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Sprzedaż
Miniony rok okazał dla Solarisa rekordowy pod względem liczby 
dostarczonych do klientów pojazdów. Spółka sprzedała łącznie 
1 380 autobusów oraz trolejbusów i tym samym poprawiła dotych-
czasowy rekord z 2013 r., kiedy to do klientów przekazano 1 302 
pojazdy. Aż 80% spośród zrealizowanych w ubiegłym roku zamó-
wień stanowią dostawy do odbiorców zagranicznych (1 100 pojaz-
dów). Z kolei na rynku polskim nabywców znalazło 280 jednostek, 
co po raz dwunasty zapewniło Solarisowi pozycję krajowego lidera 
w segmencie autobusów komunikacji miejskiej o dopuszczalnej 
masie całkowitej powyżej 8 ton. Udział Solarisa w tym segmencie 
wyniósł nieco ponad 50%.

Najważniejszym rynkiem eksportowym polskiego producenta 
były Niemcy. W 2014 r. zostało sprzedanych tam 197 pojazdów. 
Znaczącymi kierunkami eksportu w minionym roku były także Buł-
garia (146 sztuk), Czechy (128 sztuk) i Włochy (102 sztuki). Po 
raz pierwszy autobusy Solaris trafiły też do Turcji. Stało się to za 
sprawą wygranego i zrealizowanego przetargu na dostawę 100 
przegubowych Urbino 18 dla firmy ESHOT z Izmiru. 

Wśród 197 Solarisów dostarczonych w 2014 r. na rynek nie-
miecki znalazł się autobus, który opuścił bramy fabryki w Bole-
chowie z numerem 10 000. Był to Solaris Urbino 12 electric dla 
Düsseldorfu, wyprodukowany na zamówienie niemieckiej firmy 
Rheinbahn. Solarisy z napędem elektrycznym dostarczone zostały 
w minionym roku także do innych miast niemieckich, tj. Drezna, 
Hamburga i Brunszwiku. Niemieckie miasta przygotowują się bo-

wiem do realizacji celów europejskiej polityki transportowej na dru-
gą połowę XXI w., zakładającej m.in. zmniejszenie udziału w ruchu 
pojazdów o napędzie konwencjonalnym, a następnie wyelimino-
wanie ich z miast w ogóle [1]. Zakupy autobusów z napędem elek-
trycznym mają umożliwić przewoźnikom zdobywanie doświadczeń 
w eksploatacji innowacyjnych rozwiązań w warunkach eksploata-

W 2013 r. firma Solaris pobiła swój dotychczasowy rekord w zakresie sprzedanych pojazdów i jednocześnie dwunasty raz z rzędu 
znalazła się na pozycji lidera polskiego rynku autobusów miejskich. Był to także najlepszy okres dla polskiego producenta na rynkach 
zagranicznych. Od momentu uruchomienia produkcji w 1996 r. fabrykę w Bolechowie pod Poznaniem opuściło już ponad 12 tys. 
pojazdów. Jeżdżą one po drogach 600 miast w 29 krajach. Osiągnięcia firmy Solaris w 2014 r. zostały przedstawione na specjalnym 
spotkaniu z dziennikarzami.

Tadeusz Dyr, Anna Urbańska
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 dwunasty rok z rzędu liderem w segmencie autobusów miejskich
Nowy Solaris Urbino 18
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Rys. 1. Sprzedaż autobusów i trolejbusów marki Solaris w latach 
2006–2014 
Źródło: Solaris Bus & Coach S.A.
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cyjnych. Pozyskiwanie takich pojazdów współfinansowane jest ze 
środków publicznych w ramach projektów dotyczących rozwoju 
elektromobilności. Elektryczne Solarisy kupowane były m.in. w ra-
mach projektów „Elektromobilität Verbindet” („Elektromibilność 
łączy”) i „Emil” („Elektromobilność poprzez indukcyjne ładowanie”). 

