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Polski rynek autobusowy 2009 –
rok kryzysu

Po każdym rekordowym okresie sprze-
daży musi przyjść załamanie rynku. Wszy-
scy się tego spodziewali, lecz nikt nie liczył,
że spadek sprzedaży autobusów w Polsce,
spowodowany kryzysem, będzie tak wyso-
ki. W 2009 r. polscy przewoźnicy zakupili
niecały tysiąc pojazdów. To wynik najniższy
od 1992 r., kiedy to zakupiono 934 autobu-
sy. W porównaniu z 2008 r., spadek sprze-
daży wyniósł 45,3%. Największe spadki
sprzedaży zanotowano w segmencie auto-
busów szkolnych (-97,9%) i lokalnych
(-54,1%). Równie wysoki spadek nastąpił
w segmencie autobusów miejskich (-45,5%).
Mimo to autobusy miejskie w dalszym cią-
gu stanowią dominującą część rynku.

Tak jak w latach poprzednich stanowiły
ponad 51% ogółu sprzedanych jednostek.
Tendencja ta utrzymuje się od 2006 r. Na
pewno oprócz kryzysu, zmniejszone o 406
jednostek zakupy, spowodowane były
brakiem w pierwszym półroczu zasad
przydzielania funduszy unijnych do pro-
jektów realizowanych w ramach Woje-
wódzkich Programów Operacyjnych Roz-
woju Regionalnego. Dla porównania
w pierwszym półroczu 2009 r. sprzedano
tylko 125 autobusów miejskich, podczas
gdy w drugim półroczu aż 361. Najmniej-
sze spadki sprzedaży zanotowano w seg-
mencie autobusów kombi (-25,2%) i tury-
stycznych (-38,2%).

O ile w latach ubiegłych, na wysoki udział
autobusów miejskich w ogólnej liczbie sprze-
danych autobusów miały wpływ duże prze-
targi na dostawy do największych miast,
głównie do Warszawy, Krakowa i Łodzi, o tyle
w 2009 r. dominowały przetargi na dostawy
około 20 pojazdów. Dla porównania, w 2008 r.
5 polskich miast zakupiło 34% wszystkich
autobusów sprzedanych w Polsce, natomiast
rok później tylko 23%. Wśród największych
odbiorców autobusów miejskich są Warsza-
wa (54), Kraków (42), Gdańsk (35), Wrocław
(33), Lublin (30) i Poznań (29).

Nieco drgnęło zainteresowanie pojazda-
mi napędzanymi paliwami alternatywnymi.
W 2009 r. na takie pojazdy zdecydowało się

5000 egzemplarz autobusu z Bolechowa przekazano w maju 2009 r.
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trzech przewoźników, którzy kupili 8 autobu-
sów. Rok wcześniej nabywców znalazły tyl-
ko 3 pojazdy tego typu. 7 jednostek kupio-
nych w ubiegłym roku to autobusy napędza-
ne sprężonym gazem ziemnym. 5 przegubo-
wych MAN Lion’s City CNG zakupiło PKM
Gdynia, a 2 niskowejściowe Solarisy Urbino
LE CNG zostały sprzedane do PKS Dzierżo-
niów. Ponadto PKM Sosnowiec zakupił hy-
brydowy autobus przegubowy z Bolechowa.
To drugi po Poznaniu autobus tego typu za-
kupiony przez polskiego przewoźnika.
W dalszym ciągu tak niskie zainteresowanie
pojazdami proekologicznymi to efekt braku
długofalowej polityki w skali kraju dającej
gwarancje utrzymania korzystnych relacji
cenowych pomiędzy paliwami alternatywny-
mi, a olejem napędowym oraz brak zachęt
promujących tego typu paliwa. Dla przypo-
mnienia warto dodać, że w latach 2006 i 2007
sprzedano odpowiednio 40 i 43 autobusy
napędzane gazem ziemnym i etanolem.

W segmencie autobusów miejskich
swoją dominującą pozycję rynkową utrzymał
Solaris. Na 486 sprzedanych autobusów aż
258 (53%) zostało wyprodukowanych w Bo-
lechowie k. Poznania. Większość z nich trafi-
ła do warszawskich przewoźników – spółki
Mobilis (54) i MZA (20). Rok wcześniej Solaris
dostarczył do polskich miast aż 473 autobu-
sy, czyli prawie tyle ile łącznie zakupiono
w 2009 r. Spadek sprzedaży Solarisa na kra-
jowym rynku był proporcjonalny do spadku
w całym segmencie i wyniósł 45,5%.

Spadek sprzedaży o 16,8% odnotowała
także EvoBus Polska. Mimo to spółka z Nada-
rzyna poprawiła swoją pozycję rynkową,
sprzedając 109 autobusów Mercedes-Benz,
głównie Citaro w wersji dwunastometrowej
oraz przegubowej. Jej udział rynkowy w tym
segmencie wzrósł z poziomu 14,7% do
22,4%. Wysoka pozycja spółki Evobus to
efekt wprowadzenia na polski rynek niskop-
dłogowej wersji Conecto LF w wersji przegu-
bowej. Obecnie pojazdy tego typu eksplo-
atowane są m.in. przez MPK Lublin (10) i MZK
Bydgoszcz (3). Od światowej premiery w Kiel-
cach 55 autobusów Conecto LF w obydwu
wersjach można spotkać na ulicach Lublina,
Białegostoku, Bydgoszczy, Gdyni, Rybnika,
Sosnowca i Tczewa.

Spadki sprzedaży w tym segmencie
odnotowali niemal wszyscy producenci
i importerzy. Największy z nich zanotowała
Scania (-88,7%), której udział rynkowy zma-
lał z 7% do 1,4%. W 2009 r. Scania Polska
sprzedała pojedyncze egzemplarze autobu-
sów OmniCity do Koszalina, Konina, Grudzią-
dza, Opola, Tych i Grodziska Mazowieckiego
oraz OmniLink do Olsztyna. W latach 2007-
2008 sprzedaż miejskich Scanii kształtowała

się na poziomie 60 egzemplarzy, głównie za
sprawą dużych kontraktów dla PKS Grodzisk
Mazowiecki, które wygrało przetargi na ob-
sługę kilku linii w Warszawie.

Równie wysoki spadek sprzedaży na
poziome 65% odnotowała Fabryka Autobu-
sów Solbus z Solca Kujawskiego. 6 autobu-
sów najnowszego modelu Solcity SM12
zakupiła spółka Warbus obsługująca linie

podmiejskie w Gdańsku oraz MPK Tarnów.
Jeden niskowejściowy SN11M trafił do MZK
Nysa. Niewątpliwie na tak słabą sprzedaż
miała wpływ przedłużająca się procedura na
obsługę linii w Krakowie, wygrana przez spół-
kę PTS, która zamówiła 31 autobusów SM12
i SM18 napędzanych ciekłym gazem ziem-
nym LNG. Zostaną one dostarczone dopie-
ro w I kwartale tego roku. Udział rynkowy

Wielkość sprzedaży autobusów w podziale na poszczególne segmenty w latach 2000-2009

MAN Lion’s City G CNG w barwach gdyńskiego PKM
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Solbusa w segmencie autobusów miejskich
zmniejszył się z poziomu 2,2% do 1,4%.

O 56% mniej autobusów sprzedał także
białoruski MAZ, któremu udało zachować się
udział w rynku na poziomie 2,5%. Wśród no-
wych odbiorców pojawiły się takie miasta jak
Bielsk Podlaski i Ostrołęka, które zdecydo-
wały się na zakup niskowejściowych
midibusów serii 206. Łącznie polscy przewoź-
nicy zakupili 11 autobusów serii 206, 103 LE
i 105 MF.

Słupska Kapena sprzedając 26 autobu-
sów, zmniejszyła sprzedaż o 40,5%. Mimo to
udział rynkowy wzrósł z poziomu 4,9% do

5,3%. Wśród sprzedanych autobusów domi-
nowała dwunastometrowa odmiana nisko-
wejściowego autobusu Crossway LE. Najwię-
cej autobusów tego typu zakupiły PGK Su-
wałki i prywatna spółka IREX Sosnowiec.

