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Krzysztof Olszewski – realista, pasjonat i wizjoner
Pisząc o Solarisie Urbino, nie sposób nie wspomnieć o osobie, 
która stworzyła nową markę i rozpoznawalny produkt w skali Eu-
ropy w bardzo trudnym okresie globalizacji rynku. Podczas gdy 
przez minionych 20 lat firma z Bolechowa nieustannie się rozwi-
jała, wielu lokalnych producentów auto-
busów upadło bądź zostało wchłoniętych 
przez duże koncerny. Któż dziś pamięta 
duńskiego DAB-a, niemieckiego Drög-
möllera, włoskie Autodromo, Barbi lub De 
Simon, greckiego Sfakianakisa i hiszpań-
skiego Noge? Z rynku całkowicie zniknęły 
tak znane marki jak węgierski Ikarus, cze-
ska Karosa i francuski Renault (przejęte 
przez Irisbusa – obecnie Iveco Bus), bel-
gijski Jonckheere oraz holenderskie Bova 
i Berkhof (przejęte przez VDL), holender-
ski Smith oraz polskie Jelcz i Autosan. 

Przygoda Krzysztofa Olszewskiego 
z przemysłem autobusowym rozpoczęła 
się w grudniu 1981 r., kiedy to stan wojen-
ny zatrzymał go na terytorium Niemiec. 
Rozpoczął on wówczas pracę w firmie 
Neoplan pod okiem tak znanych w bran-
ży osób jak Albrecht Aüwarter (właściciel 
Neplana) czy Bob Lee (główny desinger tej 
firmy). W czasie jego pracy w Neoplanie 

bramy fabryk w Stuttgarcie, Berlinie, Plauen i w Pilsting opuści-
ły bardzo zaawansowane konstrukcje: niskopodłogowy autobus 
z nadwoziem z tworzyw sztucznych Neoplan N-8000 MIC Metro-
liner, pierwszy niskopodłogowy autobus miejski o długości 15 m 
(Neoplan N-4020) czy autobus z napędem elektryczno-spalino-

Podczas kolejnych targów pojazdów użytkowych w Hanowerze Solaris Bus & Coach S.A. zaprezentuje nową generację autobusu miejskie-
go Urbino. Od momentu premiery na drogi 28 krajów Europy i Azji wyjechało blisko 11 tys. pojazdów tego modelu, oferowanego w 28 odmia-
nach. Niniejszy artykuł stanowi próbę podsumowania dotychczasowych dokonań podpoznańskiej fabryki w sektorze autobusów miejskich.

Zbigniew Rusak

Solaris Urbino 
 – 15 lat rynkowego sukcesu (1)

Krzysztof Olszewski z żoną Solange, obecnym prezesem Solaris Bus & Coach

Solaris Urbino – najczęściej kupowany autobus miejski w Polsce 
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wym N-4114 DE z niskim przebiegiem podłogi na całej długości 
pojazdu i z tylną, skrętną osią wysuniętą poza przedział pasażerski. 
Dzięki swojej pracowitości i zmysłowi organizacyjnemu Krzysztof 
Olszewski został powołany na dyrektora nowo tworzonej fabryki 
Neoplana w Berlinie Zachodnim. Po przemianach politycznych 
w Europie, na przełomie lat 80. i 90., z uwagą przyglądał się on 
sytuacji gospodarczej w Polsce. Mimo że w Neoplanie osiągnął 
bardzo wysoką pozycję, w połowie 1995 r. podjął decyzję o po-
wrocie do kraju i o otwarciu w Polsce własnej fi rmy pod nazwą 
Neoplan Polska Sp.  z o.o. Pierwszym sprzedanym autobusem (dla 
MZA Warszawa) był piętnastometrowy Neoplan N-4020, który był 
w ogóle jednym z pierwszych autobusów tego typu eksploatowa-
nym w Europie. 

Ale Krzysztof Olszewski nie chciał poprzestać jedynie na 
sprzedaży niemieckich autobusów. Rok później w odkupionej 
hali Pressty w Bolechowie uruchomił 
wpierw montaż, a następnie produk-
cję autobusów Neoplan N-4000 i Neo-
plan Transliner. 22  marca 1996  r. bramy 
bolechowskiej fabryki opuścił autobus 
z nr 1. Był to dwunastometrowy Neoplan 
N-4016 dla MPK Poznań, napędzany le-
żącym silnikiem DAF GS-160M. W 1996 r. 
w Bolechowie powstało łącznie 56 auto-
busów. Fabryka w pierwszym roku dzia-
łalności zatrudniała 36 osób. W odróżnie-
niu od innych zachodnich konkurentów 
Krzysztof Olszewski podjął decyzję o na-
tychmiastowym uruchomieniu produk-
cji całej gamy pojazdów, dzięki czemu 
mógł bardziej elastycznie reagować na 
dynamicznie zmieniającą się sytuację 
rynkową. Łącznie przez 4 lata produkcji 
sprzedano 413 licencyjnych autobusów 
miejskich we wszystkich wersjach o dłu-
gości 9 (N-4009), 12 (N-4016), 15 (N-4020, 
N-4020td) i 18  m (N-4021). Trafi ły one 
głównie do dużych miast, takich jak War-

szawa, Poznań, Gdynia, Lublin, Radom, 
Wałbrzych i Gdańsk.

Gdy w 1997  r. Neoplan rozpoczął 
produkcję nowej generacji autobusów 
miejskich Centroliner, przed Krzyszto-
fem Olszewskim powstał dylemat, czy 
wraz z zakończeniem produkcji modelu 
N4000 uruchomić produkcję nowego li-
cencyjnego autobusu w cenie, która nie 
była do zaakceptowania przez polskich 
przewoźników, czy kontynuować produk-
cję dotychczasowych modeli, które były 
konstruowane w połowie lat 80. A może 
wreszcie opracować własną konstrukcję 
autobusu na miarę nowej dekady, w pełni 
dostosowaną do polskich warunków eks-
ploatacyjnych? Ostatecznie wybrano to 
trzecie rozwiązanie.

Aby było to możliwe, Krzysztof Olszew-
ski musiał pokonać dwie potężne bariery. 
Pierwszą z nich było przekonanie ówcze-
snego udziałowca, jakim był Neoplan, 
o konieczności opracowania nowej kon-

strukcji autobusu miejskiego, ukierunkowanej na rynki państw 
Europy Środkowo-Wschodniej. Miał być to autobus charaktery-
zujący się mocniejszą konstrukcją, lepiej dostosowaną do dróg 
o gorszej nawierzchni niż w Europie Zachodniej, trwalszym po-
szyciem nadwozia wykonanego z tworzyw sztucznych i stali nie-
rdzewnej oraz zastosowaniem mniej rozbudowanej elektroniki. 
Drugą barierą było stworzenie własnego biura konstrukcyjnego, 
bazującego na absolwentach wyższych uczelni technicznych, 
głównie Politechniki Poznańskiej.

