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Na wstępieW numerze:

Szanowni Czytelnicy,
Drodzy Przyjaciele,

po raz pierwszy mam przyjemność 
zwrócić się do Was za pośrednic-
twem Magazynu Solaris. Zapewne 
z niejedną i niejednym z Was mo-
głem już spotkać się osobiście, 
rozmawiać lub korespondować. Od 
października ubiegłego roku jestem 
Prezesem Zarządu Solarisa, będące-
go teraz częścią grupy CAF.

Nasza firma rozwijała się siłą wizji, 
zaangażowania oraz zdolności jej 
założycieli i pracowników. Wszystko, 
co najlepsze i sprawdzone w Sola-
risie, będzie kontynuowane, aby jak 
najlepiej przysłużyło się naszym 
Klientom. Mamy jednak znacznie 
większe ambicje i jasno określony 
cel: utrzymanie i umocnienie pozycji 
lidera elektromobilności w Europie. 
Chcemy dać naszej firmie impuls do 
nowego etapu wzrostu, do kolejne-
go skoku naprzód. Wiemy bardzo 
dobrze, w których aspektach może-
my osiągnąć więcej, działać lepiej 

i rozwijać się szybciej. Określiliśmy 
na nowo nasze wartości i priorytety. 
Teraz potwierdzimy je w działaniu.

Bardzo wiele razem już osiągnęli-
śmy. Dziękujemy za dotychczasowe 
zaufanie i współpracę. O tym, co 

czeka nas w tym roku – pod kątem 
naszej oferty, premier pojazdów 
i nowych technologii – oraz kil-
ka słów na temat tego, jak wyglą-
dał nasz rok 2018, dowiecie się na 
kolejnych stronach najnowszego  
„Magazynu Solaris”.

Wywiad z Javierem Calleją
Z Prezesem Zarządu firmy Solaris, Javierem Calleją, rozmawiamy o jego planach na 
najbliższe miesiące, o transformacji transportu publicznego, a także o wyzwaniach, 
jakie będą stały przed operatorami w przyszłości.

Rozwiązania z zakresu elektromobilności  
„pod klucz”
Przetargi typu „turnkey” to nowe wyzwanie dla producentów autobusów elektrycz-
nych. Solaris odpowiada na potrzeby rynku i oferuje swoje usługi oraz produkty 
również w tym obszarze.

Solaris podsumowuje rok 2018
Firma szesnasty raz z rzędu została liderem polskiego rynku autobusów miejskich 
i utrzymała pozycję w europejskiej czołówce. W 2018 roku aż 36% wyprodukowa-
nych przez Solarisa pojazdów stanowiły te z napędami alternatywnymi. 
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Nowości
Kierunek > UITP
Elektromobilność wchodzi w kolejny etap rozwoju
Modelowy sukces – 20 lat Urbino
Optiline – autorska linia części zamiennych
7 lat Fundacji „Zielony Jamnik”

04/07  
22/25    
30/33 
34/35  
36/39
40/42  

Serdecznie pozdrawiam, życząc interesującej lektury! 

Wydawca: Solaris Bus & Coach S.A., ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska, Polska, tel.: +48 61 6672 333, faks: +48 61 6672 345, e-mail: 
solarisbus@solarisbus.com, www.solarisbus.com
Redakcja: Agata Barnaś, Mateusz Figaszewski, Anna Kordylas, Anna Kozłowska, Alicja Malewicz-Pełczyńska, Marcin Napierała, Maciej Sankowski, 
Karolina Sarmow
Zdjęcia: Solaris Bus & Coach S.A.
Projekt, skład: Weave Studio Dominika Banaszak.

Wiosna 2019 / Magazyn Klientów / 32 / Magazyn Klientów / Wiosna 2019



15 autobusów elektrycznych 
marki Solaris zasili flotę ber-
lińskiego operatora transpor-
tu publicznego BVG. Wartość 
kontraktu, wraz z infrastrukturą 
uzupełniania energii, wynosi 
13,2 mln euro. Będą to pierw-
sze przegubowe autobusy elek-
tryczne w stolicy Niemiec.

W tym roku na francuskim 
rynku zadebiutują trolejbu-
sy marki Solaris. Wszystko za 
sprawą wygranego przetargu 
w Saint-Etienne, do którego 
w latach 2019-2022 przyjadą 
łącznie 22 sztuki Trollino 12. 

Berlin mówi „tak” e-mobilności

Saint-Etienne wybiera trolejbusy Trollino

Zamówione pojazdy będą uzupeł-
niały energię w wybranych miej-
scach miasta poprzez tzw. odwró-
cony pantograf (opuszczany do 
dachu pojazdu ze stacji ładowania) 
oraz na terenie zajezdni, za pomo-
cą złącza typu plug-in. Przewoźnik 
zdecydował się na baterie Solaris 
High Power o łącznej pojemności 
174 kWh. Jednostką napędową bę-
dzie oś ze zintegrowanymi  silnika-
mi elektrycznymi. 

Autobusy z logo zielonego jamnika 
są bardzo dobrze znane mieszkań-
com Berlina. Solaris dostarczył ich 

tam od 2000 roku już ponad 300, 
w tym 5 elektrycznych. Producent 
rozpoczął już także – zgodnie z pod-
pisaną w zeszłym roku umową – do-
stawy kolejnych 15 sztuk Solarisów 
Urbino 12 electric.

Liczba elektrycznych Solarisów do-
tychczas dostarczonych lub zamó-
wionych przez niemieckich klientów 

Kontrakt zakłada dostawę 22 trolej-
busów Solaris Trollino o długości  
12 metrów wyposażonych w syste-
my napędowe Škoda. Oprócz tra-
dycyjnego napędu, Trollino dla Sa-
int-Etienne będą posiadać baterie 
o pojemności ponad 40 kWh, które 
pozwolą na jazdę trolejbusów tak-
że poza siecią trakcyjną. Ponadto 
produkowane dla klienta z Francji 
trolejbusy Solaris zostaną wypo-
sażone w klimatyzację, monitoring, 
tzw. „kabinę antyagresyjną” oraz 
innowacyjny system oświetlenia 
wewnętrznego, który częściowo 

wynosi już blisko 100. Wożą miesz-
kańców w: Berlinie, Brunszwiku, 
Dreźnie, Düsseldorfie, Frankfurcie, 
Fürth, Hamburgu, Hanowerze, Lahr, 
Oberhausen i Norymberdze. To 
ostatnie miasto zamówiło niedaw-
no kolejne dwie sztuki bateryjnego 
Urbino – tym razem w wersji prze-
gubowej.

będzie zamontowany w poręczach 
dla pasażerów. Zgodnie z umową 
pięć Trollino 12 trafi do przewoźni-
ka z Saint-Etienne jeszcze w roku 
2019, kolejnych pięć pojazdów 
w roku 2020, pozostałe zaś w latach  
2021-2022. 