Sprzedaż na tym samym poziomie utrzy-
mał Autosan, sprzedając 32 autobusy klasy
mini i midi. Udział w rynku producenta
z Sanoka wzrósł z poziomu 3,7% do 6,6%.
Symptomatyczne jest to, że o ile w latach
ubiegłych głównym produktem w segmen-
cie autobusów miejskich były minibusy
H7-20 MB Solina i A8MB Wetlina City, o tyle
w tym roku głównym produktem stał się

miejski midibus Sancity o nowym oznacze-
niu M09LE. Na pojazdy tego typu zdecydo-
wały się m.in. MPK Kraków (7), PKS Grodzisk
Mazowiecki (3), ZKM Ciechanów (2) i PKS
Żary (2), a pojedyncze egzemplarze trafiły do
Sochaczewa, Kutna i Brodnicy.

Wzrost sprzedaży autobusów miejskich
odnotował jedynie MAN Star & Truck, sprze-
dając 28 autobusów rodziny Lion’s City. Na-
leży jednak podkreślić, że w 2008 r. sprze-
daż autobusów tej marki spadła z poziomu
64 jednostek do 12. Warto przypomnieć,
że w szczytowym okresie MAN sprzedawał
w Polsce blisko 130 pojazdów rocznie.
W dalszym ciągu wpływ na niską sprzedaż
ma duży portfel zamówień z innych krajów
europejskich, wydłużający czas dostawy do
okresów nieakceptowanych przez polskich
przewoźników.

W dalszym ciągu wielkim nieobecnym
w segmencie autobusów miejskich jest Volvo.
Być może nowe hybrydowe Volvo 7700
Hybrid pozwoli powrócić tej uznanej marce
na nasz rynek. 2009 r. to także definitywne
zakończenie działalności Jelcza – producen-
ta, który powstał w 1952 r. W ubiegłym roku
do rąk polskich przewoźników trafiły ostat-
nie 2 egzemplarze Salusa i 5 egzemplarzy
M121I4 Mastero. Tym samym w latach 1994-
2009 na polskie ulice trafiło łącznie 648 ni-
skowejściowych autobusów serii M121
w różnych wersjach silnikowych.

W dalszym ciągu najpopularniejszymi
autobusami miejskimi, sprzedanymi w Pol-
sce były niskopodłogowe Solarisy Urbino we
wszystkich możliwych wersjach. Stanowiły
one ponad 50% ogółu sprzedanych pojaz-
dów w tym segmencie. W tym roku najczę-
ściej kupowano Urbino w wersji dwunasto-
metrowej. Do rąk przewoźników trafiło 139
pojazdów tego typu. Na drugim miejscu upla-
sowała się przegubowa wersja autobusu
z Bolechowa, której sprzedano 80 egzempla-
rzy. Kolejnym popularnym autobusem był
Mercedes-Benz Citaro, którego 70 jednostek
trafiło do Wrocławia, Krakowa, Częstochowy
i Wejherowa. Równie wysoką pozycję uzy-
skał Mercedes-Benz Conecto LF w wersji
przegubowej i solo sprzedany w liczbie
39 pojazdów. W klasie autobusów midi naj-
popularniejszymi autobusami były Solaris
Alpino 8,6 i Autosan Sancity M09LE.

Tak jak rok wcześniej, także w 2009 r.
w segmencie autobusów miejskich sprzeda-
no tylko i wyłącznie autobusy niskopodłogo-
we i niskowejściowe. Tym samym można po-
wiedzieć, że niska podłoga stała się standar-
dem w tej grupie pojazdów.

Biorąc pod uwagę, że w Polsce eksplo-
atowanych jest około 11 tys. autobusów miej-
skich, sprzedaż na poziomie 486 jednostek

Sprzedaż autobusów miejskich w latach 2000-2009

Lubelski Mercedes-Benz Conecto NF
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nie zapewnia prawidłowej wymiany parku
autobusowego. Być może uruchomienie pro-
gramów unijnych pod koniec ubiegłego roku
zmieni tę sytuację. Równie ważnym wydarze-
niem było podpisanie umowy wieloletniej
pomiędzy warszawskim ZTM a MZA. Dzięki
tej umowie MZA zostało zobowiązane do za-
kupu 660 autobusów w ciągu najbliższych
siedmiu lat. Innym charakterystycznym ele-
mentem polskiego rynku jest nierównomier-
ne rozłożenie przestrzenne dostaw. Blisko
21% pojazdów trafiło do miast województwa
mazowieckiego (101 egzemplarzy). W gra-
nicach pięćdziesięciu pojazdów zakupiły mia-
sta rozlokowane w województwach pomor-
skim (58), śląskim (50), krakowskim (49)
i wielkopolskim (43). Najmniej autobusów
miejskich trafiło do województw opolskiego
(4), lubuskiego (2), rzeszowskiego (2) i olsz-
tyńskiego (1).

Wśród największych odbiorców autobu-
sów miejskich w 2009 r. znalazły się takie fir-
my jak Mobilis Warszawa (54), MPK Kraków
(42), MPK Wrocław (33), MPK Lublin (30),
MPK Poznań (29), MZA Warszawa (24), Ve-
olia Transport Pomorze (23) i ZTM Kielce (20).

W segmencie autobusów lokalnych,
w dalszym ciągu królują autobusy klasy midi.
Stanowią one 76% ogółu sprzedanych po-
jazdów tego segmentu. Także i w tym seg-
mencie zanotowano znaczny spadek sprze-
daży. Liczba sprzedanych pojazdów spadła
aż o 54,1% w porównaniu z 2008 rokiem.
Łącznie polscy przewoźnicy zakupili 123 au-
tobusy międzymiastowe. To dość ważny sy-
gnał, gdyż od wielu lat poziom sprzedaży
utrzymywał się na poziomie 200-250 jedno-
stek. Przełamanie liczby 200 pojazdów po-
zwala przypuszczać, że większość przewoź-
ników decyduje się na import tańszych auto-
busów używanych. Konieczność ciągłego
podnoszenia standardu podróży powoduje,
że przedsiębiorstwa PKS obsługujące linie
międzymiastowe są bardziej zainteresowane
zakupem autobusów klasy kombi.

Pozycję najpopularniejszego autobusu
ponownie odzyskał Autosan A-0909L, które-
go sprzedano 45 egzemplarzy. Na drugim
miejscu uplasował się Solbus Solway, zaku-
piony w liczbie 31 jednostek w wersji SL10
i SL11. Dotychczasowy lider rynku Kapena
Tema uplasowała się na czwartym miejscu.
Sprzedaż tego autobusu spadła z poziomu
64 do 7 pojazdów. Liderem rynku w tym seg-
mencie został ponownie Autosan, a jego
udział w rynku wzrósł z poziomu 17,9% do
39%. Stale swoją pozycję rynkową wzmac-
nia Solbus, który obecnie kontroluje 27,6%.
Znaczny spadek sprzedaży (blisko 75%) za-
notowała Kapena. O ile w 2008 r. zakupiono
128 autobusów ze Słupska, to rok później

tylko 32. Tym samym udział w rynku spadł
z poziomu 47,8% do 26%.

Autobusy klasy kombi są pomostem po-
między autobusami lokalnymi, a turystyczny-
mi, dzięki czemu mogą być z powodzeniem
wykorzystywane zarówno na regularnych li-
niach międzymiastowych, jak również do
przewozu zorganizowanych grup turystycz-
nych. Łącznie sprzedano w tym segmencie
233 autobusy, w tym blisko 71,7% klasy mini.
To tylko o 25,1% mniej niż rok wcześniej.
W segmencie tym palmę pierwszeństwa
dzierżą minibusy z CMS Auto na bazie
Mercedesa Sprintera.

W klasie midi najpopularniejszym auto-
busem tego segmentu został Soltour w wersji
ST10 i ST11 (28), natomiast w klasie maxi

Autosan A10-12T Lider (13). Na popularno-
ści stracił nieco sprzedawany przez słupską
Kapenę Irisbus Crossway (tylko 8 egzempla-
rzy). Od ponad trzech lat głównymi gracza-
mi w tym segmencie są polscy producenci
Autosan (21,5%) Solbus (12,5%) i Kapena
(4,3%). Niestety coraz częściej, znaczna
część rynku przejmowana jest przez produ-
centów minibusów (58,8%).