Pierwsze doświadczenia w zakresie własnych konstrukcji zdo-
bywano dzięki modernizacji licencyjnego autobusu serii N-4000. 
Efektem prac było uruchomienie w 1998 r. przejściowego modelu 
K-4016 z wieżowym układem silnika i niskim przebiegiem podło-
gi na całej długości autobusu. Eksploatacja tego pojazdu umoż-
liwiła zebranie uwag od przewoźników i opracowanie założeń 

Pierwszy Neoplan N-4020 w barwach warszawskiego MZA. Był o 400 mm dłuższy od seryj-
nie produkowanych autobusów, miał ścięte słupki tylne i elektrohydrauliczny mechanizm 
skrętu tylnych osi EHLA

Pierwsze doświadczenia w zakresie własnych konstrukcji zdobywano dzięki modernizacji 
licencyjnego autobusu serii N-4000. Efektem prac było uruchomienie w 1998 r. przejścio-
wego modelu K-4016
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techniczno-ekonomicznych dla nowego 
pojazdu. Łącznie w latach 1998–2000 
sprzedano 46 autobusów serii K-4016 
i K-4011, które trafi ły m.in. do Bydgoszczy, 
Mielca i Świdnicy.

Krzysztof Olszewski nie tylko posiada 
umiejętność ciągłej analizy rynku, do-
boru odpowiedniej strategii, słuchania 
głosów klientów. Ma potężną wiedzę na 
temat autobusów, a także wizję dalszych 
działań. Olszewski wiedział, że siłą nowej 
marki nie może być tylko równanie do 
najlepszych. Aby pozyskać nowych klien-
tów, trzeba być o krok przed konkurencją. 
Nic więc dziwnego, że technologia CAN, 
system samodiagnozy OBD, technika hy-
brydowa, deska rozdzielcza bazująca na 
ekranach dotykowych LCD „touchscreen” 
czy napęd elektryczny pojawiały się 
w autobusach z Bolechowa z pewnym 
wyprzedzeniem, zanim rozwiązania te 
stały się rozwiązaniami standardowymi na rynku autobusowym 
nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Gdy w 2006 r. Olszewski 
– wpierw w Hanowerze, a potem w Kielcach – wygłosił senten-
cję „diesel umarł, niech żyje elektryczność”, wiele osób zastana-
wiało się, czy swoimi marzeniami nie wybiega zbyt daleko. Być 
może o śmierci diesla mówić jest jeszcze za wcześnie, ale faktem 
jest, że napęd elektryczny w autobusach miejskich stał się już 
rzeczywistością.

Mówiąc o Krzysztofi e Olszewskim jako o ojcu Urbino, nie moż-
na też zapominać o jego pasji, którą zaraził najpierw rodzinę – 
swoją żonę Solange, pełniącą funkcję prezesa Zarządu, i córkę 
Małgorzatę (prezes Solaris Deutchland GmbH) – a potem wielu 
pracowników swojej fabryki. I nawet teraz, kiedy – miejmy na-
dzieję, że chwilowo – musiał wycofać się z życia publicznego, 
olbrzymia fabryka w dalszym ciągu rozwija się za sprawą ludzi, 
którzy połknęli tego bakcyla. Mam tu na myśli członków zarządu 
Solaris Bus & Coach, wśród których jest wielu wieloletnich współ-

pracowników Krzysztofa Olszewskiego, a także pracowników biu-
ra konstrukcyjnego, produkcji, sprzedaży, marketingu i serwisu.

Solaris Urbino pierwszej generacji (1999–2002)
Premiera zupełnie nowego autobusu miała miejsce w maju 1999 r. 
podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu. 
Projekt Solarisa Urbino zrealizowano przy wykorzystaniu kompu-
terowego systemu projektowania i obliczeń wytrzymałościowych 
I-DEAS fi rmy SDRC przez biuro konstrukcyjne z Bolechowa. Imple-
mentacja sieciowego systemu CAD/CAE pozwoliła na zminimali-
zowanie czasu potrzebnego na realizację projektu. Wykorzystując 
funkcje systemu I-DEAS, opracowano wirtualny prototyp wyrobu 
i jego struktury, który poddano wielorakim symulacjom obcią-
żeniowym. Zastosowanie systemu komputerowego pozwoliło 
na optymalne ukształtowanie szkieletu tylnej części nadwozia, 
umożliwiające montaż jednostek silnikowych różnych producen-
tów bez konieczności przekonstruowania kratownicy.

Solaris  Trollino 18 w Rzymie

Przy projektowaniu rodziny Urbino 
przed konstruktorami i stylistami posta-
wiono następujące zadania:

 autobus musiał wyróżniać się nowo-
czesną sylwetką, a indywidualne cechy 
– jak asymetryczna szyba przednia, za-
okrąglone krawędzie dachu i refl ektory 
projektorowe – miały umożliwić jedno-
znaczną identyfi kację pojazdu;

 modułowa konstrukcja autobusu miała 
umożliwić szybkie dostosowanie aktu-
alnej oferty produkcyjnej do indywidu-
alnych potrzeb klienta i jego wymagań 
przetargowych;

 dolne elementy poszycia musiały być 
wykonane z tworzywa kompozytowe-
go, tak aby ułatwić szybką ich wymianę 
w przypadku przytarć i kolizji;

 niska podłoga musiała przebiegać na 
całej długości autobusu;

 wieża przeznaczona do zabudowy sil-
nika musiała być zoptymalizowana pod 
względem wymiarów i podatności ob-Solaris Urbino nr 1 podczas jazd testowych w Poznaniu
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Europejska premiera Solarisa Urbino 15 podczas IAA we Frankfurcie nad Menem

sługowej – tak, aby uzyskać możliwie jak najwięcej przestrze-
ni dla pasażerów, jednocześnie nie pogarszając dostępu do 
osprzętu silnika;

 przy projektowaniu stanowiska kierowcy należało wykorzy-
stać najnowsze rozwiązania w zakresie ergonomii deski roz-
dzielczej, fotela kierowcy, wentylacji i klimatyzacji oraz obudo-
wy kabiny;

 instalacja elektryczna musiała być w całości poprowadzona 
w pasach nadokiennych w celu jej maksymalnego zabezpie-
czenia przed brudem i wilgocią;

 w celu obniżenia niezbędnych nakładów czasu na planowane 
przeglądy techniczne w autobusie należało zastosować cen-
tralny układ smarowania, systemu półautomatycznego dopeł-
niania oleju silnikowego, a fi ltr powietrza i chłodnica miały być 
zamontowane tuż przy ścianie bocznej; 

 siedzenia mocowane do ścian bocznych miały umożliwić lep-
sze utrzymanie czystości we wnętrzu;

 w autobusie miały zostać zamontowane podzespoły reno-
mowanych fi rm, co miało zapewnić 
niezawodną eksploatację, a możliwość 
wyboru podzespołów miała umożliwić 
nabywcom unifi kację części z dotych-
czas posiadanym taborem.
W toku projektowania wszystkie za-