Solaris zadebiutował na francuskim 
rynku w 2003 roku. Od tego momen-
tu dostarczył do przewoźników znad 
Sekwany ponad 500 autobusów. 

Javier Calleja podczas przekazania pierwszego z 15 Urbino 12 electric dla BVG Berlin, fot. BVG

Mający swą światową pre-
mierę podczas ubiegłorocznych 
targów Transexpo w Kielcach, 
niskoemisyjny Solaris Urbino 12 
LE lite hybrid został wyróżniony 
nagrodą Top Design Award 2019.

Top Design Award 2019 
dla Solarisa w wersji „lite”

Za produktową nowość wyróżnieni 
zostali Jens Timmich, odpowiedzial-
ny od wielu lat za design pojazdów 
marki Solaris, oraz Michał Pikuła – 
Dyrektor Działu Rozwoju Autobusów, 
który jest autorem projektu techni- 
cznego nowej konstrukcji.

Nagrody Top Design, rozdane pod-
czas odbywających się w Poznaniu 
targów Arena Design, premiują inno- 
wacyjność, a przyznany tytuł –  jak 
zapewniają organizatorzy – ma peł-
nić rolę certyfikatu najwyższej ja-
kości wzornictwa. W składzie jury 
konkursu znalazły się uznane au-
torytety z branży kreatywnej: liczni 
projektanci, styliści oraz pracowni-

Solaris został nagrodzony przez niemieckie czasopismo branżowe 
„Busplaner” w konkursie „Zrównoważony Rozwój 2019”. Wyróżnienie 
przyznano w kategorii „Pojazd koncepcyjny”, a otrzymał je Urbino 
12 hydrogen – autobus wodorowy, który swoją premierę świętować 
będzie w czerwcu, podczas Kongresu UITP w Sztokholmie. 

Wodorowy Solaris Urbino 12 hydrogen 
zdobywa swoją pierwszą nagrodę 

cy akademiccy. Nagrody przyznano 
w 16 kategoriach, a autobus Solarisa 
zwyciężył w kategorii motoryzacja 
i transport publiczny.
 
Poza nowoczesnym designem, głów-
ną zaletą nagrodzonego pojazdu jest 
niskie zużycie paliwa, a tym samym 
mniejsze koszty eksploatacji w po-

równaniu z analogicznymi konstruk-
cjami dostępnymi na rynku. Głównym 
celem przyświecającym inżynierom 
Biura Badań i Rozwoju firmy Solaris, 
pracujących nad stworzeniem Urbino 
12 LE lite hybrid, było opracowanie 
konstrukcji autobusu, który w teście 
SORT 2 uzyska zużycie paliwa na po-
ziomie poniżej 30 litrów na 100 km. 
 

Uroczyste wręczenie nagród od-
było się  18 marca w Berlinie. 
To kolejne wyróżnienie przyzna-

ne przez redakcję „Busplanera” 
dla pojazdów Solarisa – Urbino  
8,9 LE electric zdobyło je w kategorii  

„Innowacja Roku 2012”, w roku 2014 
przyznano je autobusowi Urbino 
18,75 electric, zaś w roku 2017 na-
grodę otrzymał 12-metrowy model 
elektryczny w kategorii „Transport 
Publiczny” za wkład w rozwój elek-
tromobilności na rynku niemieckim. 
Tegoroczna nagroda jest jednak zu-
pełnie pierwszym i jeszcze przed-
premierowym wyróżnieniem dla po-
jazdu wodorowego Solaris Urbino  
12 hydrogen, który swoją  światową 
odsłonę będzie świętował w czerw-
cu 2019 podczas wystawy UITP (wię-
cej na temat uczestnictwa Solarisa 
na UITP na stronie 22). Jury konkur-
su doceniło autobus Solarisa m.in. 
za rozwiązania techniczne, zapew-
niające jego bezemisyjne użytkowa-
nie – jedyną substancją wydzielaną 
podczas jazdy jest bowiem para 
wodna.Fot. Hussverlag
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Zakończyły się dostawy 30 
trolejbusów nowej generacji 
do Gdyni. Wśród nich są 
pierwsze przegubowe Solarisy  
Trollino 18.

Debiut przegubowców w Gdyni

Zamówione przez Gdynię Solarisy, 
oprócz tradycyjnych napędów 
trolejbusowych, są wyposażone 

w dodatkowe baterie umożliwiają-
ce jazdę poza trakcją. W przypadku  
14 Solarisów Trollino 12 są to ba-
terie o pojemności 58 kWh, w 16 
przegubowcach zaś zamontowano 
baterie o pojemności 87 kWh. Ozna-
cza to, że oba typy pojazdów bez 
pantografu mogą pokonać w trybie 
bezemisyjnym kilkadziesiąt kilo-

metrów. – Trolejbusy w Gdyni stały 
się już rozpoznawalnym znakiem 
jakości w dziedzinie ekologicznego 
transportu. Dzięki bateriom są one 
w stanie jeździć także po trasach 
pozbawionych sieci trakcyjnej. – 
mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała, 
wiceprezydent Gdyni. – Nowe trolej-
busowe przegubowce, których do tej 
pory nie widzieliśmy na gdyńskich 
ulicach, zabierają na pokład prawie 
dwukrotnie więcej osób niż pojazd 
standardowy, przy porównywalnym 
koszcie eksploatacji. Dzięki nowym 
pojazdom elektrycznym, ponad 1/3 
ruchu pasażerskiego komunikacji 
miejskiej w Gdyni będzie odbywać 
się dzięki trolejbusom.