Poziom sprzedaży autobusów turystycz-
nych spadł o 38,3%. Łącznie polscy przewoź-
nicy zakupili 108 pojazdów. Liderem tego
segmentu, jak w roku poprzednim została
spółka EvoBus Polska, która sprzedała
44 autobusy, kontrolując 40,7% rynku.
Wszystko za sprawą nowej wersji Mercedesa
Tourismo. W odróżnieniu od poprzedniej

Jedną z nowości ubiegłego roku był midibus Autosan Sancity M09LE

Pozycję najpopularniejszego autobusu lokalnego w 2009 r. odzyskał Autosan A0909L
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generacji, nowa wersja tych popularnych au-
tobusów oferowana jest zarówno w wersji dwu-
jak i trzyosiowej. Autobusy Tourismo były naj-
chętniej kupowanymi autobusami turystyczny-
mi w Polsce w 2009 r. Łącznie sprzedano ich
24 jednostki. Kolejne miejsca w rankingu za-
jęły: Scania Irizar Century (19) i MAN Lion’s
Coach (16). Drugie miejsce w rankingu zajęła
Scania Polska. Chociaż sprzedaż spadła
o około 31,4%, to udział w rynku wzrósł z po-
ziomu 20,0% do 22,2%. Obok modelu Centu-
ry, spółka ze Starej Wsi sprzedała także 5 au-
tobusów PB w tym 2 w wersji trzyosiowej.

Największy spadek sprzedaży zanoto-
wała spółka ze Straszkowa – VDL Bus &
Coach Polska (-72,4%). W zeszłym roku
sprzedała ona tylko 8 autobusów: VDL Bova
Futura 13 (5 jednostek), VDL Bova Magiq 139 (2)
i VDL Bova Futura FHD10 (1). To duże za-
skoczenie, gdyż sprzedaż tej spółki od wie-
lu lat oscylowała w granicach 30 pojazdów.
Tym samym udział w rynku spadł z poziomu
16,6% do 7,4%.

Najpopularniejszym trzyosiowym autobu-
sem turystycznym w 2009 r. został Scania Iri-
zar Century 6x2. Polscy klienci zakupili 11
takich jednostek. Równie popularnym auto-
busem klasy mega była trzyosiowa wersja
MAN Lion’s Coach L (7).

Podobnie jak rok wcześniej liderem pol-
skiego rynku został Solaris kontrolujący aż
27,2% rynku. Utrzymanie tej pozycji było
możliwe dzięki wygraniu większości przetar-
gów na dostawy autobusów miejskich.
Na blisko 70 kontraktów, aż 31 podpisał
Solaris. Na drugim miejscu uplasowała się
spółka EvoBus Polska oferująca autobusy
Mercedes-Benz i Setra. Jej udział rynkowy
wzrósł z poziomu 12,1% do 16,7%. Na trze-
cie miejsce z drugiego spadł Autosan, który
w 2009 r. sprzedał łącznie 140 pojazdów.
Jego udział rynkowy pozostał bez zmian
i wynosił 14,7%. Warto przypomnieć, że 5 lat
wcześniej, Autosan kontrolował blisko 40%
polskiego rynku autobusowego.

Solaris Bus & Coach –
Bolechowo k. Poznania

2009 r. to bardzo ważny rok w historii fir-
my z Bolechowa. To właśnie w tym roku ob-
chodzono dziesięciolecie produkcji autobu-
su Urbino – modelu, który polską myśl tech-
niczną na dobre wprowadził, na rynki całej
Europy oraz na Bliski Wschód. W ciągu dzie-
sięciu lat polscy przewoźnicy zakupili łącznie
2055 autobusów tego typu w różnych wer-
sjach. Drugie tyle trafiło na eksport głównie
do Niemiec, gdzie jeździ już blisko 1,2 tys.
pojazdów z charakterystycznym jamnikiem
na masce. W segmencie niskopodłogowych
autobusów miejskich powyżej 8 ton masy

Minibus CMS Auto na bazie Mercedesa Sprintera

W segmencie autobusów międzymiastowych z roku na rok wzrasta popularność autobusów z Solca

Najpopularniejszy autobus turystyczny w Polsce – Mercedes-Benz Tourismo
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własnej udział w rynku wynosi ponad 55%.
Obok autobusów miejskich fabrykę opuścił
także specjalny autobus do poboru krwi zbu-
dowany na bazie trzyosiowej wersji autobu-
su turystycznego Vacanza.

Soalris cały czas poszerza rodzinę ofe-
rowanych pojazdów, wychodząc naprzeciw
coraz wyższym wymaganiom stawianym
przez przewoźników. W ubiegłym roku pod-
czas targów Busworld w Kortrijk, Solaris po-
kazał dwunastometrową wersję Urbino
z napędem hybrydowym. Tym razem w au-
tobusie wykorzystano system równoległy
amerykańskiej firmy Eaton. Oferowane przez
nią rozwiązania z powodzeniem wykorzysty-
wane są w samochodach użytkowych w Sta-
nach Zjednoczonych. Duże doświadczenia
zdobyto w Chinach, gdzie już ponad tysiąc
autobusów miejskich korzysta z systemu tej
firmy. Pierwotnym źródłem energii, podobnie
jak w autobusie przegubowym jest silnik
Cummins ISBe o mocy 225 KM i pojemności
6,7 litra, spełniający normę emisji spalin EEV.
Silnik spalinowy połączony jest z silnikiem
elektrycznym o maksymalnej mocy 44 kW.
Zautomatyzowana sześciobiegowa skrzynia
Eaton, przekazuje napęd na tylną oś auto-
busu. W ramach poszukiwania nowych roz-
wiązań, w autobusie tym zaprezentowano
także nową aranżację miejsca dla matki
z dzieckiem. Głównym celem ma być zwięk-
szenie bezpieczeństwa podróży dzieci,
a także uprzyjemnienie im czasu spędzane-
go w autobusie.

Solaris nie zamierza ograniczać swojej
aktywności jedynie do segmentu autobusów
miejskich. Po pierwszych doświadczeniach
z modelem Valetta, Solaris zdecydował się
przygotować od podstaw konstrukcję nowe-
go autobusu międzymiastowego. Podczas
kieleckich targów pokazano po raz pierwszy
Solarisa Interurbino. Pojazd ma być pod-
stawą oferty dla przedsiębiorstw PKS i prze-
woźników prywatnych obsługujących
połączenia międzymiastowe. Zewnętrznie
w Interurbino zachowano wszystkie atrybuty
wyrobów z Bolechowa, do których należy
zaliczyć charakterystyczną przednią szybę
z łagodnie opadającą dolną krawędzią, re-
flektory w kształcie łezki i dzielony przedni
zderzak. Charakterystycznym elementem no-
wego autobusu jest poprowadzenie dolnej
krawędzi szyb bocznych aż do pokryw ba-
gażników i nadkoli. Eliminacja bocznego
pasa oblachowania nadała całej bryle lekko-
ści i utrzymania odpowiednich proporcji. Tak,
jak w autobusach miejskich, świetlik przed-
niej tablicy informacyjnej zintegrowano
z szybą przednią. Autobus może przewieźć
jednorazowo 53 pasażerów na miejscach sie-
dzących, a podpodłogowe bagażniki mają Struktura rynku autobusowego w Polsce w 2009 r. według producentów

Porównanie sprzedaży autobusów w latach 2008 i 2009 w podziale na producentów
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pojemność 5,1 m3. Wejście do autobusu za-
pewnia para drzwi w układzie 1-1-0 o szero-
kości czynnej od 670 do 760 mm. Na życze-
nie klienta dostępna jest także wersja z drzwia-
mi w układzie 1-2-0. W takim przypadku ist-
nieje możliwość zabudowy windy i wygospo-
darowania naprzeciwko środkowych drzwi sta-
nowiska do mocowania wózków inwalidzkich.
Podłogę poprowadzono na wysokości
860 mm. Półki bagażowe ponad siedzeniami
to szkło zabudowane w aluminiowych profi-
lach. Dzięki temu optycznie uzyskano większą
przestrzenność wnętrza. Pasażerowie mają do
swojej dyspozycji wysokie fotele z regulacją
pochylenia z zamontowanymi pasami bezpie-
czeństwa, ponad którymi zamontowano, po-
dobnie jak w autobusach turystycznych, indy-
widualne oświetlenie. Odpowiedni komfort
podróży zapewnia przednie niezależne zawie-
szenie ZF RL-75E. W pojeździe zastosowano
nowoczesną deskę rozdzielczą Actia z syste-
mem regulacji pochylenia zintegrowanym
z pochyleniem kolumny kierownicy. W ukła-
dzie napędowym wykorzystano sześciocylin-
drowy silnik Cummins ISBe5 OBD2 o mocy
220 kW i maksymalnym momencie obroto-
wym 1100 Nm oraz sześciostopniową, mecha-
niczną skrzynię biegów ZF 6S 1010BO. Uru-
chomienie produkcji seryjnej Interurbino pla-
nowane jest na połowę br.