łożenia zrealizowano. Niemniej jednak 
w wyniku testów eksploatacyjnych pro-
wadzonych w fi rmach komunikacyjnych 
w konstrukcji wprowadzono szereg zmian 
poprawiających walory eksploatacyjne po-
jazdu. Zmieniono przede wszystkim układ 
osprzętu silnika, ułatwiając dostęp do jego 
elementów regulacyjnych, zmieniono po-
łożenie fi ltra powietrza, wprowadzono 
dzieloną ścianę czołową umożliwiającą 
łatwiejszy dostęp do elementów obsługo-
wych zlokalizowanych w przedniej części 
pojazdu i poprawiono konstrukcję kabiny 
kierowcy, wprowadzając ryglowanie drzwi 
kabiny w 3 punktach, minimalizując tym 

samym możliwość powstawania drgań 
szyby drzwi kabiny. W związku z sygna-
łami napływającymi z rynku podjęto de-
cyzję, że rodzina Urbino będzie w całości 
budowana ze stali odpornej na korozję 
DIN 1.4003. Pierwszy egzemplarz Solarisa 
Urbino 12 był napędzany silnikiem Euro 2 
MAN D0826 LOH o mocy 169 kW.

Jeszcze podczas prac projektowych 
i przygotowywania prototypu nowa 
konstrukcja przechodziła szereg badań 
i testów, zarówno w postaci symulacji 
komputerowej, jak i w warunkach rzeczy-
wistych. Badania stateczności i kierowal-
ności autobusu Solaris Urbino  12 zostały 
przeprowadzone we wrześniu 1999  r. na 
lotnisku w Krzesinach przez zespół inży-
nierów z Instytutu Maszyn Roboczych 
i Pojazdów Samochodowych Politechni-
ki Poznańskiej pod kierunkiem prof. dra 
hab. inż. Wojciecha Osmólskiego. Testy 
wykonano zgodnie z normami ISO, przy 

różnym obciążeniu pojazdów, różnych prędkościach i w różnych 
warunkach. Później autobus sprawdzano także w ruchu miejskim 
oraz na oblodzonej płycie lotniska. W połowie lipca 2000 r. prze-
prowadzona została kolejna seria testów – tym razem na specja-
listycznym torze Tatra w czeskiej miejscowości Koprivnice. Bada-
nia związane były z eksportem Solarisów do Czech oraz Słowacji 
i nadzorowane były przez niezależnych ekspertów z Czech oraz 
Polski – z Państwowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu. 
Droga o długości 1 km przejechana w trudnych warunkach toru 
równoważyła ok. 200 km jazdy w ruchu miejskim. Podczas pierw-
szej serii prób Urbino 15 przejechał około 1 000 km po różnych ro-
dzajach nawierzchni („tarka”, kocie łby, pofalowany bruk, betono-
we płyty). Badano wytrzymałość pojazdu i naprężenia konstrukcji. 
Testy praktyczne w pełni potwierdziły wcześniejsze symulacje 
komputerowe i wykazały, że autobus zachowuje spory margines 
wytrzymałości pod względem dopuszczalnych naprężeń.

W 3 miesiące po poznańskiej premierze, podczas czwartej edy-
cji łódzkiej wystawy komunikacji miejskiej, Solaris zaprezentował 

Jeden z pierwszych egzemplarzy Urbino 9 dla Zduńskiej Woli
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piętnastometrową odmianę Urbino. Największym odbiorcą auto-
busów tego typu w 2000 r. była warszawska fi rma Rapid, należąca 
do francuskiej grupy Connex, która wygrała jeden z pierwszych 
dużych przetargów na obsługę komunikacyjną stolicy. Pierwsze 
egzemplarze Urbino 15 trafi ły także do MZA Warszawa i MPK Lu-
blin. Łącznie w pierwszym roku produkcji do rąk polskich prze-
woźników trafi ło 55 autobusów Urbino 15. 

Ten model autobusu był także pierwszym autobusem eks-
portowym, który trafi ł do Czech (Dopravni Podnik Ostrawa) i na 
Słowację (Koszyce) w marcu 2000 r. Nieco wcześniej, bo w grud-
niu 1999 r., do Gdyni przekazano pierwszy egzemplarz autobusu 
przegubowego Urbino 18.

Proces budowy całej rodziny Urbino pierwszej generacji za-
kończono w maju 2000 r., kiedy to zaprezentowano najmniejszy 
autobus – Urbino  9 – mogący pomieścić 82 pasażerów, prze-
znaczony do obsługi linii o małym ob-
ciążeniu, jak również linii śródmiejskich 
prowadzonych w obszarze zwartej zabu-
dowy po drogach niebędących drogami 
zbiorczymi. W porównaniu z pozostałymi 
modelami rodziny Urbino w dziewięcio-
metrowym midibusie pozostawiono bez 
zmian zarówno szerokość, jak i wysokość. 
Pozwoliło to na pełną unifi kację większo-
ści komponentów, nawet osi. Z uwagi na 
mniejszą masę własną w autobusie tym 
zastosowano mniejszy silnik. W pierw-
szych egzemplarzach stosowano silniki 
czterocylindrowe MAN D0834  LOH. Jed-
nak po pierwszych testach eksploatacyj-
nych standardowym wyposażeniem sta-
ła się jednostka sześciocylindrowa MAN 
D0836 LOH o mocy 162  kW. Skrócenie 
nadwozia o 3 m zwiększyło zwrotność po-
jazdu. Jego średnica zawracania wynosiła 
niecałe 19 m. Łącznie w latach 2000–2002 
polscy przewoźnicy zakupili 22 autobusy 

tego typu, wśród nich PT Necko z Augu-
stowa, MZK Zduńska Wola i MZK Socha-
czew. Należy podkreślić, że Urbino  9 był 
pierwszym autobusem z Bolechowa wy-
posażonym w multipleksowy układ elek-
tryczny bazujący na szynie danych CAN, 
dzięki czemu zmniejszono liczbę wiązek 
i połączeń elektrycznych. W 2002  r. za-
kończono jego produkcję i zastąpiono 
go o 1  m dłuższym Urbino  10 z trzema 
drzwiami w układzie 1-2-2.