Gdynia jest nabywcą pierwszego 
trolejbusu wyprodukowanego przez 
firmę Solaris w 2000 roku. Do „mia-
sta z morza i marzeń” trafił też ty-
siąc pierwszy trolejbus wyproduko-
wany w Bolechowie pod Poznaniem.

W dniach 5-6 lutego w Berlinie 
odbyła się X edycja konferen-
cji ElekBu organizowanej przez 
VDV Akademie. Podczas spo-
tkania przedstawiciele firm 
działających w sektorze trans-
portu publicznego mieli okazję 
zaprezentować swoje projekty 
i osiągnięcia w obszarze elek-
tromobilności oraz porozma-
wiać o kolejnych etapach w roz-
woju autobusów bezemisyjnych  
i infrastruktury.

Solaris podczas ElekBu

ElekBu obchodziło w tym roku swoje 
dziesiąte urodziny. Nie sposób było 
nie zauważyć, jak w ciągu ostatniej 
dekady konferencja ta się powięk-
szyła. Tym razem przyciągnęła pra-
wie 60 wystawców. 

Event organizowany przez VDV  
Akademie jest niepowtarzalnym 
połączeniem konferencji z wystawą 
produktów, stanowiąc tym samym 
miejsce dialogu dla wszystkich 

uczestników rynku elektromobilno-
ści. I tak prezentacje przedstawio-
ne w ramach konferencji dotyczyły 
m.in. doświadczeń przewoźników 
posiadających w swoich flotach 
autobusy elektryczne, organizacji 
infrastruktury do ładowania na za-
jezdni i poza nią czy też rozwoju ba-
terii i ich recyklingu.

Solaris zaprezentował w Berlinie nie 
tylko autobus elektryczny Urbino 

12 electric, ale także uczestnicząc 
w panelu „Aleja kreatywności”, prze-
stawił swoje osiągnięcia i nowe 
rozwiązania w obszarze elektro-
mobilności, zaprezentował także 
koncepcję autobusu wodorowego 
Urbino 12 hydrogen, który swoją 
premierę będzie miał już w czerw-
cu (więcej o autobusie wodorowym 
marki Solaris na stronach 12-17).

Fot. Michał Dobras

Podczas jubileuszowej Konferencji Moto Idea Solaris został 
wyróżniony nagrodą przyznawaną przez jej organizatora. Nagroda 
Dziesięciolecia wyraża uznanie dla osiągnięć firmy w ciągu ostatniej 
dekady.

Solaris wyróżniony „Nagrodą Dziesięciolecia”  
Moto Idea

Przewoźnik Arriva zamówił 54 
autobusy Solaris Urbino 18 na-
pędzane gazem CNG. Pojazdy 
wyjadą na ulice Warszawy jesz-
cze w tym roku. Będzie to de-
biut „gazowców” marki Solaris 
w stolicy Polski. 

Duże zamówienie Arrivy. 
Urbino CNG dla Warszawy

Moto Idea to ceniona w branży 
motoryzacyjnej konferencja, pod-
czas której już od 10 lat spotykają 
się przedstawiciele firm z całego 
sektora, aby wymienić się swoimi 
doświadczeniami w produkcji, logi-
styce czy zarządzaniu. Dzięki obec-
ności reprezentantów organizacji 
branżowych, wydarzenie jest rów-
nież miejscem, gdzie przedstawiane 
i podsumowywane są najnowsze 
technologie i trendy z obszaru au-
tomotive. 

W tym roku organizator spotka-
nia po raz kolejny uhonorował 
osiągnięcia Solarisa. Przyznana 
„Nagroda Dziesięciolecia” jest dla 
producenta o tyle istotna, że jest 
wyrazem uznania dla starań i dążeń 
firmy w kierunku rozwijania port-
folio innowacyjnych pojazdów na 
przestrzeni ostatnich 10 lat.

54 autobusy Urbino 18 CNG zamó-
wione przez spółkę Arriva jeszcze 
w tym roku rozpoczną regularne 
kursy po Warszawie. Mimo że uli-
cami miasta jeździ już blisko 1500 
pojazdów marki Solaris, producent 
po raz pierwszy dostarczy do stolicy 
autobusy napędzane gazem ziem-
nym. 

Przegubowe gazowce zostaną wypo-
sażone w szereg ekologicznych roz-
wiązań gwarantujących niższą emi-
sję zanieczyszczeń do atmosfery. 
Autobusy napędzane będą sprężo-

nym gazem ziemnym przystosowa-
nym do użycia w silniku spalinowym 
Cummins spełniającym normę Euro 
6. Pojazdy będą wyposażone w roz-
budowany pakiet systemów elek-
tronicznych zwiększających bezpie-

czeństwo pasażerów i kierowcy. 

Solaris produkuje autobusy z napę-
dem CNG od 2004 roku. Do tej pory 
z podpoznańskiej fabryki wyjechało 
już ponad 1100 tego typu pojazdów.

Na zdjęciu (od lewej): Jacek Gulmantowicz, G24 Group, organizator konferencji; Anna Kozłowska, 
Solaris; Jędrzej Kowalczyk, Fanuc
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Kierunek: e-mobility Solaris w roku 2018 do swoich klien-
tów w Polsce i za granicą dostarczył 
łącznie 1226 autobusów i trolejbu-
sów. Spośród nich 402 trafiły do 
polskich odbiorców. Tym samym 
spółka po raz 16. z rzędu została 
liderem krajowego rynku nisko-
podłogowych autobusów miejskich 
z udziałem 33%.

Rok 2018 był rekordowy dla branży 
autobusowej w Polsce w ogóle. Do 

W 2018 roku aż 36% wyprodukowanych przez Solarisa pojazdów stanowiły 
te z napędami alternatywnymi. To najlepszy dowód na to, jak szybko bran-
ża autobusowa podąża w kierunku e-mobilności. Ponadto w minionym 
roku firma szesnasty raz z rzędu została liderem polskiego rynku autobu-
sów miejskich i utrzymała pozycję w europejskiej czołówce.

polskich przewoźników autobuso-
wych dostarczono łącznie 1195 au-
tobusów, co w porównaniu z rokiem 
2017 (795 sztuk) daje wzrost rynku aż 
o 50%! 