Obok produkcji na polski rynek, produ-
cent z Bolechowa cały czas rozwija działal-
ność eksportową. Poza granice Polski wy-
jechało 855 autobusów. Łącznie w 2009 r.
sprzedano 1114 pojazdów marki Solaris.
Jest to najlepszy wynik w historii firmy.
W porównaniu z 2008 rokiem sprzedaż
wzrosła o 77 pojazdów, co oznacza wzrost
o 7,5%. To bardzo dobry wynik biorąc pod
uwagę, że został osiągnięty w okresie naj-
większego kryzysu, który uderzył w sektor
motoryzacyjny.

Odbiorcami autobusów byli głównie
klienci z Grecji i Niemiec. Pozostałe autobu-
sy trafiły do Norwegii, Danii, Austrii, Czech,
Francji i Szwecji. Na rynku niemieckim,
Solaris osiągnął trzecią pozycję, kontrolując
9,5% rynku. Ustąpił pola jedynie globalnym
koncernom, takim jak Daimler i MAN.

Największym zagranicznym odbiorcą
autobusów w minionym roku był grecki
przewoźnik ETHEL. Zakupił on łącznie 320
autobusów: 220 Alpino 8,6 i 100 Urbino 18.
Wszystkie autobusy zostały wyposażone
m.in. w system klimatyzacji z agregatem
o podwyższonej mocy, elektryczną rampę
dla wózków inwalidzkich, system monitorin-
gu, kabinę kierowcy z elektrycznie zamy-
kaną szybą i rolety na bocznych szybach.
Grecki kontrakt warty ponad 80 mln euro to

największe w historii Solarisa jednorazo-
we zamówienie na autobusy. Firma ETHEL
zajmująca się transportem autobusowym
w Atenach i w regionie ateńskim, posiada
ponad 2 tys. klimatyzowanych i niskopo-
dłogowych autobusów. Kursują one aż na
326 liniach. W mieście jest 7 zajezdni au-
tobusowych.

Miniony rok przyniósł Solarisowi także
duże zamówienia od skandynawskich klien-
tów. Do przedsiębiorstw w Danii, Norwegii
i Szwecji zostało dostarczonych 150 Solari-
sów Urbino i Urbino LE. W Norwegii Solaris
wygrał dwa przetargi. Niskowejściowe Urbi-
no obsługują linie na północny wschód od
stolicy kraju, Oslo, w regionie Romerike. Par-
tia 45 Solarisów Urbino 12 Low Entry została
zakupiona przez firmę UniBuss, natomiast
13 jednostek zasili tabor spółki Nettbuss, naj-
większej firmy transportowej w Norwegii.
Autobusy dla Norwegii zostały wyposażone
w specjalny pakiet skandynawski, obejmują-
cy m.in.: podwójne szyby, dodatkowe ogrze-
wanie, czy specjalny system rozruchu silni-
ka przy bardzo niskich temperaturach. Po-
nadto w autobusach zamontowano klimatyza-
cję przestrzeni pasażerskiej oraz system mo-
nitoringu. Partia autobusów dla Norwegii zo-
stała przystosowana do zasilania biodieslem.
11 Solarisów Alpino 8,9 LE trafiło do Bergen.

Premiera Solarisa Interurbino podczas targów Transexpo
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W Szwecji niskopodłogowe Solarisy wy-
jechały na ulice Sztokholmu. 28 Solarisów
Urbino 12 CNG zakupił największy prze-
woźnik autobusowy w stolicy Szwecji – fir-
ma Busslink, z taborem liczącym 1,5 tys.
pojazdów. Z kolei w Danii firma Sporveje
z Arhus obsługująca to historyczne, por-
towe miasto powiększyła swą flotę o 22
Urbino 12 i 7 przegubowych Urbino 18.

EvoBus Polska – Wolica
Gdy w 2008 r. polski przedstawiciel firm

Mercedes-Benz i Setra znacznie poprawił swą
pozycję rynkową, wiele osób uważało, że tak
dobry wynik to tylko efekt wygranego kon-
traktu na dostawę stu autobusów do MPK
Wrocław. Mimo niewielkiego spadku sprze-
daży, spółka EvoBus Polska w 2009 r. osią-
gnęła pozycję wicelidera, kontrolując 16,7%
rynku. Na pewno ten dobry wynik jest deter-
minowany szeroką ofertą w niemal każdym
segmencie rynkowym. Kierownictwo spółki
przyjęło strategię przeniesienia całej gamy
produktów koncernu na polski rynek, co
umożliwia dużą elastyczność w przygotowy-
waniu oferty dla poszczególnych przewoźni-
ków. Główną część sprzedaży stanowiły au-
tobusy miejskie (68%). Łącznie 70 Mercede-
sów Citaro i 39 Conecto LF trafiło do dziesię-
ciu miast. Oczywiście największym odbiorcą
był Wrocław, który zakupił 19 autobusów
Citaro w wersji dwunastometrowej i 14 w wer-
sji przegubowej. Równie duża partia Conec-
to LF trafiła do Lublina (30). Dodatkowo 26
autobusów Citaro zostało zakupionych przez
MPK Kraków i MZK Częstochowa. EvoBus
Polska coraz poważniej przygotowuje się do
wprowadzenia systemów BRT w naszym kra-
ju. W czerwcu jeden z największych autobu-
sów miejskich – czteroosiowy Mercedes-
Benz CapaCity testowany był na ulicach
Warszawy na linii 191, wzbudzając duże za-
interesowanie mieszkańców stolicy.

W segmencie autobusów turystycznych,
Mercedes-Benz Tourismo R2 utrzymał po-
zycję najpopularniejszego autobusu kupo-
wanego w Polsce. W ubiegłym roku do rąk
polskich odbiorców trafiły 24 autobusy,
w tym 4 w wersji trzyosiowej. W ciągu trzech
lat touroperatorzy zakupili łącznie 81 auto-
busów tego typu. Dla porównania poprzed-
nia generacja została sprzedana na prze-
strzeni siedmiu lat w liczbie 141 egzempla-
rzy. Obok Tourismo, EvoBus dostarczył
touroperatorom 6 luksusowych autobusów
Mercedes-Benz Travego, 10 Setr Comfort-
Class i 5 Setr Top-Class.

Jak na razie sprzedaż w klasie autobu-
sów lokalnych i kombi jest niewielka. Wynika
to głównie z ograniczonych możliwości finan-
sowych przewoźników obsługujących linie

Solaris Alpino 8,9 dla Aten

Solaris Urbino LE dla Unibuss

70 Mercedesów Citaro trafiło w 2009 r. na ulice polskich miast
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międzymiastowe. W 2009 r. do rąk polskich
przewoźników trafiło 5 autobusów Merce-
des-Benz Intouro i jedna Setra Multi-Class
S 415 UL.