We wrześniu 2000 r., podczas Wystawy 
Pojazdów Użytkowych IAA we Frankfurcie 
nad Menem, miała miejsce światowa pre-
miera Solarisa Urbino 15. Autobus wzbu-
dził duże zainteresowanie wśród zwie-
dzających, chociaż – zgodnie z ówczesną 
strategią Neoplana, posiadającego 30% 
udziałów spółki z Bolechowa – miał być to 
wyrób przeznaczony tylko i wyłącznie na 
rynki Europy Centralnej i Wschodniej. Naj-
ważniejszą zmianą, jaką wprowadzono 
w nowym Solarisie Urbino 15, było zasto-
sowanie silnika spełniającego normę czy-

stości spalin Euro 3. Był to sześciocylindrowy, turbodoładowany 
silnik MAN D-0836 LOH1 o pojemności 6,87 dm3 i mocy 206 kW 
(280 KM). Obok jednostki napędowej do Urbino 15 wprowadzono 
także instalację elektryczną bazującą na szynie CAN. Przesunięto 
także zbiornik paliwa do tylnej części nadwozia, dzięki czemu 
można było zlikwidować podest zlokalizowany po prawej stronie 
nadwozia i powiększyć obszar niskiej podłogi. Pod koniec 2000 r. 
podobne zmiany wprowadzono także w wersji przegubowej.

Istotnym przełomem była sprzedaż w grudniu 2000 r. dwóch 
Solarisów Urbino 12 niemieckiej fi rmie A-bus, świadczącej usłu-
gi przewozowe w południowych dzielnicach Berlina na zlecenie 
BVG. Nie było większych problemów z wprowadzeniem nowej 
konstrukcji na rynek niemiecki, gdyż już w fazie projektowania 
przyjęto założenie, że nowy pojazd ma w pełni spełniać regulami-
ny ECE R-36 i ECE R-66. Mimo to do Urbino wprowadzono kolejne 

Jeden z autobusów Urbino zakupionych przez stolicę Łotwy

Pierwszy trolejbus rodem z Bolechowa – Trollino 12 dla PKT Gdynia, zbudowany wspólnie ze 
spółką Trobus; laureat „Złotych Kół” na VI WKM w Łodzi
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zmiany poprawiające jego walory użytko-
we, m.in. silnik spełniający normę Euro  3 
i multipleksową instalację elektryczną 
bazującą na szynie danych CAN. Przesu-
nięcie zbiornika paliwa do tylnej części 
nadwozia pozwoliło zlikwidować podest 
zlokalizowany po prawej stronie nadwo-
zia i powiększyć znacznie obszar niskiej 
podłogi. Zoptymalizowano także kształt 
kabiny, poprawiając widoczność z miejsca 
kierowcy. W ciągu 9 miesięcy 2000 r. do za-
granicznych odbiorców trafi ło 7 autobu-
sów Solaris Urbino 12 i 1 Solaris Urbino 15.

Dynamiczny rozwój eksportu nastąpił 
wraz podpisaniem w marcu 2001 r. wielo-
letniego kontraktu na dostawę 148 auto-
busów miejskich do stolicy Łotwy – Rygi. 
Ta jedna z największych umów w historii 
spółki była efektem wygranego przetargu, 
w którym uczestniczyło 11 fi rm, oferują-
cych autobusy 9-, 12-, 15- i 18-metrowe. 
Obok fi rmy z Bolechowa w rywalizacji 
uczestniczyły także MAZ, Mercedes-Benz, MAN, Volvo, Jelcz, Ika-
rus, Karosa, Renault i Autosan. W ramach umowy Ryga zakupiła 44 
autobusy w wersji dwunastometrowej, 47 autobusów piętnasto-
metrowych i 57 osiemnastometrowych przegubowców. Pierwsze 
15 egzemplarzy trafi ło na ulice stolicy Łotwy w lipcu 2001 r. Zamó-
wienie realizowane było do 2005 r. Na pojazdy Solarisa zdecydo-
wało się także inne łotewskie miasto – Daugavpils – które na po-
czątku bieżącego roku zakupiło 30 autobusów Solaris Urbino 15.

Pierwsze trolejbusy z Bolechowa
Nowością 2001 r. był trolejbus Trollino 12, opracowany wspól-

nie z gdyńskim Trobusem. Pierwszy trolejbus z Bolechowa napę-
dzany był silnikiem prądu stałego Elmor DK-210 A3P/21 o mocy 
znamionowej 110 kW, sterowanym za pomocą mikroprocesoro-
wego przekształtnika tranzystorowego (czoper), zbudowanego 
przez łódzki Woltan na bazie tranzystorów mocy IGBT. Układ 
sterujący opracowany przez Instytut Elektrotechniki w Warsza-
wie, z funkcją rekuperacji energii, zmniejszył zużycie energii elek-
trycznej rzędu 25–30% w porównaniu z tradycyjnym układem 
stosowanym w Jelczu 120 MT. Układy pomocnicze napędzane 
są przy pomocy dwóch bezobsługowych asynchronicznych sil-
ników prądu zmiennego o napięciu 380 V, zasilanych z falownika 
będącego elementem statycznej przetwornicy trolejbusowej. 
Zastosowanie przetwornicy ładującej także baterie akumulato-
rów pozwoliło na całkowite wyeliminowanie alternatora. Aby 
zachować jak najwyższy stopień unifi kacji z autobusem, silnik 
wraz z osprzętem umieszczono w wieży znajdującej się na zwisie 
tylnym pojazdu. Podobnie jak Urbino, Trollino 12 T może zabrać 
jednorazowo 104 pasażerów, w tym 28 na miejscach siedzących.

Pod koniec tego roku Solaris wyprodukował także pierwsze 
egzemplarze przegubowego trolejbusu Trollino 18, wyposa-
żonego w aparaturę trakcyjną węgierskiej fi rmy Ganz Trans-
electro z Budapesztu, opartą już na technice prądu zmiennego. 
Źródło napędu stanowi asynchroniczny silnik prądu zmiennego 
AT 1 38x25/4 o mocy 165 kW. Tak jak w Trollino 12 T sterowanie 
pracą silnika odbywało się za pomocą przekształtnika IGTB, a na-
pęd agregatów pomocniczych realizowany był za pomocą 2 sil-
ników prądu zmiennego o mocy 6 kW i przetwornicy statycznej. 
Nowością w tych pojazdach było zastosowanie wstecznej kame-

ry, pozwalającej kierującemu śledzić prowadzenie odbieraków 
prądu. Trollino  18 T mógł zabrać jednorazowo 175 pasażerów, 
w tym 49 na miejscach siedzących. Pozytywne doświadczenia 
z blisko dwuletniej eksploatacji zaowocowały podpisaniem kon-
traktu na dostawę aż 100 pojazdów tego typu do stolicy Łotwy. 
Pojazdowi przyznano nagrodę „Grand Prize of Industria 2001”.

Rok później, przy wykorzystaniu tych samych komponen-
tów, zbudowano trolejbus Solaris Trollino 12 dla Tallina. Efektem 
współpracy węgierskiej fi rmy i Solarisa jest dostawa 2 trolejbu-
sów do szwedzkiej Landskorony.