Do klientów spoza Polski Sola-
ris w roku 2018 dostarczył łącz-
nie 824 pojazdy, z czego naj-
więcej na Litwę (162 sztuki), do 
Niemiec (153 sztuki), Czech (141 
sztuk) oraz Włoch (113 sztuk). 

Największymi kontraktami zreali-
zowanymi w minionym roku przez 
Solarisa były dostawy do Wilna 
(149 autobusów Solarisów Urbino 
12 i Urbino 18), Rzymu (90 autobu-
sów InterUrbino 12), Brukseli (63 
autobusy Urbino 12 hybrid) oraz  
Düsseldorfu (54 autobusy Urbino 18). 
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Należy podkreślić to, że coraz większą rolę w strukturze sprzedażowej 
i produktowej Solarisa odgrywają autobusy z alternatywnymi napędami, 
w tym w szczególności hybrydowymi oraz elektrycznymi. W roku 2018 aż 
36% wszystkich zrealizowanych kontraktów stanowiły dostawy po-
jazdów „low-” albo „zero-emission”. W podsumowywanym okresie 107 
autobusów z napędem bateryjnym zostało dostarczonych do klientów 
z Belgii, Czech, Hiszpanii, Niemiec, Norwegii, Polski, Rumunii, Słowacji, 
Szwecji i Włoch. Tym samym Solaris z udziałem 17% znalazł się w czołów-
ce europejskich firm aktywnych w obszarze e-mobility. Przypomnijmy, że 
autobus elektryczny Solaris Urbino 12 electric został w roku 2017 wybrany 
Najlepszym Autobusem Miejskim Roku.

Wzrost znaczenia autobusów elek-
trycznych w strukturze sprzedażo-
wej Solarisa jest zgodny z długofa-
lową strategią rozwoju Grupy CAF, 
do której należy 100% akcji Solarisa. 
Firma CAF (Construcciones y Auxiliar 
de Ferrocarriles) to hiszpański pro-
ducent z ponadstuletnią historią, 
notowany na hiszpańskiej giełdzie. 
Przedsiębiorstwo zajmuje się pro-
jektowaniem, produkcją, utrzyma-
niem i dostawą taboru kolejowego 
oraz pojazdów szynowych. W obsza-

rze jego aktywności leżą także naj-
nowsze rozwiązania dla transportu 
miejskiego, w tym e-mobilność.  
– W rok 2019 wkraczamy z niezwykle 
ambitnymi celami, ale także dużą 
liczbą już potwierdzonych zamó-
wień na ten rok. Co bardzo ważne, 
znaczną część z nich stanowią po-
jazdy z alternatywnymi napędami, 
w projektowaniu i produkcji których 
Solaris jest europejskim ekspertem. 
Ogromną wagę przywiązujemy też 
do obsługi posprzedażowej naszych 

klientów i skupiamy się na dalszym 
rozwoju tego obszaru. Z każdym ro-
kiem oczekiwania rynku względem 
innowacyjnych rozwiązań przynoszą 
nam nowe wyzwania. Solaris jest 
jednak organizacją doskonale do 
tego przygotowaną i potrafi zarówno 
reagować na potrzeby swoich klien-
tów, jak też kreować nowe trendy 
na rynku, szczególnie w obszarze 
e-mobility” – podsumował plany 
na rok 2019 Javier Calleja, Prezes  
Zarządu firmy Solaris.
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6%

Volvo
3%

Irisbus
3%

Pozostali
producenci

7%

Wykres: Polski rynek niskopodłogowych autobusów miejskich DMC>8 ton w roku 2018, ujęcie procentowe.

CO2
CO2 CO2

CO2

Autobusy elektryczne Solaris
ograniczyły emisje CO2 do atmosfery już o lasu sosnowego jest w stanie

zneutralizować przez rok10 594 tony CO2

autobusy elektryczne
autobusy hybrydowe

trolejbusy
autobusy CNG

Stanowi to blisko                         całej produkcji40%   

271 kmIch łączna długość to
Ustawione jeden po drugim połączyłyby Wrocław z Krakowem

x14

milionów
kilometrów

Pozwoliłoby im to pojechać
14 razy na Księżyc i z powrotem!

11

Tylu pasażerów

 

1 896 963

Wrocław

Krakówto liczba wszystkich
wyprodukowanych
pojazdów marki Solaris

17 101

2018 rok

pomieściłyby na raz. To więcej niż mieszkańców
Amsterdamu i Sztokholmu łącznie

W 2018 roku naszą fabrykę opuściło:

pojazdów

Amsterdam Sztokholm

=
500 ha

CO2 CO2

CO2

Autobusy elektryczne Solaris
przejechały już

To tyle, ile 

446 z napędami
alternatywnymi
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Czystość 
wodoru

Elektromobilność to przyszłość transportu miejskiego 
i dziś już nie ma co do tego wątpliwości. Solaris jako 
jeden z pierwszych producentów autobusów skiero-
wał swój rozwój technologiczny w tę stronę i postawił 
na napędy elektryczne. Niemal dekadę po premierze 
pierwszego e-busa Solaris uzupełnia swoje bezemisyj-
ne portfolio o autobus elektryczny Urbino 12 hydrogen, 
w którym energia zmagazynowana w wodorze bezpo-
średnio zasila układ napędowy pojazdu. Technologia 
wodorowa wykorzystana do produkcji elektryczności 
umożliwi pokonywanie autobusom jeszcze większych 
dystansów bez absolutnie żadnych emisji.