AUTOSAN SA – Sanok
W 2009 r. autobusy Autosana stanowiły

tylko 14,7% ogółu sprzedanych pojazdów.
Łącznie fabryka z Sanoka dostarczyła na
polski rynek ok. 140 pojazdów (spadek
o 47,8%). Sprzedaż była zdominowana przez
autobusy międzymiastowe (98). Najpopular-
niejszym autobusem wyprodukowanym
w Sanoku był Autosan A0909L (45). Pojazdy
te trafiły przede wszystkim do przedsiębiorstw
PKS. Aby zmienić niekorzystne tendencje,
Autosan w 2008 r. wprowadził do produkcji
nową gamę autobusów międzymiastowych
pod nazwą Eurolider. W ubiegłym roku na
Transexpo zaprezentowano kolejną wersję
tego pojazdu A1212C o długości 12,31 m
i szerokości 2,55 m. Nowy autobus w zależ-
ności od wersji jest przystosowany do prze-
wozu od 75 do 78 pasażerów, w tym od 53
do 55 na miejscach siedzących. Wyposaże-
nie nowego autobusu pozwala zakwalifiko-
wać ten model Eurolidera raczej do pojaz-
dów klasy kombi. Został on wyposażony
m.in. w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej,
wysokie fotele z dwukierunkową regulacją

Testy Mercedesa Citaro CapaCity na ulicach Warszawy

Mercedes-Benz Travego – International Coach of the Year 2010

i z trójpunktowymi pasami bezpieczeństwa,
indywidualne nawiewy i oświetlenie każde-
go miejsca oraz zestaw video z dwoma skła-
danymi monitorami LCD. Nie zapomniano
o wyposażeniu niezbędnym do obsługi linii,
takim jak elektroniczne tablice kierunkowe
i zintegrowane z deską rozdzielczą miejsce
do montażu kasy fiskalnej. Podobnie jak
w przypadku Solarisa Interurbino do napędu
autobusu użyto silnika Euro-5 Cummins ISBe
o pojemności 6,7 dm3 i mocy 220 kW (300 KM),

który połączono z mechaniczną skrzynią bie-
gów ZF 6S-1010BO. W układzie jezdnym za-
budowano niezależne zawieszenie osi przed-
niej i oś tylną firmy ZF. Dodatkowo w komo-
rze silnika zamontowano czujnik przeciwpo-
żarowy oraz system gaszący, co jest odpo-
wiedzią na coraz częstsze zapytania ze stro-
ny przewoźników.

W skład nowej rodziny wchodzi także
autobus niskowejściowy A1212 CLE.
Jest on adresowany przede wszystkim do
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przewoźników obsługujących linie podmiej-
skie. Pierwsze egzemplarze tych pojazdów
trafiły na rynek szwedzki. Bryła nadwozia jest
niemal taka sama jak w przypadku regional-
nego Eurolidera. Jedyna różnica to niżej po-
prowadzona dolna linia okien bocznych po-
między drzwiami. Wprowadzenie niskiej pod-
łogi determinowało także konieczność likwi-
dacji podpodłogowych bagażników. Likwida-
cja przestrzeni bagażowej została częściowo
zrekompensowana zabudową dużych półek
bagażowych ponad przednimi siedzeniami.
Nowy autobus został wyposażony w dwie
pary jednoskrzydłowych drzwi odskokowych,
otwieranych na zewnątrz, w układzie 1-1-0
o szerokości 720 mm każde. W autobusie za-
montowano 47 foteli pasażerskich z wysoki-
mi oparciami oraz przewidziano jedno miej-
sce na wózek inwalidzki. Wszystkie fotele
zostały wyposażone w trójpunktowe pasy
bezpieczeństwa, rozkładane podłokietniki
i uchwyty dla stojących pasażerów. Zajęcie
miejsca w tylnej części wymaga pokonania
dwóch stopni o wysokości 23 cm każdy. Nie
stanowi to większego problemu, gdyż fotele
w tylnej części pojazdu adresowane są dla
osób podróżujących na dalsze odległości.
Lista dodatkowego wyposażenia zawiera tak-
że szyby termoizolacyjne, system przeciwpo-
żarowy DAFO w komorze silnika, nagłośnie-
nie wnętrza, kołpaki kół czy system przyklę-
ku ECAS. Niskowejściowy Eurolider został
wyposażony w wiele najnowszych rozwiązań
podnoszących poziom bezpieczeństwa, ta-
kich jak hamulce tarczowe na obydwu osiach,
EBS (układ elektronicznego sterowania ha-
mulcami), ABS/ASR czy ESP (układ elektro-
nicznej stabilizacji toru jazdy). Autobusy do-
starczane do Szwecji wyposażono w silnik
Euro-5 Cummins ISBe o pojemności 6,7 dm3

i mocy 220 kW (300 KM). Opcjonalnym
wyposażeniem może być sześciocylindrowy
silnik Renault DXi7 o pojemności 7,2 dm3

Autosan Eurolider A1212 C Niskowejściowy Autosan Eurolider A1213CLE

i mocy 235 kW (320 KM). W układzie prze-
niesienia napędu zamontowano automa-
tyczną skrzynię biegów Allison T350R. Jako
opcję klient może zamówić autobus z sze-
ściobiegową mechaniczną skrzynią biegów
ZF 6S-1200.

Wraz z upadłością Jelcza, zarząd Auto-
sana podjął decyzję o rozszerzeniu oferty
w segmencie autobusów miejskich. W Kiel-
cach, Autosan pokazał nowy autobus nisko-
wejściowy M12 LE, będący alternatywną
ofertą w stosunku do Jelcza M121, którego
produkcję zakończono w ubiegłym roku.
Dziwi trochę polityka Autosana, gdzie w cią-
gu jednego roku wprowadzono do produkcji
dwa modele niskowejściowe: Suncity M12 LE
i Eurolider A1212CLE. Być może dzięki efek-
towi synergii i wykorzystaniu tych samych
podzespołów równoległa produkcja obu
modeli nie spowoduje zwiększenia kosztów.
Na pewno Autosan będzie zmuszony utrzy-
mywać znacznie większy zapas części za-
miennych w swoim centralnym magazynie.

Sylwetka Sancity M12LE nawiązuje do
prototypowej konstrukcję Autosana H10-30,
z czterema dwuskrzydłowymi drzwiami i dużą
powierzchnią przeszklenia. W nowym auto-
busie bardzo ciekawie ukształtowano ścianę
tylną. Wyróżnia się ona zamontowaniem bar-
dzo wąskiej szyby tylnej niemal pod samą
linią dachu. Tylna szyba została optycznie
powiększona czarnym przeszkleniem będą-
cym maskownicą tylnej tablicy numerowej.
W odróżnieniu od innych pojazdów, tablicę
numerową umieszczono poniżej szyby tylnej.
Przeciwwagą dla dużej powierzchni pokrywy
silnika, są małe punktowe światła tylne,
symetrycznie rozłożone tuż przy dolnej i gór-
nej krawędzi ściany tylnej. Kolejnymi elemen-
tami wyróżniającymi nadwozie nowego
Autosana są m.in. wąskie szyby boczne za-
montowane ponad oknami zasadniczymi
oraz dzielone pasy bocznego poszycia.

Nadwozie Sancity M12LE jest dłuższe o 10 cm
niż w przypadku konkurentów. Jego długość
wynosi 12,1 m. Kolorystykę wnętrza zacho-
wano w kontrastowych kolorach, co ułatwia
poruszanie się osobom niedowidzącym.
Czerwone obicia foteli Ster MB ożywiają wnę-
trze utrzymane w szarych, pastelowych ko-
lorach. Ciekawym zabiegiem było wyróżnie-
nie siedzeń z pierwszeństwem dla osób star-
szych i inwalidów dużymi, czytelnymi pikto-
gramami. Także i w Sancity pojawiają się
wstawki z polerowanego aluminium, nawią-
zujące stylem do innych modeli autobusów
z Sanoka. Stanowisko kierowcy, oddzielone
od przestrzeni pasażerskiej estetyczną pół-
otwartą kabiną, zostało wyposażone w kom-
fortowy fotel kierowcy ISRI. W związku
z wprowadzeniem instalacji elektrycznej ba-
zującej na magistrali CAN, zdecydowano się
na zamontowanie dobrze znanej deski roz-
dzielczej Siemens VDO. Sancity M12LE może
przewieźć 110 pasażerów, w tym w zależno-
ści od aranżacji wnętrza od 29 do 41 na miej-
scach siedzących. Jednostką napędową,
tak jak w przypadku Eurolidera jest silnik
EEV Cummins ISBEV o mocy 183 kW
(250 KM), współpracujący z automatyczną
skrzynią biegów ZF Ecolife 6AP1200.

Dzięki modułowej budowie autobus bę-
dzie przedstawicielem całej rodziny zunifiko-
wanych wielkopojemnych autobusów miej-
skich. Pod koniec tego roku ma zostać uru-
chomiona produkcja niskopodłogowej wer-
sji M12LF. W 2011 r. zostanie przygotowana
wersja niskowejściowa z napędem CNG. Rok
później bramy fabryki w Sanoku ma opuścić
wersja przegubowa M18LF oraz M12LF
z napędem hybrydowym. Jak na razie nie zo-
stał określony termin wprowadzenia do pro-
dukcji niskowejściowego midibusu M10LE.