Projekt „Emil” zakłada zastosowanie na szeroką skalę elek-
trycznych pojazdów ładowanych indukcyjnie. Elektryczne Solarisy 
dostarczone w ramach tego projektu do Brunszwiku mają pod 
podłogą zamontowane urządzenie, którego zadanie polega na 
bezdotykowym pobieraniu energii z ładowarek umieszczonych 
w infrastrukturze przystankowej. Już kilka minut wystarczy, aby 
uzupełnić energię elektryczną w bateriach i swobodnie konty-
nuować jazdę. Indukcyjne ładowanie Primove firmy Bombardier 
pozwoliło na zamontowanie w Solarisie Urbino 12 electric baterii 
o pojemności zaledwie 60 kWh, które zajmują niewiele miejsca, 
a pozwalają na normalną eksploatację tego pojazdu bez strat 
czasu na ładowanie. 

Na rynek niemiecki Solaris dostarczył także inne innowacyj-
ne pojazdy elektryczne. Do Düsseldorfu trafiły autobusy z sys-
temem ładowania plug-in. Dodatkowo przygotowane zostały one 
do zamontowania na dachu pantografu służącego do szybkiego 
ładowania kontaktowego. Jest to rozwiązanie zaprojektowane 
i przedstawione przez polską firmę w ubiegłym roku na targach 
branżowych. Hochbahn, przewoźnik z Hamburga, zakupił na-
tomiast 2 autobusy elektryczne Solaris Urbino 18,75 electric 
z wodorowym ogniwem paliwowym. Są to najdłuższe, oferowane 
przez polskiego producenta, modele z napędem elektrycznym. 
Innowacyjnym rozwiązaniem jest ładowanie baterii przy pomocy 
wodorowego ogniwa paliwowego o mocy 101 kW firmy Ballard.

Elektryczne Solarisy trafiły w 2014 r. także do miast w innych 
krajach, w tym do Västerås (Szwecja) i Klagenfurtu (Austria). 
Szwedzki Urbino 12 electric został wyposażony w system łado-
wania plug-in. Bateria o pojemności 160 kWh podzielona została 
na kilka modułów. 2 z nich, po 40 kWh każdy, umieszczono na 
dachu, a kolejne 2 z tyłu pojazdu, po jego lewej stronie. Dzięki 
temu równomiernie rozłożony zostanie nacisk na obie osie. In-
teresującym aspektem technicznym jest wyposażenie autobusu 
w piec gazowy, który zasilany jest z 2 butli umiejscowionych na 
dachu pojazdu.

W 2014 r. Solaris pozyskał zamówienia łącznie na 36 autobu-
sów elektrycznych – z Czech, Hiszpanii, Niemiec i Szwecji. Produ-
cent wygrał także pierwsze przetargi na dostawy elektrobusów na 
rynku polskim – w Ostrołęce, Jaworznie i Warszawie. 

Jak wspomniano, Solaris dostarczył w minionym roku pierwsze 
autobusy na rynek turecki. Firma ESHOT, będąca publiczną spół-
ką zarządzającą i świadczącą dla Izmiru usługi publicznego trans-
portu autobusowego, kupiła 100 autobusów Solaris Urbino 18. 
W jej flocie znajduje się ponad 1 600 autobusów, które obsługują 
łącznie 320 linii. Izmir, liczący ponad 3 mln mieszkańców, to trze-
cie, co do wielkości, miasto w Turcji. Aglomeracja położona na 
zachodnim wybrzeżu Zatoki Izmirskiej jest drugim, po Stambule, 
najważniejszym portem handlowym Turcji. Wszystkie autobusy 
dostarczone do Izmiru są w pełni niskopodłogowe, wyposażo-
ne w klimatyzację i posiadają napęd spełniający normę emisji 

Solaris Urbino 12 electric podczas prezentacji w Brunszwiku
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Rys. 2. Sprzedaż autobusów i trolejbusów marki Solaris w roku 2014 
w podziale na kraje 
Źródło: Solaris Bus & Coach S.A.