Dzisiejszy świat stoi przed wyzwa-
niem konieczności drastycznego 
ograniczenia emisji gazów cieplar-
nianych. Niemałą rolę w osiągnię-
ciu tego celu może odegrać zrów-
noważony transport. Dziś sektor 
ten w krajach Unii Europejskiej jest 
odpowiedzialny za aż 30% emisji do 
atmosfery. Co więcej, generowanie 
dwutlenku węgla przez transport 
nie zmalało w stosunku do roku 
1990. Niewątpliwie przyczynia się 
do tego również postępujący pro-
ces urbanizacji i wzrastające tempo 
życia, a co za tym idzie – zwiększa-
jąca się potrzeba mobilności. Ob-
serwowany przez wiele ostatnich lat 
postęp technologiczny w zakresie 
czystości silników, mimo że impo-
nujący, nie przyniósł oczekiwanych 

rezultatów, ponieważ nie nadążył 
za rosnącą skalą transportu w Eu-
ropie. Nadzieją na poprawę sytuacji 
klimatycznej na Ziemi może stać się 
transformacja transportu i coraz 
większa liczba bezemisyjnych i ni-
skoemisyjnych pojazdów na ulicach 
miast. Szczególnie że środki trans-
portu oparte na napędzie elektrycz-
nym w znaczący sposób wpływają 
na komfort podróżowania i na ja-
kość życia mieszkańców współcze-
snych metropolii.

Właśnie w elektromobilności Solaris 
już od wielu lat upatruje przyszłość 
transportu publicznego. Prognozy 
ten kierunek potwierdzają – szacu-
je się, że w ciągu następnej dekady 
udział autobusów bezemisyjnych 
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w liczbie nowo zarejestrowanych 
pojazdów osiągnie poziom niemal 
60%. Podczas gdy przyjazne środo-
wisku autobusy elektryczne i trolej-
busy to dla producenta już niemal 
codzienność, dziś Solaris swoją 
ofertę uzupełnia o technologię wo-
dorową, którą rozumie jako kolejny 
filar e-mobilności.

Autobusy napędzane wo-
dorem pozwolą stworzyć 
komplementarne beze-
misyjne portfolio, dzięki 
któremu Solaris będzie 
przygotowany na współcze-
sne wyzwania oraz zróżni-
cowane potrzeby klientów 
odnośnie do zasięgu, ela-
styczności i operacyjności 
pojazdów. 

Producent wychodzi z założenia, że 
rozwój wszystkich odnóg elektro-
mobilności – zarówno autobusów 
bateryjnych, trolejbusów, jak i mo-
deli napędzanych wodorem – powi-
nien przebiegać w synergii oraz że 
jest to proces niezbędny dla zapew-
nienia zrównoważonego transportu 
przyszłości. Napędzane wodorem 
autobusy Solaris nie będą w tym 
rozumieniu stanowić konkuren-
cji dla autobusów bateryjnych czy 
pojazdów z serii Trollino. Wręcz 

przeciwnie, technologie te będą się 
perfekcyjnie uzupełniać i wszystkie 
czerpać z postępu technologicz-
nego napędów elektrycznych i ich 
komponentów. 

Zalety wodoru jako nośnika energii 
są niezaprzeczalne. Przez swoją gę-
stość energii i lekkość pierwiastek 
ten może stanowić źródło czystej 
energii w pojazdach i umożliwić 
im pokonywanie nawet kilkuset-
kilometrowych dystansów. Biorąc 
pod uwagę fakt, że wodór w proce-
sie elektrolizy możemy wytwarzać 
z wody, mamy do czynienia z na-
prawdę czystym źródłem energii. To 
także znakomity wybór dla tych 
operatorów transportu, którzy mają 
dostęp do wodoru pochodzącego 
z procesów przemysłowych.

Wodorowe ogniwa paliwowe, dzia-
łające na zasadzie odwróconej elek-
trolizy, są stosunkowo niewielkich 
rozmiarów, i wytwarzają prąd w trak-
cie użytkowania pojazdu. Są więc 
rozwiązaniem idealnym przy ko-
nieczności zapewnienia sporego za-
sięgu. Samo tankowanie wodorem 
jest procesem krótkim i wygodnym, 
nie różniącym się praktycznie od 
uzupełniania pojazdu benzyną. Naj-
większym wyzwaniem z perspektywy 
użytkownika jest na chwilę obecną 

stosunkowo wysoki koszt autobu-
su wodorowego, a także niewielka 
liczba stacji tankowania – w Europie 
to około 150 stacji, wliczając w tę 
liczbę stacje już zaplanowane, lecz 
jeszcze nie działające. 

Można się jednak spodziewać, że te 
dwa czynniki w najbliższych latach 
uda się zniwelować, m.in. za spra-
wą programów dofinansowań roz-
woju tej technologii. Pomimo wielu 
wyzwań, z jakimi musi zmierzyć się 
branża, wykorzystanie wodoru może 
stać się jednym z kluczowych ele-
mentów transformacji energetycz-
nej w europejskich regionach i mia-
stach. W tym także w przemianach 
sektora transportu. 

Wodór to najobficiej występujący 
pierwiastek we Wszechświecie, 
rzadko występuje jednak w czystej 
formie. W tej chwili na skalę prze-
mysłową pierwiastek produkowa-
ny jest na kilka sposobów, m.in. za 
pomocą tzw. reformingu parowego 
przetwarzającego gazy kopalne oraz 
elektrolizy. Przyszłości upatruje się 
w tej drugiej metodzie, a konkretnie 
w zastosowaniu jej w elektrowniach 
wykorzystujących odnawialne źró-
dła. Zielona energia w godzinach 
szczytów produkcyjnych, kiedy nie 
ma możliwości jej całkowitego 

Wykorzystanie wodoru może stać się 
jednym z kluczowych elementów 

transformacji energetycznej 
w europejskich regionach i miastach. 

W tym także w przemianach sektora 
transportu. 
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OGNIWO PALIWOWE

BATERIA 
TRAKCYJNA

TANKOWANIE 
WODORU

ZBIORNIKI Z WODOREM

H₂

H₂O

O2

WYTWARZANIE PRĄDU

OŚ NAPĘDOWA 
Z SILNIKAMI

REKUPERACJA

DZIAŁANIE WODOROWEGO OGNIWA PALIWOWEGO
Wodór w kontakcie z katalizatorem rozpada się na protony i elektrony. Membrana PEM przepuszcza przez siebie 
jedynie protony, które przechodzą na stronę katody. Elektrony pozostałe z rozpadu wodoru przewodzone są 
do obwodu zewnętrznego w postaci strumienia elektrycznego. Protony, które przedostały się przez membranę, 
powracające elektrony oraz tlen z powietrza łączą się, produkując wodę oraz ciepło.

wykorzystania, nie byłaby wówczas 
marnowana, a służyła do produkcji 
wodoru poprzez elektrolizę wody. 
Dzięki temu nadwyżki energetyczne 
byłyby akumulowane w wodorze, 
który w następstwie byłby kompre-
sowany i przewożony do odbiorców, 
w tym także do stacji tankowania. 
Wodór jako magazyn i nośnik ener-
gii w takim zastosowaniu pozwoliłby 
zwiększyć efektywność energetycz-
ną i zapewnić jej płynne funkcjono-
wanie poprzez inteligentny system 
zarządzania energią. Podobne par-
ki energii już dziś z powodzeniem 
funkcjonują, największy z nich znaj-
duje się w Hechtsheim w Niem-
czech. Nieustannie trwają też prace 
nad osiągnięciem bardziej efektyw-
nej i ekologicznej metody pozyski-
wania wodoru. Niedawno naukow-
com ze Stanford University udało 
się pozyskać najlżejszy pierwiastek 
z wody morskiej.  