Czy M12 LE ma szanse na rynku zdomi-
nowanym przez Solarisa? Należy podkreślić,
że w Polsce konstrukcje niskowejściowe
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mają charakter niszowy. Potencjalni konku-
renci, próbujący przejąć część schedy po
Jelczu, jak choćby Solbus, rozszerzyło swoją
ofertę o autobusy w pełni niskopodłogowe.
Patrząc na wymagania przetargowe, Auto-
san, aby mocniej zaistnieć w sektorze auto-
busów miejskich będzie musiał przyspieszyć
prace nad M12 LF.

Chcąc poprawić swoją sytuację, Autosan
zaczął rozwijać działalność eksportową. Eks-
port Autosana nie jest tak imponujący jak
Solarisa, lecz w dalszym ciągu jest rozwija-
ny. Autobusy z Sanoka trafiły m.in. na Węgry
oraz do Szwecji i Wielkiej Brytanii. Autosan
dostarczył kolejne 10 autobusów A1012T Lider
dla węgierskiego przewoźnika Szabolcs
Volan Nyiregyhaza. Autobusy wyposażono
w silnik Renault Dxi5 Euro-4 o pojemności
7,2 litra i maksymalnej mocy 235 kW
(320 KM), współpracujący z mechaniczną
skrzynią biegów ZF 6S-1200. Do węgierskich
przewoźników trafiły także 4 autobusy Auto-
san H7-20 i jeden A0909L Tramp. Na rynek
brytyjski dostarczono 5 egzemplarzy A1012T
Eagle – odmiany Lidera przystosowanego do
ruchu lewostronnego. Do Szwecji wyekspor-
towano 34 autobusy o łącznej wartości
20 mln zł. Dostawy objęły m.in. autobusy mię-
dzymiastowe, Eurolider: niskowejściowe
A12.13 CLE i A12.12CLE oraz standardowe
A12.13C, ośmiometrowe minibusy A8V We-
tlina na podwoziu Mercedes-Benz Vario 818D
oraz midibusy A08.08T Gemini.

CMS Auto – Sulejówek
CMS Auto to firma specjalizująca się

w produkcji minibusów na bazie samocho-
dów Mercedes-Benz Sprinter, VW Crafter
i Iveco Daily. CMS Auto posiada autoryzację

na dokonywanie zabudów pojazdów Mer-
cedesa, co oznacza, iż auto nie traci gwa-
rancji producenta po „przebudowie”.
Choć w zestawieniach firma pojawiła się
niedawno, to doświadczenie w zakresie
budowy minibusów datuje się od 1997 r.
W kwietniu 2008 r. otwarto nową siedzibę
w Sulejówku pod Warszawą znacznie
zwiększającą zdolności produkcyjne spół-
ki. Rocznie zakłady w Sulejówku opusz-
cza około 200 pojazdów, z których 40%
trafia na eksport. Głównymi zagraniczny-
mi odbiorcami CMS Auto są Niemcy, Li-
twa, Norwegia, Dania, Grecja, Francja,
Finlandia. W 2009 r. CMS Auto sprzedała
polskim przewoźnikom 129 minibusów
przede wszystkim bazujących na Sprinte-
rze. To tylko o 2,3% mniej niż w 2008 r.

Jak widać kryzys zmusił część przewoźników
do zainteresowania się pojazdami o mniejszej
pojemności.

Chcąc poszerzyć ofertę firmy o duże au-
tokary i midibusy, w 2007 r. CMS Auto zo-
stała wyłącznym i oficjalnym dealerem
autobusów TEMSA na polskim rynku.
W ramach CMS Auto funkcjonuje nowy pod-
miot CMS Bus, prowadzący sprzedaż pojaz-
dów Temsa. W 2009 r. CMS Bus sprzedał
2 luksusowe midibusy turystyczne bazujące
na podzespołach MAN – TEMSA Opalin przy-
stosowane do przewozu 35 pasażerów oraz
3 siedmiometrowe TEMSA Prestij napędza-
ne silnikami Mitsubishi. mogące przewieźć
29 pasażerów.

W lutym podczas targów turystycz-
nych Intourex w Sosnowcu, CMS Bus po-
kazał po raz pierwszy polskim klientom
luksusowy autobus turystyczny Diamond,
oferowany w wersji trzynasto- i czterna-
stometrowej. Jednym z twórców Diamonda
jest wieloletni designer Neoplana – Bob Lee.
Dlatego w pojeździe tym można znaleźć
wiele zapożyczeń z Neoplana Starlinera
pierwszej generacji. Charakterystycznym
elementem nowego pojazdu jest łukowe
zakończenie płaszczyzny szyb bocznych,
srebrna listwa przebiegająca wzdłuż kra-
wędzi dachu oraz wzorowane na autobu-
sach amerykańskich reflowane powierzch-
nie pokryw bagażnika i pokryw przeglą-
dowych. Trzyosiowy autobus o długości
13,9 m może jednorazowo pomieścić od
52 do 63 pasażerów oraz 14 m3 bagażu.
W układzie napędowym zastosowano sil-
nik MAN D2876 o pojemności 12,8 dm3

i mocy 353 kW (480 KM) współpracujący
z dwunastobiegową skrzynią biegów
ZF As-Tronic.

TEMSA Prestij podczas targów Transexpo

Jedną z nowości Autosana w segmencie autobusów miejskich był niskowejściowy Autosan M12LE
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Kapena SA – Słupsk
Po bardzo udanym 2008 r., Kapena mu-

siała stawić czoło kryzysowi. Sprzedaż na
polskim rynku w 2009 r. spadła o blisko 70%.
W ręce przewoźników trafiło tylko 69 auto-
busów. Udział rynkowy Kapeny spadł z po-
ziomu 12,9% do 7,2%. Największą grupę
sprzedanych autobusów stanowiły niskowej-
ściowe autobusy Irisbus Crossway 12 LE,
które w głównej mierze zostały zakupione
przez przewoźników obsługujących małe
i średnie miasta. 12 spośród dwudziestu po-
jazdów trafiło do ZGK Suwałki, a 5 do pry-
watnej spółki Irex z Sosnowca. Nowością
2009 r. w ofercie Kapeny był turystyczny mi-
dibus Proxys, który jest budowany w Słupsku
dla potrzeb całej sieci Irisbusa. Jego polska
premiera miała miejsce podczas targów Trans-
expo w 2008 r. Proxys oferowany jest w dwóch
wersjach: o długości 7,75 i 8,45 m. Autobus
o masie całkowitej 10 tys. kg, w zależności od
wersji przystosowany jest do przewozu od
28 do 30 pasażerów. W tylnej części pojazdu
ulokowano bagażnik o pojemności 3,7 m3.
Dwa autobusy tego typu zostały zakupione
przez prywatnych przewoźników.

Solbus – Solec Kujawski
2009 r. to kolejny rok spadku sprze-

daży autobusów Solbusa. Jednak spadek
ten był jednym z najmniejszych spośród
wszystkich producentów oraz importerów
i wyniósł 22,5%. Dzięki temu udział ryn-
kowy fabryki z Solca wzrósł z 5,1 do 7,2%.
Najczęściej sprzedawanymi pojazdami
były autobusy lokalne Solway (31), zarów-
no w wersji jedenasto- jak i dziesięciome-
trowej, które stanowiły blisko 44,9% pro-
dukcji. Z roku na rok wzrasta sprzedaż
autobusów klasy kombi Soltour. Łącznie
sprzedano ich 28, tj. o 5 więcej niż w 2008 r.

Nowością mijającego roku była przegu-
bowa wersja niskopodłogowego autobusu
miejskiego Solcity SM18. Tym samym
Solbus potwierdził swoje aspiracje przejęcia
części udziału na polskim rynku autobusów
miejskich. Posiadając w swojej ofercie auto-
bus klasy mega, Solbus będzie mógł swo-
bodnie uczestniczyć niemal we wszystkich
przetargach na dostawy autobusów
miejskich. W porównaniu z konkurentami
nowy autobus wyróżnia wysoka pojem-
ność, która wynosi od 164 do 179 pasaże-
rów. Źródło napędu stanowi ośmiolitrowy sil-
nik Cummins ISLe5 o mocy 250 kW (340 KM),
który współpracuje z jedną z dwóch automa-
tycznych skrzyń biegów Voith DIWA.5 lub
ZF Ecomat 6HP 604. Od marca br. 15 takich
autobusów wozić będzie mieszkańców Kra-
kowa. Zostały one zakupione wraz z 16 au-
tobusami Solcity 12M przez spółkę PTS

z Krakowa, która obsługiwać będzie linie na
zlecenie Zarządu Infrastruktury Komunikacyj-
nej i Transportu. Wszystkie autobusy napę-
dzane będą silnikami LNG.