Solaris Urbino 18 electric

Dziesięciotysięczny Solaris Urbino wyprodukowany został na zamówienie 
firmy Rheinbahn z Düsseldorfu w Niemczech 
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spalin Euro 5. Zgodnie z tradycją nadawania 
przydomków autobusom w Izmirze, również 
i Solarisy otrzymały swoją nazwę. Z uwagi na 
rozmiary, kolor oraz prezencję zostały nazwa-
ne łabędziami. 

Ważnym kierunkiem eksportu autobusów 
Solaris były Włochy. Na rynku włoskim auto-
busy i trolejbusy Solaris są obecne od 2004 r.,  
obsługując m.in. linie komunikacyjne w Rzy-
mie, Genui, Neapolu, Bari i Cagliari na Sar-
dynii. W 2014 r. dostarczone zostały pierw-
sze Solarisy do włoskiej stolicy mody, która 
w 2015 r. będzie gospodarzem światowej wy-
stawy Expo. Kontrakt z ATM Mediolan, o war-
tości 22 mln euro, obejmuje dostawę 250 au-
tobusów, jak i pięcioletnie ich serwisowanie. 
W 2014 r. dostarczonych zostało 85 Solarisów 
Urbino 12. Pojazdy zostały wyposażone w sil-
niki spełniające najnowszą normę emisji spalin Euro 6. Ponadto 
mają rozbudowany system informacji pasażerskiej oraz systemy 
elektroniczne – m.in. diagnozujące pracę pojazdu i automatycznie 
wysyłające informację na temat ewentualnych usterek do zajezdni.

Oprócz autobusów komunikacji miejskiej Solaris dostarczył do 
Włoch 15 dwunastometrowych InterUrbino do firmy Azienda Tra-
sporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli 
(ATAP) oraz 5 do przedsiębiorstwa Ferrovie Appulo-Lucane S.r.l. 
z Bari. Pojazdy zostały wyposażone w silniki DAF MX-11 o mocy 
271 kW, spełniające normę emisji spalin Euro 6. Na wygodnych 
fotelach ze zintegrowanymi zagłówkami i regulowanym pochyle-
niem oparcia może podróżować 54 pasażerów. Komfortowe wa-
runki, nawet w najgorętsze dni, zapewnia wydajna klimatyzacja 
przestrzeni pasażerskiej. Oddzielna klimatyzacja przewidziana 
jest dla kierowcy. Większe bagaże umieszczane są w lukach o ob-
jętości 5,2 m3, znajdujących się pod podłogą pojazdu, natomiast 
rzeczy podręczne – na półkach umiejscowionych nad siedzenia-
mi. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą dostać 
się na pokład przy pomocy elektrycznej windy zamontowanej 
w drugich drzwiach.

Od 2000 r. Solaris dostarcza autobusy i trolejbusy do Czech. 
Dla producenta z podpoznańskiego Bolechowa był to pierwszy 
rynek eksportowy. W 2001 r. powstała spółka Solaris Czech re-
prezentująca polskiego producenta na tamtejszym rynku. Solaris 

Czech zarządza całością sprzedaży oraz obsługi posprzedażowej 
oraz odpowiada za dostawy części zamiennych. W lipcu 2014 r. 
do naszego południowego sąsiada dostarczony został 500. Sola-
ris. Wyjątkowy numer przypadł niskopodłogowemu Urbino 18 dla 
miejskiego przewoźnika z Brna (Dopravni Podnik Brno). To jeden 
z 36 autobusów zamówionych przez tę firmę. Ten niskopodłogowy, 
przegubowy autobus wyposażony został w silnik o mocy 231 kW 
i skrzynię biegów Voith DIWA 5.