Aktywne działania promujące tech-
nologię wodorową, również w trans-
porcie publicznym, prowadzone są 
na szeroką skalę w Unii Europej-
skiej, głównie poprzez powołaną 
przez wspólnotę organizację Hydro-
gen Europe. To wpływowe stowa-
rzyszenie zrzesza ponad 100 firm, 
organizacji badawczych i instytucji 
publicznych inwestujących w wo-
dór. Jednym z projektów wyodręb-
nionych przez Hydrogen Europe jest 
projekt JIVE, który ma na celu wpro-
wadzenie autobusów z technologią 
wodorową do krajów europejskich. 
Dofinansowanie na lata 2016-2020 
dotyczy rozmieszczenia 142 autobu-
sów wodorowych, transza kolejnych 
450 pojazdów jest zaplanowana na 
następną rundę. Już dziś w Europie 

jeździ niemal 80 autobusów wy-
korzystujących wodór, kontrakty 
na niemal tyle samo pojazdów są 
w trakcie realizacji. 

Wodorowa premiera

Solaris pierwsze doświadczenia wo-
dorowe zebrał, projektując pojazdy 
bateryjne, wykorzystujące ogniwo 
paliwowe do zwiększenia zasię-
gu. W ramach JIVE dostarczył do  
Hamburga dwa autobusy Urbino 
18,75 electric oraz do Rygi 10 trolej-
busów z wodorowym range exten-
derem. 

Dziś producent stawia kolejny  
krok w tym obszarze i preze- 
ntuje całkowicie bezemisyjny au-
tobus elektryczny Urbino 12 hydro-
gen, w którym energia zmagazy-
nowana w wodorze bezpośrednio 
zasila układ napędowy pojazdu.  
Premiera tego autobusu odbędzie 
się na zbliżającym się Globalnym 
Szczycie Transportu Publicznego 
UITP w Sztokholmie w dniach 9-12 
czerwca.

Elektryczny Urbino 12 
hydrogen wyposażony jest 
w ultranowoczesne ogniwo 
paliwowe, które pełni funk-
cję miniaturowej elektrow-
ni wodorowej na pokładzie 
pojazdu. Dzięki zastoso-
wanej technologii autobus 
będzie miał możliwość 
pokonania na pojedynczym 
tankowaniu aż 350 km. 

Energia elektryczna w ogniwie 
wodorowym powstaje w proce-
sie odwróconej elektrolizy wody 

i przekazywana jest bezpośrednio 
do układu napędowego. 

Jedynymi produktami 
reakcji chemicznej zacho-
dzącej w ogniwie są ciepło 
oraz para wodna. Pojazd 
nie generuje więc absolut-
nie żadnych szkodliwych 
substancji. 

W autobusach wodorowych Solarisa 
wykorzystano zestaw ogniw paliwo-
wych o mocy 60 kW. W skład całego 
układu wodorowego wchodzą także 
urządzenia pomocnicze, odpowia-
dające m.in. za dostarczanie wodo-
ru i powietrza pod odpowiednim ci-
śnieniem, recyrkulację pierwiastka, 
który nie został zużyty wcześniej, 
a także za utrzymanie odpowiedniej 
i stabilnej temperatury ogniw pod-
czas pracy. 

Produktowa nowość w portfolio 
Solarisa wyposażona jest w małą 
baterię trakcyjną Solaris High Po-
wer, która ma za zadanie wspoma-
ganie ogniwa paliwowego w chwi-
lach największego zapotrzebowania 
na energię. Bateria ładowana jest 
energią pochodzącą z wodoru oraz 
poprzez rekuperację z procesu ha-
mowania. Jest też możliwość pod-
ładowania jej poprzez gniazdo 
plug-in. Uzupełnienie układu napę-
dowego stanowi oś ze zintegrowa-
nymi silnikami elektrycznymi.

W zakresie technologii magazyno-
wania wodoru w pojeździe Urbino 
12 hydrogen zastosowano najnowo-
cześniejsze rozwiązania. Pierwiastek 
gromadzony jest w postaci gazowej 
pod ciśnieniem 350 atmosfer w 5 

zbiornikach nowej generacji na da-
chu autobusu. Dzięki wykorzystaniu 
zbiorników na wodór typu 4, inży-
nierom z Biura Technicznego udało 
się zredukować ich masę o około 
20% w stosunku do poprzedniego 
modelu. Zestaw kompozytowych 
butli umieszczonych wzdłużnie nad 
pierwszą osią pojazdu pozwoli zma-
gazynować 36,8 kg wodoru. Na koń-
cu każdego ze zbiorników zamon-
towany jest zawór multifunkcyjny 
zawierający szereg zabezpieczeń: 
zawór elektromagnetyczny, zawór 
awaryjny aktywowany w przypad-
ku podwyższonej temperatury oraz 
zawór przeciążeniowy odcinający 
wypływ wodoru w przypadku rozsz-
czelnienia układu.

Aby maksymalnie obniżyć zużycie 
energii, w pojeździe zastosowano 

system komfortu klimatycznego 
z pompą ciepła CO2, która wyko-
rzystuje ciepło odpadowe z ogniwa 
paliwowego. To rozwiązanie gwaran-
tuje niezwykłą efektywność i jeszcze 
bardziej zwiększa zasięg pojazdu. 

