta decyzja o ekspan-
sji na rynek ukraiński. Obecnie trwają pra-
ce finalizujące utworzenie spółki Solaris
Ukraina, której zadaniem będzie sprzedaż
oraz serwis pojazdów marki Solaris. Pierw-
sze pojazdy testowe już zostały wysłane do
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głównych ukraińskich miast. Podobnie jak
w Polsce, również na Ukrainie w ciągu naj-
bliższych lat będzie można zaobserwować
wzmożony popyt na nowoczesne środki
komunikacji publicznej. W ten sposób Ukra-
ina może stać się kolejnym rynkiem dla
pojazdów firmy Solaris.

W planach Solarisa na 2008 r. sprzedaż
założono na poziomie ponad 1000 autobu-
sów. Wśród nich znajdzie się 225 pojazdów
dla RTA w Dubaju w Zjednoczonych Emira-
tach Arabskich (150 Solarisów Urbino 18
i 75 Solarisów Urbino 12). Ze względu na
warunki klimatyczne i kulturowe autobusy
te będą wyposażone w wiele ponadstandar-
dowych rozwiązań. Jednym z nich jest wy-
dzielenie w autobusach tzw. przestrzeni ro-
dzinnej. Oznacza to, że przestrzeń pomię-
dzy pierwszymi a drugimi drzwiami autobu-
sów będzie oddzielona od pozostałej czę-
ści wnętrza pojazdu szklanymi ściankami
działowymi. Przedział ten będzie poznaczo-
ny dla kobiet i dzieci. Wszystkie opisy urzą-
dzeń, na desce rozdzielczej, oraz opisy
przycisków w autobusach będą wykonane

Fot. 7. Wnętrze Solarisa Vacanzy do poboru krwi

w dwóch językach: arabskim oraz angiel-
skim. Również w języku arabskim i angiel-
skim będą wyświetlane komunikaty dla pa-
sażerów pojazdu. Ich projekcja będzie
odbywać się na tablicach typu LCD. Pojazdy
będą wyposażone w system monitoringu.
Ponadto do nowatorskich rozwiązań tech-
nicznych należą dodatkowe zabezpiecze-
nia silnika, chroniące pojazd na wypadek
burzy piaskowej i zapylenia. Z tych samych
powodów również część urządzeń klimaty-
zacji znajdująca się na zewnątrz autobusu,
będzie zaopatrzona w specjalne filtry. Nad
wejściami do autobusu zostaną zamonto-
wane kurtyny powietrzne (z zimnym powie-
trzem), aby podczas otwierania drzwi do
wnętrza pojazdu nie wdzierało się gorące
powietrze, które w Dubaju osiąga tempera-
tury kilkudziesięciu stopni Celsjusza. Auto-
busy będą wyposażone w silniki marki DAF
(Solaris Urbino 12 o mocy 228 kW, Solaris
Urbino 18 – 265 kW). Będzie to specjalna
seria silników, przystosowanych do bardziej
zasiarczonego paliwa, jakie jest w użyciu
w Emiratach Arabskich.

Solaris prowadzi także prace konstruk-
cyjne nad kilkoma nowatorskimi rozwiąza-
niami technicznymi, które zostaną zastoso-
wane autobusach. Jak zapowiadają przed-
stawiciele firmy zostaną one zaprezentowa-
ne na targach IAA w Hanowerze oraz tar-
gach Transexpo w Kielcach. Rozwiązania
te będą niewątpliwie przedmiotem analizy
i prezentacji na łamach czasopisma AUTO-
BUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy
Transportowe.

W 2008 r. Solaris zamierza rozpocząć
sprzedaż tramwajów marki Solaris. Kon-
struktorzy firmy zakończyli już fazę projek-
towania i w najbliższym czasie rozpocznie
się już etap produkcji. Zarząd firmy planu-
je, że pierwsze tramwaje wyjadą na torowi-
ska europejskich miast już na początku
2009 roku.
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