Eksportowa zmiana strategii
Zmiana eksportowej strategii spółki nastąpiła w połowie 2001 r., 
kiedy to Krzysztof Olszewski odkupił 30% udziałów Neoplan Pol-
ska, należących do Gottlob Auwärter GmbH. W dniu 20 czerwca 
2001 r. Urząd Antymonopolowy Unii Europejskiej wydał zezwo-
lenie na połączenie się MAN Nutzfahrzeuge AG Dział Budowy Au-
tobusów i Gottlob Auwärter GmbH (Neoplan Stuttgart) i utwo-
rzenie nowego koncernu Neoman. Ponieważ jego strategia nie 
przewidywała działalności dwóch fabryk na terenie Polski, zarząd 
Neoplan Polska postanowił się uniezależnić i zmienić nazwę 
spółki na Solaris Bus & Coach. 

Decyzja taka całkowicie zwolniła fi rmę z Bolechowa z dotych-
czasowych umów, a przede wszystkim z podziału rynków zbytu, 
który przewidywał sprzedaż wyrobów z Polski jedynie w byłych 
krajach bloku wschodniego. Wraz z usamodzielnieniem się przed 
nową spółką otworzył się kluczowy rynek autobusowy – rynek 
Unii Europejskiej. Wraz ze zmianą strategii przystąpiono do bu-
dowy sieci sprzedaży i sieci serwisowej w Europie Zachodniej. 
Rok 2001 zakończył się 7-krotnym wzrostem eksportu. Do zagra-
nicznych odbiorców trafi ło 55 autobusów Urbino, które stanowi-
ły 20,3% produkcji. Na rynku krajowym nabywców znalazło aż 
216 Solarisów Urbino, które trafi ły głównie do Warszawy (dzięki 
dużemu kontraktowi na dostawę 165 autobusów dla Warszawy).

Wejście na rynki europejskie wymusiło poniesienie ogrom-
nych wydatków na opracowanie konstrukcji drugiej generacji 
autobusów, uruchomienie produkcji nowych modeli oraz stwo-
rzenie sieci dealerskiej i serwisowej. Konieczność poprawy sytu-
acji fi nansowej fi rmy zmusiła zarząd do 20-krotnego podniesie-
nia kapitału zakładowego w 2002  r. Nowe udziały objął Kredyt 

Solaris Trollino 18 z aparaturą Ganz Transelectro dla Rygi
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Bank, powiązany z silnymi bankami euro-
pejskimi – belgijskim KBC i portugalskim 
Banco Espirito Santo. Kredyt Bank stał się 
również głównym bankiem obsługują-
cym Solaris Bus & Coach. 

Solaris Urbino II generacji (2003–2004)
W połowie 2002 r. bramy fabryki w Bole-
chowie opuścił tysięczny Solaris Urbino. 
Był to jeden z czterech autobusów za-
kupionych przez berlińskie BVG, stano-
wiących serię próbną, testowaną w nor-
malnych warunkach eksploatacyjnych. 
Pozytywne doświadczenia eksploata-
cyjne spowodowały, że rok później BVG 
zakupiło kolejną partię 10 autobusów 
przegubowych Urbino  18 i 2 standardo-
wych Urbino  12. Podczas uroczystego 
przekazania pierwszych Solarisów dla 
BVG w pałacu w Wojnowie Krzysztof Ol-
szewski powiedział, że „eksport autobu-
sów Solaris jest jedyną szansą dla naszej fabryki, biorąc pod uwa-
gę ciągle zmieniający się rynek polski. Kontrakty eksportowe są 
poważnym wyzwaniem, ponieważ rynek zachodni stawia przed 
każdym producentem największe wymagania. Walka konkuren-
cyjna jest niezwykle zacięta, więc by odnieść sukces, zwłaszcza 
jako podmiot dopiero wchodzący na rynek, trzeba zrobić znacz-
nie więcej od tych, którzy na tym rynku są od dawna”.

Solarisy dla BVG były pierwszymi egzemplarzami autobusów 
drugiej generacji Urbino  II, których światowa premiera miała 
miejsce podczas IAA w Hanowerze we wrześniu 2002 r. W Urbi-
no II zmniejszono w niewielkim stopniu masę nadwozia, przyj-
mując założenie, że wartości graniczne naprężeń działających 
na konstrukcję nadwozia będą znacznie niższe niż w przypadku 

autobusów eksploatowanych w Polsce, głównie z powodu lep-
szego stanu dróg i mniejszych napełnień w godzinach szczytu. 
W autobusie całkowicie przekonstruowano przednią część nad-
wozia, przenosząc zbiornik paliwa o pojemności 350 dm3 nad 
prawe nadkole. 

Kształt nadkoli zoptymalizowano pod kątem osiągnięcia mak-
symalnej szerokości przejścia rzędu 880 mm, umożliwiającej swo-
bodny przejazd wózka inwalidzkiego ze strefy drzwi przednich 
do stanowiska zlokalizowanego w środkowej części pojazdu. 
Wjazd do pojazdu przednimi drzwiami przez osobę poruszającą 
się na wózku znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa, ponie-
waż kierowca cały czas posiada pełną kontrolę nad osobą nie-
pełnosprawną, a w przypadku wystąpienia problemów – może 

służyć natychmiastową pomocą. 
Likwidacja podestu w przedniej części nad-

wozia dała znacznie lepsze możliwości aranża-
cji wnętrza. Wraz ze zmianą konstrukcji nadwo-
zia obniżono wysokość wejścia pojazdu z 360 
do 320 mm w przypadku drzwi przednich oraz 
z 360 do 340 mm w pozostałych drzwiach.

W układzie hamulcowym standardowo za-
stosowano elektroniczny system uruchamia-
jący EBS fi rmy WABCO, współdziałający z ukła-
dem ABS/ASR. Dzięki temu skrócono drogę 
hamowania, poprawiono stabilność pojazdu 
podczas hamowania (dzięki indywidualnej 
regulacji sił hamujących na każdym kole) oraz 
zwiększono żywotność elementów układu ha-
mulcowego o 50%. Jeden z egzemplarzy Urbi-
no  12 został wyposażony w elektrycznie ste-
rowane drzwi uchylno-przesuwne otwierane 
na zewnątrz, dostarczone przez holenderską 
fi rmę Ventura. W odróżnieniu od egzemplarzy 
sprzedawanych w Polsce w autobusach dla 
Berlina zastosowano dwie ręcznie otwierane 
ramy: w drzwiach przednich i środkowych.

Źródło napędu autobusu stanowił stoją-
cy, sześciocylindrowy silnik rzędowy MAN 
D0836 LOH 02 o mocy 169 kW (220 KM) przy 
2 200 obr./min, spełniający normę Euro 3. Do-Rysunki koncepcyjne Solarisa Doblino 14 dla BVG w Berlinie

Tysięczny egzemplarz Solarisa w barwach BVG Berlin
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datkowo układ wydechowy wyposażono w fi ltr CRT, pozwalający 
na dalszą redukcję emisji spalin. Dla poprawienia podatności ob-
sługowej na tylnej ścianie autobusu wprowadzono dodatkową 
pokrywę przeglądową. W ramach rozmów prowadzonych z BVG, 
których kanwą było rozpoczęcie negocjacji kontraktu na dosta-
wę 260 autobusów do stolicy Niemiec, w planach fabryki w Bo-
lechowie pojawił się także niskopodłogowy autobus piętrowy 
Doblino 14.