Niezwykle ekologiczny Solaris Urbi-
no 12 hydrogen jest wynikiem kon-
sekwentnego inwestowania produ- 
centa w bezemisyjne środki trans-
portu publicznego. 

Autobus wodorowy z ogni-
wem wodorowym oferuje 
wszystkie zalety napędu 
elektrycznego, takie jak 
niski poziom hałasu i wi-
bracji, a przede wszystkim 
absolutny brak emisji 
szkodliwych substancji 
w miejscu użytkowania.  

Krok 1  
Pobieranie  
powietrza (tlenu)

Krok 2  
Tlen z powietrza  
i wodór ze zbiorników 
dostarczane są do 
ogniwa paliwowego

Krok 3 
W wyniku reakcji 
chemicznej powstaje 
prąd elektryczny  
i woda

Krok 4 
Prąd dostarczany 
jest do silników  
w osi, a także do 
baterii w zależności  
od zapotrzebowania

Krok 5 
Silnik pracuje, 
pojazd rusza

PRZEPŁYW ENERGII W AUTOBUSIE WODOROWYM  
SOLARIS URBINO 12 HYDROGEN

Pojazdy wyposażone tech-
nologię wodorową cechują 
się przy tym dużym zasię-
giem  i krótkim czasem 
tankowania. 

Europa jest jednym z najszybciej 
rozwijających się na świecie regio-
nów w zakresie technologii ogniw 
paliwowych, dodatkowo wspierając 
i przyspieszając postęp technolo-
giczny dotacjami zarówno na bu-
dowę infrastruktury, jak i samych 
pojazdów. Wszystko więc wskazuje 
na to, że rynek autobusów wodoro-
wych będzie się dynamicznie rozwi-
jał, a sam wodór stanie się paliwem 
napędzającym rozwój elektromobil-
ności. 
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To naszym doświadczeniem  
i niezawodnością produktów

chcemy utrzymać pozycję  
lidera e-mobilności

Magazyn Solaris: Jakie są pana wra-
żenia z pierwszych miesięcy pracy 
w Solarisie? 

Javier Calleja: Przede wszystkim 
w ciągu ostatnich kilku miesię-
cy uświadomiłem sobie, jak silną,  
europejską marką jest Solaris. Jeste-
śmy obecni niemal na każdym ryn-
ku kontynentalnej Europy. Wszędzie 
tam Solaris jest utożsamiany przede 
wszystkim z fantastycznymi produk-
tami, innowacyjnymi autobusami 
wysokiej jakości. Nasze przyjazne 
środowisku i lubiane wśród opera-
torów pojazdy są wypadkową nie-
zwykłego zaangażowania naszego 
zespołu i ścisłej współpracy z klien-
tami. Od samego początku Solaris 
wsłuchiwał się w potrzeby klientów, 
bo to dla nich nasi pracownicy bu-
dują autobusy. To ludzie są jedną z
najsilniejszych stron Solarisa. Na 
naszą markę pracuje wspaniały, pe-

łen pasji zespół, napędzany entuzja-
zmem prawdziwie zorientowanym 
na klienta. Przedstawiciele firmy są 
dostępni niemal w każdym europej-
skim kraju. Pracuje dla nas ponad 
400 osób skoncentrowanych na po-
trzebach klientów oraz na budowa-
niu skutecznej współpracy z nimi.  

Cel, jaki stawiam sobie na
kolejne miesiące jest taki, 
abyśmy byli najlepsi na 
rynku, jeśli chodzi o obsłu-
gę klienta i dbanie o jego 
satysfakcję. 

MS: Co zmieniło dla Solarisa dołą-
czenie do Grupy CAF?

JC: Ta zmiana uczyniła nas przede 
wszystkim silniejszym podmiotem 
na rynku. Jesteśmy silniejszym gra-
czem na wielu frontach. Jesteśmy 
silniejsi z technologicznego punktu 

widzenia. Wymiana know-how z CAF 
wzmacnia nas we wszystkich ob-
szarach związanych z mobilnością 
i zarządzaniem energią. Integracja 
otworzyła przed nami nowe możli-
wości, przez co możemy oferować 
usługi kompleksowe, np. jesteśmy 
dziś znacznie lepiej przygotowani 
do obsługi projektów infrastruktu-
ralnych. Ponadto dzięki dołącze-
niu do grupy CAF będziemy mogli 
świadczyć jeszcze większą jakość 
usług. Dotyczy to również sieci ser-
wisowej i obsługi posprzedażnej. 
Nieustannie pracujemy nad udo-
skonaleniem naszej oferty i obsłu-
gi w tym obszarze, aby zapewnić 
naszym klientom jak najwyższą ja-
kość. Przynależność do grupy CAF 
z pewnością oznacza silne wsparcie 
w niemal każdej dziedzinie, a to sta-
nowi naszą ogromną zaletę. 

Z Prezesem Zarządu firmy Solaris, Javierem Calleją, rozmawiamy o jego 
planach na najbliższe miesiące, o transformacji transportu publiczne-
go, a także o wyzwaniach, jakie stoją przed operatorami w przyszłości.
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MS: Jakimi wrażeniami dzielili 
się z panem klienci podczas tych 
pierwszych miesięcy?

JC: Spotykam się z klientami regu-
larnie i wsłuchuję się w ich potrze-
by. U operatorów transportu w wielu 
krajach Europy spotykam jednak ten 
sam niepokój związany z przemiana-
mi transportu i jego przechodzeniem 
w stronę elektromobilności. 

To rzeczywiście duża zmiana dla 
przewoźników. Ja staram się zapew-
niać klientów, że Solaris jest dla 
nich idealnym partnerem i że może-
my pomóc im dokonać tej transfor-
macji. Mamy wspaniały zespół ludzi 
w każdej części kontynentu i jeste-

śmy w stanie dostarczyć przewoźni-
kom nisko- i bezemisyjne autobusy 
skrojone pod ich potrzeby, a także 
zaplecze infrastrukturalne. 

Co więcej, Solaris dzięki 
swojemu doświadczeniu 
w e-mobilności jest w sta-
nie zaoferować coś więcej 
– lepszą operacyjność  
i niezawodność produktów.