Solaris konsekwentnie wzmacnia swoją pozycję na rynku nor-
weskim. W 2014 r. firma zrealizowała 2 kontrakty na dostawę 
autobusów do okręgu Vestfold i Oslo. Pierwszy z nich, zawarty 
z miejskim przewoźnikiem Tide ASA, zakładał dostarczenie 11 
pojazdów hybrydowych do Tonsberg. Drugi, podpisany z Norges-
buss AS, dotyczył 46 niskopodłogowych autobusów miejskich 
Urbino z silnikami Euro 6. Dostawy zakończyły się w drugiej po-
łowie 2014 roku. W ramach kontraktu z Norgesbuss AS Solaris 
utworzył także punkt serwisowy, zlokalizowany w północnej części 
Oslo. Ponadto w ubiegłym roku Solaris dostarczył do Norwegii 3 
autobusy do miejscowości Bergen. Niskopodłogowe autobusy So-
laris Urbino są już dobrze znane mieszkańcom norweskiej stolicy. 
Pierwsze takie pojazdy zostały dostarczone do Oslo w 2006 r. Fir-
ma Tide ASA z Vestfold jest natomiast nowym klientem Solarisa. 

W 2014 r. Solaris pozyskał prestiżowe zamówienie na dosta-
wę 6 trolejbusów do hiszpańskiego przewoźnika Via Reservada 

z miejscowości Castellón de la Plana – jedy-
nego miasta w Hiszpanii posiadającego sieć 
trolejbusową. Nowoczesne, polskie trolejbusy 
Solaris Trollino 12 wykonane zostały w wersji 
MetroStyle, która charakteryzuje się niezwy-
kle nowatorskim designem. System trakcyjny 
trolejbusów dostarczył czeski producent Ško-
da Electric. Pojazdy zostały dodatkowo wypo-
sażone w zestaw baterii umożliwiający jazdę 
bez wykorzystania zasilania z sieci trakcyjnej. 
Linie trolejbusowe w Castellón składają się 
bowiem z kilku fragmentów, gdzie nie można 
zastosować pantografów. Trolejbus musi mieć 
także możliwość autonomicznego dojazdu do 
stacji diagnostycznej. Baterie umieszczone 
w Trollino można ładować w dwojaki sposób 
– zarówno podczas regularnego kursowania, 
jak i w zajezdni za pomocą znajdujących się 
tam zewnętrznych ładowarek. Jednym z in-Solaris Trollino 18 MetroStyle w Salzburgu

Solaris Urbino 18 – „łabędź” – dla firmy ESHOT z Izmiru
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nowacyjnych rozwiązań zastosowanych w wyposa-
żeniu trolejbusów jest system Optiboard, który 
umożliwia precyzyjne ich podjeżdżanie do zatoki 
przystankowej bez ingerencji kierowcy.

Przyglądając się dostawom krajowym, warto zwrócić uwagę na 
sprzedaż autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Kra-
kowie. Stolica Małopolski intensywnie inwestuje w innowacyjne 
pojazdy mające ograniczać negatywny wpływ transportu na śro-
dowisko naturalne. Krakowskie MPK jako pierwszy przewoźnik 
komunikacji miejskiej w Polsce wprowadził do obsługi autobus 
spełniający normę emisji spalin Euro 6. Był to Solaris Urbino 12 
z numerem 10 001. MPK w Krakowie zakupiło także Solarisy 
Urbino 18 Metrostyle. Wyposażenie tych autobusów jest niemal 
identyczne, jak w tych kupionych przez krakowskiego przewoźnika 
w ramach wieloletniego kontraktu z firmą Solaris, podpisanego 
w 2011 r. To, co wyróżnia nowe pojazdy, to wygląd przedniej czę-
ści pojazdu. Nowy kształt szyby przedniej i kabiny prowadzącego 
nadaje autobusom smukłą, nowoczesną sylwetkę. Jednocześnie 
także podnosi bezpieczeństwo i wygodę prowadzenia tych au-
tobusów przez kierowców – zapewnia im bowiem szersze pole 
widzenia (w porównaniu do tradycyjnych konstrukcji). Kraków to 
jedyne miasto w Polsce, które posiada autobusy z takim rozwią-
zaniem. W Europie jedynie do Francji i Austrii zostały dostarczo-
ne trolejbusy z tym futurystycznym wyglądem. Solarisy Urbino 18 
Metrostyle to pojazdy o długości 18 m, niskopodłogowe, wyposa-
żone w klimatyzację, monitoring, nowoczesny system informacji 
pasażerskiej (elektroniczne tablice wyświetlające trasę prze-

jazdu oraz głosowe zapowiadanie przystanków) oraz automaty 
biletowe. W pojazdach zastosowano także nowoczesny system 
ContiPressureCheckTM (System CPC), umożliwiający stałe nadzo-
rowanie ciśnienia w oponach oraz ich temperatury. System ten, 
w przypadku spadku ciśnienia lub wzrostu temperatury w jednej 
z opon, przekazuje odpowiednie ostrzeżenie do kierowcy. Dzięki 
temu może on szybko podjąć działania i zapobiec awarii.