W 2002  r. Solaris rozszerzył swoje rynki eksportowe także 
o Szwajcarię, Węgry i Maltę. Solarisy pojawiły się m.in. na ulicach 
Winterthur (10 autobusów) i Nyiregyhaza (8 autobusów). W ra-
mach kontraktu z Szwajcarami Solaris dostarczył, obok autobu-
sów miejskich, 5 dwunastometrowych autobusów lokalnych, 
budowanych na bazie Solarisa Urbino. Zewnętrznie w wersji mię-
dzymiastowej zastosowano dwie pary drzwi w układzie 2-2-0. 
Zbiornik paliwa przeniesiono sponad nadkola do tylnej części 
nadwozia, a wlew zbiornika paliwa umieszczono na zwisie tylnym. 
W autobusie zwiększono liczbę miejsc siedzących. Pojazd może 
jednorazowo zabrać 84 pasażerów, w tym 42 na tapicerowanych 
fotelach fi rmy Kiel. Ze względu na górzysty teren okolic Winter-
thur autobus wyposażono w 12-litrowy silnik 
MAN D-2866 LOH 37 o mocy 228 kW (310 KM), 
który w Polsce z reguły wykorzystywany jest 
do napędu autobusów przegubowych i pięt-
nastometrowych. Dla skrócenia czasu obsług 
autobus wyposażono w grawitacyjny układ 
automatycznego uzupełniania oleju. 

Solaris Valetta
Eksportową nowością 2002  r. był jedenasto-
metrowy, niskowejściowy autobus lokalny 
Solaris Valetta opracowany na zamówienie 
jednego z przewoźników obsługujących 
miejskie i międzymiastowe trasy na Malcie. 
W konstrukcji nadwozia w maksymalny spo-
sób wykorzystano moduły miejskiego Urbi-
no. Uwzględniając lokalne regulacje prawne, 
autobus przystosowano do ruchu lewostron-
nego i wyposażono go w dodatkowe wyjście 
awaryjne zlokalizowane po prawej stronie 

pojazdu. Wszystkie komponenty dobrano 
tak, aby uzyskać jak najniższą cenę i niski 
wskaźnik kosztów eksploatacji.

Konstrukcję przestrzenną autobusu, 
jak i jego oblachowanie, podobnie jak 
w przypadku autobusów Urbino, wykona-
no ze stali nierdzewnej 1.4003. Całkowicie 
od nowa została zaprojektowana grupa 
podłogowa, aby umożliwić montaż silnika 
na zwisie tylnym wzdłuż osi pojazdu oraz 
zabudować klasyczną, hipoidalną oś tyl-
ną ZF A-132. Aby zapewnić odpowiednią 
sztywność nadwozia, opracowano nowe 
moduły o podziałce 1 120 mm. Także dla 
obniżenia kosztów produkcji zaprojek-
towano nową jednoczęściową ścianę 
przednią, wykonaną całkowicie z two-
rzyw sztucznych wzmacnianych włóknem 
szklanym, w którą wklejono dzieloną szy-
bę przednią. Wejście do autobusu umoż-
liwiały bezstopniowe, jednoskrzydłowe 

drzwi o szerokości czynnej 1 002 mm. W podłodze, w strefi e 
drzwi, umieszczono ręcznie wysuwaną rampę dla wózka inwa-
lidzkiego. Niska część podłogi obejmuje prawie 2/3 długości pojaz-
du. Z uwagi na zastosowanie klasycznej tylnej osi zajęcie tylnych 
siedzeń wymagało pokonania stopnia o wysokości 240 mm. Dla 
poprawienia widoczności 41 spośród 45 sztywnych foteli Astro-
mal umieszczono na podestach. Pozostałe 4 miejsca ze składa-
nymi siedziskami zlokalizowano w części niskopodłogowej. Po 
ich złożeniu uzyskiwano dodatkową przestrzeń przeznaczoną 
do zamocowania wózka inwalidzkiego. Pod podestami siedzeń 
umieszczono zbiornik paliwa i zbiorniki sprężonego powietrza. 

Mimo zastosowania otwartej kabiny kierowcy przewidziano 
także klimatyzację miejsca jego pracy. Z uwagi na klimat panujący 
na Malcie w autobusie w ogóle nie zamontowano grzejników kon-
wektorowych lub nagrzewnic (średnia temperatura powietrza wy-
nosi w styczniu 13°C, a w lipcu – 26°C). Źródłem napędu Valetty był 
sześciocylindrowy, stojący silnik Common Rail Iveco NEF o pojem-
ności 5,9 dm3 i mocy 176 kW (240 KM), spełniający normę czystości 
spalin Euro 3. Zastosowanie nowej technologii w układzie zasilania 
spowodowało znaczne obniżenie hałasu, co miało również wpływ 

Lokalna wersja Solarisa Urbino przeznaczona dla szwajcarskiego Winterthuru

Midibus Valetta dla Malty
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na obniżenie hałasu wewnątrz pojazdu, 
bez konieczności stosowania kosztow-
nego okapslowania komory silnika. Aby 
obniżyć cenę pojazdu, w układzie prze-
niesienia napędu zamontowano sześcio-
biegową mechaniczną skrzynię biegów. 
Dla osiągnięcia jak największej zwrotności 
maksymalnie zmniejszono zwis przedni do 
poziomu 2,01 m. Tym samym zwiększono 
także kąt natarcia ze standardowych 7° do 
9°, co miało istotne znaczenie przy poru-
szaniu się po drogach o złej nawierzchni. 
Ostatecznie rząd Malty wycofał się z reali-
zacji kontraktu, a projekt Valetta zakończył 
się na etapie prototypu.

Nowe wyzwania: Urbino LE, trolejbusy 
z trybem jazdy poza siecią i autobusy 
na gaz
Dobra współpraca przy produkcji Solarisa 
Trollino dla Rygi zaowocowała pod koniec 
2002  r. zamówieniem na dostawę, wspólnie z węgierskim Ganz 
Transelektro Traction Electrics Co.Ltd. i włoskimi Consortium 
Cooperative Costruzione i Bonciani s.r.l., 30 trolejbusów Trolli-
no 18 dla rzymskiego przewoźnika Rome Transportation Compa-
ny  (ATAC). Wartość kontraktu, obejmującego budowę sieci trak-
cyjnej, przystanków i zaplecza, wyniosła 54 mln euro. Około 40% 
tej kwoty przeznaczono na zakup pojazdów, które trafi ły do stolicy 
Włoch do końca września 2003 r. Trolejbusy zostały wyposażone 
w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej. Źródło napędu stanowiły 
asynchroniczne silniki prądu zmiennego, które – oprócz zasilania 
z trakcji – miały możliwość zasilania bateryjnego. Zasilanie to jest 
wykorzystywane na trasie 3 km w zabytkowych częściach miasta, 
gdzie nie można budować sieci trakcyjnej.