Inną nowością, jaką producent z Solca
Kujawskiego pokazał na ubiegłorocznej edy-
cji Transexpo był szkielet dziesięciometrowe-
go, niskowejściowego autobusu miejskiego
oznaczonego symbolem SC10. Niskowej-
ściowy Solbus SC10 będzie autobusem miej-
skim klasy midi, przeznaczonym do przewo-
zu od 64 do 85 pasażerów. W jego konstruk-
cji wykorzystano doświadczenia zdobyte przy
projektowaniu i budowie modelu SM12. Dzię-
ki temu, podobnie jak większe modele, au-
tobus będzie się wyróżniał bardzo korzyst-
nym wskaźnikiem masy i wyższą trwałością.
Midibus, o stylistyce zbliżonej do serii SN,
oferowany będzie w wersji dwu- lub trzy-
drzwiowej o układzie drzwi 1-2-0 i 1-2-1.

Znajdą w nim zastosowanie silniki Cummins
ISBe5 250 o mocy 184 kW lub Iveco Tector
o mocy 195 kW. Obok skrzyni automatycz-
nej Voith DIWA dostępna będzie także skrzy-
nia mechaniczna ZF 6S1200B0. Nowy midi-
bus to odpowiedź Solbusa na konkurencyjne
konstrukcje, takie jak Solaris Urbino 8,6 LE
i Autosan M09LE.

MAN Star Trucks – Wolica
MAN zamknął ubiegłoroczną sprzedaż

liczbą 45 autobusów. W porównaniu z 2008
rokiem zanotowano wzrost sprzedaży
o 40,6%, ale nie można zapomnieć, że rok
wcześniej sprzedaż autobusów MAN i Neo-
plan spadła aż o 61%. Udział rynkowy wzrósł
z poziomu 2% do 4,7%.

W segmencie niskopodłogowych autobu-
sów miejskich MAN Star Trucks sprzedał
łącznie 28 autobusów. Było to o 16 pojazdów

Irisbus Proxys

Irisbus Crossway LE
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Scania Irizar Century

więcej niż rok wcześniej. Głównym powodem
tak słabej sprzedaży w naszym kraju jest
wydłużony czas realizacji zamówienia, zwią-
zany ze zwiększeniem sprzedaży w Europie,
w związku z czym MAN Star Trucks nie mógł
spełnić wymagań stawianych odnośnie ter-
minu realizacji kontraktu w większości prze-
targów ogłaszanych w Polsce. W 2008 r. bra-
my fabryki w Sadach opuściło blisko 1,6 tys.
autobusów. Największym odbiorcą autobu-
sów Lion’s City był PKS Gdańsk, który zaku-
pił łącznie 16 autobusów, w tym jednego mi-
dibusa i 11 przegubowców. W kwietniu Przed-
siębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Gdyni
zakupiło 5 osiemnastometrowych, autobu-
sów zasilanych sprężonym gazem ziemnym
CNG. Jest to druga partia autobusów
MAN Lion’s City G, zamówiona przez PKM
w Gdyni. Po ulicach tego miasta jeździ już
10 takich pojazdów. W segmencie autobu-
sów turystycznych MAN Star Trucks sprze-
dał łącznie 16 autobusów Lion’s Coach
i Lion’s Coach L, wzmacniając swój udział
rynkowy z 11% do 14,7%.

Scania Polska – Stara Wieś
Po dwóch latach hossy, kiedy to Scania

Polska sprzedawała po 100 autobusów rocz-
nie, w 2009 r. sprzedaż spadła do poziomu
33 egzemplarzy. Spadek taki był spowodo-
wany znacznie mniejszą sprzedażą w seg-
mencie autobusów miejskich. Autobusów
serii Omni sprzedano 7 egzemplarzy. Obok
miast, które eksploatują autobusy tego typu
od lat, nowym miastem, które zdecydowało
się na zakup szwedzkiego autobusu było
PKM Tychy. W segmencie autobusów kombi
Scania Polska sprzedała pierwsze egzempla-
rze autobusu i4. Autobus adresowany jest
przede wszystkim do przewoźników obsłu-
gujących regularne linie do 200 km długo-
ści. Dzięki modułowej konstrukcji i bogatej
palecie wyposażenia, może być wykorzysty-
wany zarówno do przewozów turystycznych,
jak i szkolnych. W i4 zastosowano wiele roz-
wiązań flagowego PB. Autobus i4 napędza-
ny jest silnikami Scanii DC9 lub DC12, speł-
niającymi normę Euro-4 przy zastosowaniu
technologii EGR.

Na rynku autobusów turystycznych spół-
ka ze Starej Wsi utrzymała swój stan posia-
dania, kontrolując 22,4% rynku. Łącznie do
polskich klientów trafiły 24 autobusy Irizar
NewCentury i Irizar PB. W porównaniu z po-
przednimi latami zmniejszył się udział luksu-
sowego modelu PB. O ile w latach 2007
i 2008 sprzedano odpowiednio 16 i 17 takich
autobusów, to w ubiegłym roku do rąk pol-
skich przewoźników trafiło tylko 5 pojazdów.

Uwzględniając sytuację ekonomiczną
kraju, Scania Polska rozszerzyła swoją

Premiera przegubowej wersji Solbusa Solcity 18M

MAN Lion’s Coach
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działalność o tzw. wynajem autobusów. Po-
mysł wprowadzenia nowej usługi zrodziło
samo życie. Długi czas dostawy nowego
pojazdu albo wypadek, który na dłużej unie-
ruchamiał autobus powodował duże proble-
my organizacyjne wśród przewoźników opty-
malnie wykorzystujących swój tabor. Tak więc
wypożyczony autobus doskonale sprawdzi
się nie tylko w trudnych sytuacjach związa-
nych z pozyskaniem kredytu w czasach za-
ostrzonych wymagań stawianych klientom
przez banki, ale w także sytuacjach awaryj-
nych. Autobusy oferowane przez Scania Pol-
ska wypożyczyć może niemal każdy prze-
woźnik. Jedynym warunkiem jest uiszczenie
w momencie odbioru autobusu kaucji w wy-
sokości dwóch miesięcznych rat. Kwota ta
jest rozliczana pod koniec trwania umowy.
Minimalny okres wynajmu to 6 miesięcy.
W cenie czynszu zawarte są wszelkie prze-
glądy i naprawy wykonywane w sieci autory-
zowanych serwisów Scania Polska, ubezpie-
czenie od odpowiedzialności cywilnej, jak
i AC oraz podatek drogowy.

MAZ Auto Poland – Piaseczno
Mijający rok nie był także pomyślny dla

białoruskiego producenta. Spadek sprzeda-
ży wyniósł 56%. O ile w latach ubiegłych naj-
większym powodzeniem cieszył się dwuna-
stometrowy MAZ 203, o tyle w 2009 r. prze-
woźnicy decydowali się głównie na dziewię-
ciometrowy midibus MAZ 206. Sprzedano ich
łącznie 7, a większość z nich trafiła do Ostro-
łęki. Obok tego modelu, przewoźnicy z Bia-
łegostoku i Elbląga zakupili 4 autobusy po-
przedniej generacji produkowane na licencji
Neoplana – dwunastometrowego MAZ 103
i średniopodłogowego, przegubowego
MAZ 105. Obok autobusów, MAZ przygoto-
wał we współpracy z MPK Lublin, konstruk-
cję trolejbusu bazującą na MAZ 203.