W Krakowie funkcjonuje pierwsza w Polsce linia regularna ob-
sługiwana autobusami elektrycznymi. Wśród autobusów jeżdżą-
cych na tej linii jest m.in. Solaris Urbino electric. Władze Krakowa 
już od kilku lat planowały wprowadzenie autobusów elektrycznych 
do komunikacji regularnej. Służyły temu m.in. kilkumiesięczne 
testy tych pojazdów, które były prowadzone przez MPK S.A. na 
początku 2013 r. 

Dostarczając autobusy na polski rynek, Solaris stosuje innowa-
cyjne instrumenty finansowe. Przykładem może być dostawa 57 
autobusów do MPK Wrocław. Autobusy te są dzierżawione przez 
wrocławskiego przewoźnika. Oferta na dzierżawę autobusów zo-
stała złożona w ramach konsorcjum Solaris Bus & Coach S.A. 
i Millenium Leasing Sp. z o. o. Solaris ma już doświadczenie w re-
alizowaniu zamówień obejmujących dzierżawę autobusów. Tego 
rodzaju transakcje firma przeprowadzała m.in. z poznańskim MPK 
oraz klientami ze Szwecji. 
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Wnętrze Solarisa InterUrbino 12

Solaris Urbino 12 z nr 10 001 wyposażony 
w silnik Euro 6 w barwach MPK w KrakowieSolaris Urbino 18 Metrostyle w barwach MPK w Krakowie

Międzymiastowy Solaris InterUrbino 12
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Premiery 2014
W minionym roku odbyła się długo wyczekiwana premiera nowego 
Solarisa Urbino. Jego znana obecnie wersja miała swój debiut 
w 2004 r. Dokładnie po dziesięciu latach – podczas targów IAA 
w Hanowerze, które odbyły się jesienią 2014 r. – Solaris zapre-
zentował nową wersję autobusu miejskiego. Polska premiera 
autobusu odbyła się 8 października podczas targów Transexpo 
w Kielcach. Nowy Solaris był także prezentowany na październiko-
wych targach FIAA w Madrycie oraz Persontraffik w Sztokholmie. 
Do seryjnej produkcji został on wprowadzony z początkiem br., 
a pierwsze kontrakty na dostawę nowego Solarisa zawarte zostały 
jeszcze przed oficjalną premierą. Pierwsze zamówienie napłynęło 
od bawarskiego przewoźnika Busbetrieb Josef Ettenhuber GmbH 
z Glonn-Schlacht koło Monachium, z którym Solaris współpracuje 
od wielu lat.

W nowym modelu wprowadzono wiele udoskonaleń, które doty-
czą niemal wszystkich jego obszarów. Równocześnie zachowano 
wiele charakterystycznych elementów poprzednika, które dosko-
nale sprawdziły się w eksploatacji. Konstrukcja 
szkieletu nowego Solarisa jest sztywniejsza, 
a jednocześnie lżejsza niż w poprzedniej wersji 
Urbino. Szkielet jest równie trwały i wykonany 
z tego samego materiału o wysokiej odporności 
na korozję. Technologia budowy pojazdu skin on 
skin zapewnia zwiększenie efektywności proce-
sów produkcyjnych oraz jeszcze wyższą estetykę 
wykończenia. Sprawia również, że autobus będzie 
jeszcze łatwiejszy w serwisowaniu. 