Dwudrzwiowe nadwozie z jednoskrzydłowymi drzwiami 
na zwisie przednim i dwuskrzydłowymi drzwiami środkowymi 
utrudniało na początku XXI wieku wprowadzenie midibusu Sola-
ris Urbino 9 do eksploatacji w dużych miastach, gdzie na liniach 
notowane jest duże zróżnicowanie potoków pasażerskich w cią-
gu dnia. Dodatkowo, przy dużych napełnieniach, większość pa-

sażerów pozostawała przy środkowych drzwiach, co w poważny 
sposób utrudniało wejście do autobusu. Także jednoskrzydłowe 
drzwi przednie były traktowane przez część kierowców jako 
drzwi wejściowe do kabiny kierowcy. Aby poprawić przepływ pa-
sażerów we wnętrzu pojazdu, rozważano wprowadzenie jedno-
skrzydłowych drzwi na zwisie tylnym. Ostatecznie zdecydowano 
jednak o wydłużeniu nadwozia o 600 mm i o zamontowaniu na 
zwisie tylnym drzwi dwuskrzydłowych. Na pewno na taką decy-
zję miała także wpływ próba wprowadzenia na polski rynek mi-
dibusu MAN NM 223.3, których 15 sztuk zakupiło MZA Warszawa. 
W 2003 r. model Urbino 9 został zastąpiony w ofercie produkcyj-
nej przez trzydrzwiowy Urbino 10. Jego premiera miała miejsce 
podczas targów Transexpo w Kielcach we wrześniu 2002 r. W cią-
gu pierwszych trzech lat produkcji do polskich przewoźników 
trafi ło łącznie 97 autobusów tego typu. Największymi odbiorca-
mi są m.in. fi rma Mobilis z Warszawy (53), MPK Legnica (10) i MPK 
Włocławek (9). Dodatkowo 60 egzemplarzy wyeksportowano 
do krajów starej Unii, w tym 17 do Francji, 11 do Włoch, 9 do 
Szwajcarii, 7 do Niemiec, 5 do Norwegii i 4 do Austrii. Na rynek 

norweski została przygotowana specjal-
na wersja Urbino  10 z dwuskrzydłowymi 
drzwiami na zwisie przednim.

W sierpniu 2003 r. rodzina trolejbusów 
oferowana przez Solarisa została powięk-
szona o pierwszy na świecie trolejbus 
o długości 15 m – Trollino 15 AC. Nowy po-
jazd powstał jako efekt kooperacji z cze-
skimi fi rmami: producentem wyposażenia 
elektrycznego CEGELEC a.s. z Pragi oraz 
przedsiębiorstwem komunikacji miejskiej 
z Ostrawy (Dopravni Podnik Ostrava), któ-
ry zamontował cały osprzęt w pojeździe.

Solaris Trollino 15 AC zbudowano na 
bazie samonośnej, trzydrzwiowej karose-
rii ze stali nierdzewnej autobusu Solaris 
Urbino  15. W konstrukcji nowego trolej-
busu położono nacisk na wysoki stopień 
unifi kacji części zamiennych. Podobnie 
jak autobus, trolejbus wyposażono w osie 
ZF RL85A i ZF AV-132/90, przekładnię kie-

Urbino 10 dla Norwegii z dwuskrzydłowymi drzwiami na zwisie przednim

Solaris/Cegelec Trollino 15 AC
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rowniczą ZF oraz pneumatyczny układ hamulcowy Knorra z sys-
temami ABS/ASR, współpracujący ze sprężarką Hydrowane 502. 
Źródło napędu stanowił asynchroniczny silnik prądu zmiennego 
TAM 1009 C o mocy 175 kW, opracowany przez fi rmę CKD Prago-
imex przy współpracy inżynierów z DP Ostarva. Sterowanie pra-
cą silnika odbywało się za pomocą mikroprocesorowego układu 
sterującego TV Europulse fi rmy Cegelec, opartego na tranzysto-
rach IGBT. Silnik zamontowano asymetrycznie na tylnym zwisie. 
Z racji bardziej zwartej budowy i braku skrzyni przekładniowej 
inżynierowie z Bolechowa opracowali nową konstrukcję wału 
napędowego, przenoszącego moment obrotowy na środkową 
oś. Układ sterujący posiada funkcję rekuperacji energii, zapew-
niającą zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 25–30% 
w porównaniu z tradycyjnym układem stosowanym w modelu 
Urbino 12 DC. Osprzęt elektryczny zlokalizowano na dachu oraz 
w wieży pojazdu. Układy pomocnicze napędzane są przy pomo-
cy bezobsługowego silnika asynchronicznego prądu zmiennego 
o napięciu 400 V, zasilanego z falownika będącego elementem 
statycznej przetwornicy trolejbusowej 
SMTK. Dla obniżenia pracochłonności 
obsług i napraw wprowadzono centralne 
smarowanie formy Vogel KFUS 2-64. Pięt-
nastometrowy trolejbus przystosowany 
jest do przewozu 160 pasażerów, w tym 
36 na miejscach siedzących, co jest wiel-
kością porównywalną z przegubowym 
trolejbusem Škoda 22Tr.

Nowe modele oraz poszukiwanie no-
wych rynków zaowocowały dalszym wzro-
stem produkcji. Fabrykę w Bolechowie 
w 2003 r. opuściło 275 autobusów, z któ-
rych aż 61,5% trafi ło na eksport. W 2004 r. 
rodzina Urbino przeszła kolejną metamor-
fozę. Do produkcji wprowadzono już III ge-
nerację tych pojazdów. Ponadto oferta 
została rozszerzona o kolejne 2 nowe mo-
dele: autobus niskowejściowy Solaris Urbi-
no LE oraz piętnastometrowy Solaris Urbi-
no zasilany sprężonym gazem ziemnym.