VDL Bus & Coach Polska
W latach 2005-2008 spółka ze Strasz-

kowa sprzedawała blisko 30 autobusów
rocznie. Jednak w roku ubiegłym sprzedaż
spadła do poziomu 8, czyli o 72,8%. To po-
ziom, jaki osiągnęła spółka w pierwszym
roku swej działalności w 2000 r. Jest to o tyle
zaskakujące, gdyż VDL posiada bardzo sze-
roką gamę autobusów, umożliwiającą ela-
stycznie kształtować ofertę. W dalszym cią-
gu najpopularniejszym autobusem oferowa-
nym przez spółkę pozostaje VDL BOVA Fu-
tura, sprzedawana głównie w wersji dwu-
osiowej o długości 12,8 m. Obok tej wersji,
polski przewoźnik zakupił także Futurę
o długości 10 m. Futura stanowi 75%
sprzedanych pojazdów przez VDL Bus &
Coach Polska. Od roku 2000 na polskim

rynku sprzedano łącznie 135 egzemplarzy
tego modelu. Pozostałe autobusy to trzy-
osiowa wersja autobusu turystycznego
VDL BOVA Magiq.

Nowością mijającego roku był autobus
kombi VDL BOVA Futura FLI. Autobus ten jest
przeznaczony zarówno dla przewoźników
obsługujących przewozy dalekobieżne, jak
i krótkie linie podmiejskie. Jego uniwersal-
ność ma być główną zaletą dla przewoźni-
ków działających na niestabilnym rynku prze-
wozowym, wymagającym elastycznego do-
stosowania taboru do dynamicznie zmienia-
jących się potrzeb przewozowych. Głównym
aspektem uwzględnianym w pracach projek-
towych była efektywność ekonomiczna no-
wego pojazdu. W pojeździe zachowano jak
najwięcej rozwiązań z wersji turystycznej, re-
zygnując z tych, które w sposób istotny pod-
noszą cenę pojazdu. W dalszym ciągu za-
chowano klimatyzację przestrzeni pasażer-
skiej, która jest niemal standardowym wypo-
sażeniem zarówno autobusów turystycznych,

jak i regionalnych oraz miejskich. Mimo za-
stosowania obniżonej podłogi postanowio-
no utrzymać pojemność bagażników na po-
ziomie od 7 do 9 m3. To niezbędna wielkość
przy obsłudze grup turystycznych. We wnę-
trzu zamontowano wysokie fotele z obiciem
ułatwiającym utrzymanie czystości. Znaczne
ograniczenie opcji wyposażenia i zmniejsze-
nie liczby elektronicznych sterowników, po-
zwoliło obniżyć cenę pojazdu, jak również
ograniczyć koszty obsługi. Dalsze obniżenie
kosztów eksploatacji uzyskano poprzez
zmniejszenie masy własnej i zoptymalizowa-
nie układu napędowego pod kątem uzyska-
nia jak najmniejszego zużycia paliwa. W dal-
szym ciągu w układzie napędowym używa-
ne będą silniki DAF. Futura Intercity FLI ofe-
rowana jest w trzech wersjach długościowych
10, 12 i 12,75 m i przystosowana do przewo-
zu od 45 do 63 pasażerów. Nowy autobus
był już testowany przez polskich przewoźni-
ków, osiągając średnie zużycie paliwa na
poziomie 22 l /100 km. Cena FLI startuje od

Midibus MAZ 206

VDL Bova Futura FLI
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poziomu 154 tys. euro. W tej kwocie klient
otrzymuje autobus przygotowany na miarę,
bez możliwości doboru dodatkowych opcji
wyposażenia.

SOR Polska – Warszawa
Po „rozwodzie” z Solbusem, SOR posta-

nowił samodzielnie walczyć o polski rynek.
W tym celu w 2007 r. utworzono spółkę SOR
Polska z siedzibą w Warszawie. Oferta spół-
ki obejmuje znane już polskim klientom au-
tobusy serii BN, C i LH, jak również najnow-
sze modele niskopodłgowych autobusów
miejskich serii NB. W 2009 r. SOR Polska
sprzedała 7 egzemplarzy autobusów lokal-
nych SOR C10,5 oraz SOR C12.

Nowością na polskim rynku był niskopo-
dłogowy autobus przegubowy SOR NB18,
przystosowany do przewozu 161 pasażerów.
Jest jednym z dłuższych autobusów tego
typu oferowanych w Europie. Jego długość
to 18,75 m. Najbardziej charakterystycznym
elementem jest 5 dwuskrzydłowych drzwi.
Mimo znacznej długości, masa własna po-
jazdu nie przekracza 14,5 tys. kg. Autobus
napędzany jest ośmiolitrowym silnikiem Euro-5
IVECO Cursor F2BE3681B o mocy 243 kW
(330 KM). Moment napędowy 1400 Nm prze-
kazywany jest na koła osi tylnej za pośred-
nictwem automatycznej skrzyni biegów
ZF Ecomat 6HP 604C automat. Jak we
wszystkich pojazdach SOR, z przodu zasto-
sowano własną konstrukcję niezależnego za-
wieszenia SOR NB 004 z kołami o średnicy
19,5”. Na osi środkowej i tylnej zabudowano
osie portalowe Voith BDA 115 i BRA 132.

Premiera autobusów w wersji zarówno
dwunasto-, jak i osiemnastometrowej miała

miejsce podczas brneńskich targów AUTOTEC
w 2006 r. Przez dwa lata testowano prototy-
py i uruchomienie produkcji nastąpiło
w 2008 r., wraz z ogłoszeniem przetargu na
dostawę ponad 620 autobusów dla Pragi.
Ostatecznie, postępowanie to wygrała firma
z Libchavy. W ramach podpisanego kontrak-
tu SOR dostarczy w latach 2008-2014, 465
niskopodłogowych autobusów NB 12 oraz
255 niskopodłogowych, przegubowych au-
tobusów NB 18, w tym 20 z napędem hybry-
dowym oznaczonych jako NBH 18.

Volvo Polska Autobusy –
Wrocław

Volvo Polska Autobusy sprzedała w 2009 r.
tylko 6 autobusów. Sprzedaż ograniczyła się
jedynie do autobusów turystycznych serii
9700, w tym 5 w wersji trzyosiowej. Tak, jak

rok wcześniej Volvo nie sprzedało w Polsce
żadnego autobusu miejskiego, chociaż fabry-
ka we Wrocławiu pracuje na pełnych obrotach.
W ubiegłym roku bramy fabryki opuściły 722
autobusy. W ramach działań promocyjnych,
na początku października, Volvo Polska udo-
stępniło na testy hybrydową wersję Volvo 7700,
która była eksploatowana we Wrocławiu przez
okres tygodnia. Hybrydowy napęd Volvo zwa-
ny I-SAM składa się z silnika Volvo D5E o po-
jemności 5 dm3 i mocy 154 kW (210 KM), ge-
neratora, elektronicznego modułu sterujące-
go, zautomatyzowanej, mechanicznej skrzyni
biegów I-shift, silnika elektrycznego o mocy
ciągłej 160 kW i układu baterii litowo-jono-
wych, umożliwiających zgromadzenie ener-
gii hamowania. Dzięki tak zaprojektowane-
mu układowi, autobus hybrydowy jest tylko
o 100 kg cięższy niż autobus napędzany kla-
sycznym silnikiem Diesla. Tym samym auto-
bus może przewieźć 95 pasażerów, w tym
29 na miejscach siedzących. Pojazd ma moż-
liwość krótkiego przejazdu przy wyłączonym
silniku spalinowym. Autobus hybrydowy Vo-
lvo poddano niewielkiemu redesignowi. Sty-
liści harmonijnie wkomponowali osłony agre-
gatów zamontowanych na dachu. Jest to wi-
doczne zwłaszcza w tylnej części pojazdu.
Inaczej niż w seryjnym Volvo 7700 ukształto-
wano wloty powietrza do silnika. Nowy auto-
bus eksploatowany jest od ponad dwóch lat
w Geteborgu. Testy wykonane w zatłoczonym
ruchu miejskim, potwierdziły założenia o niż-
szym zużyciu paliwa w granicach 30%.
6 egzemplarzy tego autobusu trafiło już do
Luksemburga. Nowe autobusy będą obsłu-
giwały regularną komunikację w tym mieście,
głównie na liniach charakteryzujących się
częstymi zatrzymaniami, tak aby móc w peł-
ni wykorzystać zalety napędu hybrydowego.
Kolejne egzemplarze trafią do szwajcarskie-
go przewoźnika SwissPost.

SOR Polska rozpoczął promocję niskopodłogowego autobusu serii NB

Prezentacja hybrydowego Volvo w MPK Wrocław