Zmniejszenie masy własnej nowego Solarisa 
Urbino pozwala na znacznie mniejsze zużycie pali-
wa. Odmieniona konstrukcja zapewnia lepsze roz-
łożenie nacisków na osie wskutek odciążenia osi 
napędowej. Nowa konstrukcja i sposób budowy 
zapewniają także zmniejszenie poziomu hałasu 
oraz wibracji wewnątrz pojazdu. Autobus jest jesz-
cze lepiej izolowany termicznie oraz akustycznie, 
co zapewnia niższe koszty eksploatacyjne oraz 
większy komfort jazdy. Wygoda podróżowania no-
wym Solarisem ma być wyższa nie tylko dzięki po-

większonej przestrzeni pasażerskiej, ale również 
dzięki zastosowaniu szerszych i wyższych drzwi.

Przy projektowaniu nowego Solarisa zadbano 
również o poprawę komfortu pracy kierowców. 
Kabina została umiejscowiona wyżej niż w star-
szych modelach, co zapewnia lepszą widoczność 
drogi, a także ułatwia kontakt z pasażerami. Wi-
doczność dodatkowo została poprawiona poprzez 
obniżony pas przedniej szyby autobusu. Podczas 
konstruowania kabiny zadbano również o ergo-
nomię. Autobus prowadzi się jeszcze pewniej 
dzięki zastosowaniu miechów o charakterystyce 
progresywnej oraz nowo dobranym amortyzato-
rom. Klienci mają także możliwość wyboru tzw. 
amortyzatorów adaptywnych, co sprawia, że za-
wieszenie autobusu dynamicznie dostosowuje się 
do warunków drogowych i prędkości. Całość za-
bezpiecza autobus przed wychyleniami podczas 
jazdy po łukach przy większej prędkości. Dodat-
kowo istnieje możliwość zainstalowania systemu 
kontroli trakcji ESP.

Całkowicie nowym elementem jest ujednoli-
cenie wyglądu autobusów niskopodłogowych i niskowejściowych 
oraz zharmonizowanie elementów ich wyposażenia z tramwajami. 
Dzięki temu przewoźnik otrzymuje pojazdy stanowiące spójną wi-
zualnie całość. Ma to również wymiar praktyczny, gdyż pozwala 
przewoźnikom posiadającym w swojej flocie różne rodzaje pojaz-
dów Solarisa na zastosowanie wielu tych samych elementów wy-
posażenia oraz części zamiennych. Dodatkowo dokonano standa-
ryzacji części zamiennych, co obniża koszty eksploatacji pojazdu.

Lekko zaokrąglone kształty obecnego Urbino otrzymały bar-
dziej dynamiczny i nowoczesny wygląd. Znajdujące się na dachu 
pojazdu osłony zakrywają elementy wyposażenia znajdujące się 
na autobusie, co podnosi jego walory estetyczne. Futurystyczna 
linia nadwozia wskazuje na zorientowanie ku przyszłości, a jej 
zadaniem jest zwrócenie uwagi pasażerów na nowoczesny środek 
transportu publicznego. Celem prac nad stworzeniem designu 
nowego Solarisa było zaprojektowanie pojazdu, który już swoim 
atrakcyjnym wyglądem zachęca pasażerów do korzystania z ko-
munikacji miejskiej.

Urbino 18 – pięćsetny Solaris na rynku czeskim

Nowy Solaris podczas światowej premiery w Hanowerze
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Tramwaje
W ofercie Solarisa, oprócz autobusów i trolejbusów, znajdują 
się także tramwaje. W 2014 r. producent z Bolechowa rozpoczął 
realizację kolejnego kontraktu na dostawę tramwajów na rynek 
niemiecki. W minionym roku do Brunszwiku dotarły 3 tramwaje. 
Do połowy br. powinny zostać dostarczone pozostałe wozy z 18 
zamówionych przez Braunschweiger Verkehrs-AG. Brunszwik jest 
drugim, po Jenie, niemieckim miastem mającym w swojej flocie 
tramwaje Tramino.