W konstrukcji autobusu Solaris Urbi-
no  12 LE wykorzystano wiele modułów 

niskopodłogowego Urbino, takich jak 
dolne pasy ścian bocznych, ściany czoło-
wej i tylnej, drzwi oraz dach. Podwyższe-
nie konstrukcji o 170 mm i zastosowanie 
wyższych szyb spowodowały koniecz-
ność wykonania nowych obliczeń wytrzy-
małościowych konstrukcji przestrzennej 
autobusu. Nadwozie w pełni spełniało 
wymagania normy ECE-R66. Nowy auto-
bus stylistycznie był niemal identyczny 
jak popularna wersja niskopodłogowa 
i różnił się od niej wysokością nadwozia, 
wyższymi szybami bocznymi, powięk-
szoną pokrywą silnika i innym układem 
kratek wlotowych powietrza chłodzącego 
(z uwagi na zabudowę silnika w osi pojaz-
du i rezygnację z charakterystycznej wie-
ży). Konstrukcję przestrzenną autobusu, 
jak i jego oblachowanie, wykonano ze 
stali nierdzewnej 1.4003. Wejście do auto-

busu umożliwiały 3 pary drzwi w układzie 2-2-1. Drzwi przednie 
i środkowe były bezstopniowe o szerokości czynnej 1 250 mm. 
Wejście tylnymi, jednoskrzydłowymi drzwiami o szerokości 
czynnej 900 mm wymagało pokonania dwóch stopni o wysoko-
ści 230 mm. W ofercie są także wersje trzydrzwiowe z układem 
drzwi 1-2-1 oraz dwudrzwiowe 2-2-0 i 1-2-0.

Źródłem napędu w pierwszym egzemplarzu był sześciocylin-
drowy, dwudziestoczterozaworowy stojący silnik Iveco Cursor 8 
o pojemności 7,8 dm3, osiągający moc 180 kW (254 KM) i moment 
obrotowy rzędu 1 100 Nm. Moment napędowy przekazywany był 
na klasyczną oś tylną FON z Radomska za pośrednictwem czte-
robiegowej, automatycznej skrzyni biegów Voith Diwa 864.3 E. 
W autobusie zastosowano elektroniczny system uruchamiania 
układu hamulcowego EBS fi rmy Wabco, współdziałający z ukła-
dem ABS/ASR, oraz multipleksową instalację elektryczną, bazują-
cą na magistrali CAN. W przeciągu 10 lat produkcji wersję nisko-
wejściową rozszerzono o autobusy o długości 15 i 18 m, a także 
o midibus o długości 8,9 m. Silniki Iveco, przy wprowadzaniu ko-

Wejście do autobusu niskowejściowego umożliwiają 3 pary drzwi w układzie 2-2-1

Zasilany gazem ziemnym piętnastometrowy Solaris Urbino dla Koszyc 
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lejnych norm czystości spalin, zastąpiono silnikami DAF serii MX, 
a w midibusie zamontowano silnik Cumminsa serii ISLe o po-
jemności 6,7 dm3. Wraz z kolejnymi zamówieniami oś z Radom-
ska zastąpiono osią hipoidalną ZF AV-132. Urbino LE o długości 
12 m i opisane powyżej oferowane są także z silnikami o napędzie 
gazowym. Obecnie w tej grupie pojazdów niepodzielnie królują 
jednostki napędowe Cumminsa ISLG8,9 o mocy 239 kW (320 KM).

Urbino LE powstał przede wszystkim z myślą o przygotowaniu 
odpowiedniej oferty na rynek skandynawski, na którym, z uwagi 
na specyfi kę linii komunikacyjnych, charakteryzujących się znacz-
ną długością i długimi odległościami międzyprzystankowymi, 
gdzie wymagana jest duża liczba miejsc siedzących, autobusy 
tego typu są bardziej popularne niż autobusy niskopodłogowe. 
Urbino LE był odpowiedzią Solarisa na takie konstrukcje jak Sca-
nia OmniLink, Volvo 8700 LE, Van-Hool A-360, MAN Lion’s City T 
czy Mercedes Citaro LE. Wprowadzenie opcjonalnie tańszych 
komponentów miało zainteresować tymi pojazdami także PKS-y, 
które jednak w większości przypadków wolą kupować tańsze uży-
wane autobusy zachodnie.

Rok 2004 to rok, w którym Solaris zaczął przygodę z paliwa-
mi alternatywnymi. Pierwszym autobusem napędzanym sprę-
żonym gazem ziemnym był Urbino 15 dla Koszyc; zastosowano 
w nim silnik doładowany E 2876 LUH01 o mocy 228 kW (310 KM) 
i maksymalnym momencie obrotowym 1 250  Nm. Paliwo było 
magazynowane na dachu pojazdu w 6 butlach kompozytowych 
o łącznej pojemności 1 200 dm3. Rozwiązanie takie wymusiło na 
projektantach przekonstruowanie całego dachu.

Całkowita wielkość sprzedaży w 2004 r. wzrosła o ponad 75% 
i wyniosła 489 pojazdów, choć do polskich klientów trafi ły jedy-
nie 123 pojazdy. Bardzo ciekawym posunięciem był kontrakt na 

dostawę 50 autobusów dla Krakowa, gdzie tamtejsze MPK prowa-
dziło montaż końcowy pojazdów, co wydatnie pozwoliło zwięk-
szyć potencjał produkcyjny spółki do czasu rozbudowania fabry-
ki w Bolechowie i Środzie Wlkp. Przy współpracy z krakowskim 
przewoźnikiem wyprodukowano także autobusy dla Kowna. Do 
zagranicznych odbiorców trafi ło 366 autobusów, z czego aż 110 
autobusów zakupiły przedsiębiorstwa komunikacyjne z Niemiec. 
Do największych sukcesów eksportowych 2004 r. należy zaliczyć 
wygranie przetargu na dostawę 130 autobusów dla Berlińskiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej (BVG) z opcją dostawy 
kolejnych 130 autobusów. Wśród innych ważnych kontraktów 
należy wymienić 45 trolejbusów Solaris Trolino 15 dla Wilna oraz 
55 Solarisów Urbino 12 dla Kowna. W ciągu całego 2004 r. fi rma 
pozyskała aż 28 nowych klientów na rynkach zagranicznych.

Aby sprostać niemal dwukrotnemu wzrostowi produkcji, 
w 2004  r. wprowadzano drugą zmianę i przeprowadzono ada-
ptację nowej hali produkcyjnej w Środzie Wielkopolskiej. Dodat-
kowo zwiększono zatrudnienie o 235 osób. Pod koniec grudnia 
2004 r. spółka zatrudniała 836 osób. Pozwoliło to na zwiększenie 
produkcji do czterech pojazdów dziennie. Tym samym wyczer-
pano już wszystkie możliwości bezinwestycyjnego zwiększania 
zdolności produkcyjnej.

Lata 2002–2005 w pełni potwierdziły słuszność podjętych decy-
zji przez kierownictwo Solarisa. Przy gwałtownym spadku sprze-
daży na rynku polskim produkcja w fabryce nieustannie wzrastała 
i doszła do poziomu 500 pojazdów rocznie. Możliwe to było głów-
nie dzięki zwiększeniu udziału eksportu do poziomu 75%.
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mgr inż. Zbigniew Rusak – Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Przegubowy trolejbus Solaris Trollino 18 z zasilaniem bateryjnym, przeznaczony dla ATAC Rzym 