Tramino dla Brunszwiku to czteroczłonowe, całkowicie ni-
skopodłogowe i jednokierunkowe, tramwaje o długości 35,7 m 
i szerokości 2,3 m, przystosowane do jazdy po torach o rzadko 
spotykanej szerokości 1 100 mm. Pod względem konstrukcyjnym 
są to kolejne wyprodukowane przez Solarisa tramwaje typu GTx.

Każdy z szynowych Solarisów wyposażony jest w klimatyzację 
całej przestrzeni pasażerskiej oraz oddzielną klimatyzację kabiny 
motorniczego. Tramwajem może jednocześnie podróżować 211 
osób, z czego 87 na miejscach siedzących. Każda z 4 sekcji pojaz-
du opiera się na umieszczonym po środku wózku jezdnym. Dzięki 
temu masa tramwaju rozkłada się równomiernie, 
jest on bardziej stabilny, a siły przekazywane przez 
przeguby są znacznie mniejsze. Tramino Brunsz-
wik wyposażony jest w 6 par podwójnych drzwi 
o szerokości 1 300 mm każda. Pierwsze z nich 
znajdują się tuż za kabiną motorniczego, gdzie 
mieści się przestrzeń dla wózków inwalidzkich. 
Przy drzwiach czwartych oraz szóstych znajduje 
się miejsce przeznaczone dla wózków dziecięcych.

Tramino Brunszwik wyposażony jest w 5 asyn-
chronicznych silników trakcyjnych o mocy 90 kW 
każdy. Przeniesienie napędu w tramwajach na-
stępuje z silników montowanych na pudłach 
przez wał na wózek i poprzez zespół przekładni 
na koła. Szynowy Solaris dla Brunszwiku wypo-
sażony jest również w system anty-knick, który 
stabilizuje tor jazdy na zakrętach. Brunszwickie 
Tramino wyposażone są również w superkonden-
satory, w których składowana jest energia pocho-
dząca z procesu rekuperacji. Następnie jest ona 
wykorzystywana do rozpędzania tramwaju. To 

rozwiązanie pozwala zaoszczędzić znaczącą ilość 
energii elektrycznej.

Na 2015 r. zaplanowano dostawę Solarisów Tra-
mino do Olszyna. Początkowo pojazdy te miały być 
dostarczone w 2014 r. Przedłużający się czas re-
alizacji inwestycji infrastrukturalnych spowodował, 
że dostawę tramwajów przeniesiono na rok bie-
żący [3]. Tramino dla Olsztyna będzie tramwajem 
dwukierunkowym o długości 29,3 m. Będzie skła-
dał się z 3 członów, a w każdym z nich znajdą się 
po 2 pary podwójnych drzwi po obu stronach pojaz-
du. Każdy tramwaj zabierze ponad 200 pasażerów. 
Pojazdy będą niskopodłogowe na całej swojej dłu-
gości, klimatyzowane i wyposażone w monitoring.

W pierwszym kwartale br. tramwaje Solarisa te-
stowane są w Krakowie. Są to pojazdy o długości 
blisko 32 m, w pełni niskopodłogowe, jednoprze-
strzenne i składające się z 5 członów. Tramwaje 
nie posiadają żadnych stopni wewnątrz, przez co 
są bardzo przyjazne dla pasażerów, w szczegól-
ności dla osób z niepełnosprawnością ruchową. 

Wnętrze w pełni klimatyzowanego Tramino jest oświetlane za 
pomocą nowoczesnej technologii LED. Zarówno z zewnątrz, jak 
i w środku, tramwaj ten wyróżnia się niezwykle nowoczesnym de-
signem. Z technicznego punktu widzenia jedną z największych in-
nowacji, jakie oferuje prezentowany w stolicy Małopolski tramwaj 
Solaris, jest zamontowany na dachu układ odzysku energii z sys-
temem superkondensatorów. Dzięki nim pojazd może gromadzić 
energię elektryczną, która później wykorzystywana jest przy przy-
spieszaniu. To rozwiązanie powoduje, iż Tramino z takim układem 
zużywa o około 20–30% energii mniej w porównaniu z innymi 
tramwajami. Jest to pierwszy w Polsce tak wyposażony tramwaj. 
Układ superkondensatorów po odpowiedniej adaptacji może być 
wykorzystany do zapewnienia jazdy autonomicznej tramwaju.

Zakończenie
Sukcesy rynkowe firmy Solaris w 2014 r. zostały dostrzeżone zarów-
no przez gremia branżowe, jak też osoby niezwiązane bezpośred-
nio z rynkiem produkcji pojazdów komunikacji publicznej. Pojazdy 
spod znaku zielonego jamnika otrzymały liczne nagrody, między 
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innymi nowy Solaris Urbino zdobył złoty medal targów Transexpo 
w Kielcach dla najlepszego autobusu, a Urbino 18,75 electric  
z ogniwami paliwowymi został laureatem konkursu „Zrównowa-
żony Rozwój 2015”, przeprowadzonego przez niemiecki magazyn 
„Busplaner”. Z kolei Solange i Krzysztof Olszewscy, założyciele 
oraz właściciele Solaris Bus & Coach S.A., zostali zwycięzcami wy-
jątkowego plebiscytu „Ludzie Wolności”, zorganizowanego przez 
redakcję „Gazety Wyborczej” oraz telewizję TVN. O wygranej zde-
cydowały SMS-y czytelników oraz telewidzów. Solange Olszewska 
została także wybrana „Najlepszym Menedżerem roku 2014”. 
O przyznaniu tego prestiżowego tytułu w plebiscycie „Bloomberg 
Businessweek Polska” decydowały nominacje osób zarządzają-
cych czołowymi firmami działającymi na rynku polskim.

Konsekwencją systematycznie wzrastającego wolumenu sprze-
daży była decyzja zarządu spółki o rozbudowie obecnej hali fa-
brycznej zlokalizowanej w Bolechowie. W ramach inwestycji, którą 
realizuje Eiffage Polska, do istniejącej hali produkcyjnej zostanie 
dobudowana nowa hala o powierzchni ponad 7,5 tys. m2. Powsta-
nie także ponad 5 tys. m2 powierzchni biurowych. Ponadto plany 
obejmują przebudowanie drogi wjazdowej do głównej siedziby firmy 
oraz ciągów komunikacyjnych na terenie zakładu. Realizacja prze-
budowy rozpoczęła się w sierpniu 2014 roku, a jej zakończenie za-
planowane jest na drugą połowę 2015. Projekt o wartości 45 mln zł 
w części zostanie dofinansowany ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego z PO IG działanie 1.4-4.1 pt. „Opra-
cowanie i wdrożenie do produkcji lekkiego autobusu miejskiego”.

Na 2015 r. Solaris zaplanował wdrożenie kolejnych innowacji. 
Oprócz rozpoczęcia seryjnej produkcji nowego Solarisa firma pla-
nuje kolejne nowości produktowe. Do najciekawszych projektów 
należą prace nad konstrukcją i budową pierwszego dwuprzegubo-
wego autobusu elektrycznego z wodorowym ogniwem paliwowym 
zwiększającym jego zasięg. Pojazd powstaje we współpracy z Po-
litechniką Poznańska i Politechniką Warszawską, przy wsparciu 
finansowym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach 
programu InnoTech, w ramach projektu „Pierwszy polski autobus 

klasy MEGA z wieloosiowym napędem hybrydowym zasilanym 
gazowymi paliwami ekologicznymi”. Będzie to dwuprzegubowy 
autobus o długości 24 m. Jego napęd mają stanowić silniki elek-
tryczne zasilane z baterii doładowywanych energią elektryczną 
z zewnętrznego źródła, w razie potrzeby dodatkowo uzupełnia-
nych energią wytwarzaną przez wodorowe ogniwo paliwowe za-
montowane w pojeździe.

Na 2015 r. Solaris zapowiada premierę autobusu klasy midi. 
Będzie on mógł być wykorzystywany m.in. do przewozów szkol-
nych. Pojazd ten będzie nowością w ofercie polskiego producenta. 
Jego prezentację zaplanowano podczas październikowych targów 
Busworld w belgijskim Kortrijk. 
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