MS: Solaris jest dziś jednym z lide-
rów elektromobilności w Europie 
i taką pozycję planuje utrzymać. 
Jak to zrobić dziś, kiedy aby nadą-
żyć za rozwojem i konkurencją nie 
wystarczy iść do przodu, trzeba 
biec?  

JC: Jesteśmy oczywiście cały czas 
w europejskiej czołówce, jeśli chodzi 
o innowacyjność i najnowsze roz-
wiązania. Cały czas pracujemy nad 
rozwojem technologicznym naszych 
autobusów elektrycznych. Na przy-
kład podczas tegorocznych targów 
Busworld zaprezentujemy autobus 
elektryczny wyposażony w bate-
rie nowej generacji. W Sztokholmie 
podczas wystawy UITP będziemy 
świętować kolejną premierę – au-
tobusu wodorowego Urbino 12 hy-
drogen, który będzie napędzany 
energią pochodzącą z wodoru. To 
niezwykle zaawansowana techno-
logia i Solaris jest jednym z pio-
nierów konstruujących autobusy 
w tym sektorze. Autobus wodorowy 

doskonale uzupełni naszą ofertę 
pojazdów bezemisyjnych. Kolejną 
nowością będzie dwuprzegubowy 
trolejbus przeznaczony głównie na 
trasy BRT. Pracujemy również nad 
wdrażaniem rozwiązań autonomicz-
nych do naszych pojazdów, systemy 
wsparcia kierowcy ADAS mamy już 
w ofercie, udoskonalamy także ba-
terie. 

Wprowadzanie do portfolio zaawan-
sowanych technologii i najnowszych 
rozwiązań jest oczywiście niezwykle 
istotne dla producenta pojazdów, 
a nowe produkty i premiery wy-
znaczają kolejne etapy na ścieżce 
rozwoju. Jednak my jeszcze więcej 
uwagi chcemy poświęcić udosko-
naleniu autobusów elektrycznych, 
które już od kilku lat mamy w na-
szej ofercie. Chcielibyśmy utrzymać 
pozycję lidera elektromobilności 
przede wszystkim niezawodnością 
naszych produktów. I na tym się 
w tej chwili koncentrować: na jesz-
cze lepszej operacyjności autobu-
sów. Nasze pojazdy to technologia 
sprawdzona i niezawodna. Urbino 
electric, które jeżdżą w 57 miastach 
w siedemnastu państwach Europy 
mają na swoim liczniku już około  
11 milionów kilometrów. Te kilome-
try cennego doświadczenia pozwa-
lają nam budować autobusy, które 
z powodzeniem obsługują linie 
w mroźnej Finlandii czy upalnej Bar-
celonie. Oferujemy klientom dosto-
sowanie produktu w pełni do jego 
potrzeb, jeśli chodzi o sam pojazd 
i jego wyposażenie, ale także sposo-
by ładowania, jak również koniecz-
ną infrastrukturę. 

Ponadto, aby jeszcze bardziej zwięk-
szyć wydajność naszych autobusów 
elektrycznych, oferujemy klientom 
innowacyjne oprogramowanie zdal-
nej diagnozy eSConnect. To zna-
komite narzędzie, dzięki któremu 
jesteśmy w stanie monitorować 
w czasie rzeczywistym pracę auto-
busów elektrycznych na linii, stan 
baterii i innych systemów. Program 
ten umożliwia nam natychmiastową 
reakcję i zdalną interwencję w ra-
zie jakichś usterek czy wątpliwości 
klienta. 

To naszym doświadczeniem i nie-
zawodnością produktów chcemy 
utrzymać pozycję lidera e-mobilno-

ści. Bo na tym również zależy naj-
bardziej operatorom transportu. 
 
MS: Europa przetestowała już tech-
nologię autobusów bateryjnych 
i przekonała się do niej. Teraz eu-
ropejskie miasta wchodzą w fazę 
dużych przetargów. Czy Solaris jest 
gotowy na te wyzwania i rosnące 
zapotrzebowanie na e-busy?

JC: Duże kontrakty mają kluczowe 
znaczenie dla osiągnięcia celów 
ograniczenia emisji dwutlenku wę-
gla do atmosfery. Pamiętajmy, że 
transport jest odpowiedzialny za 
około ¼ emisji dwutlenku węgla 
w Unii Europejskiej. Duże przetargi 
pomogą przyspieszyć przekształ-
cenie transportu publicznego na 
mniej inwazyjny dla środowiska. 

Wiele firm na rynku jest w stanie 
pozyskać niewielkie kontrakty na 
dostarczenie autobusów elektrycz-
nych w Europie. Jednak tak napraw-
dę jest tylko kilku producentów, 
którzy są w stanie zrealizować wiel-
kie kontrakty. Solaris z pewnością 
do nich należy. 

MS: Co z autobusami z silnika-
mi diesla? To one stanowią wciąż 
większość pojazdów zamawianych 
przez europejskich operatorów 
transportu. 

JC: Pojazdy z silnikami Euro 6 nadal 
odgrywają istotną rolę w europej-
skiej flocie autobusowej. Norma 
Euro 6 jest niezwykle restrykcyjna, 
a spaliny pojazdów  wyposażone 
w te silniki są bardzo oczyszczone 
ze szkodliwych substancji. To bar-
dzo wydajne napędy i wciąż mają 
istotny udział w naszej sprzedaży. 
Oczywiście planujemy nadal ofero-
wać naszym klientom sprawdzone 
i niezawodne Urbino wyposażone 
w silnik diesla.  

MS: Jak według Pana będzie wy-
glądał transport miejski za 10 lat? 
Jakie są największe wyzwania dla 
producenta pojazdów komunikacji 
miejskiej na nadchodzące lata?

JC: Transport europejski jest dziś 
w fazie znaczącej transformacji. 
Operatorzy transportu publicznego 
mają szansę wykorzystać potencjał 
tych przemian, aby zwiększyć swój 

udział i liczbę pasażerów podróżu-
jących publicznymi środkami trans-
portu, w tym autobusami. Pojawiają 
się nowe środki transportu i sposo-
by przemieszczania się. Można spo-
tkać się z opiniami, że to wpłynie 
negatywnie na transport miejski. 
Niektórzy wieszczą nawet, że auto-
busy publiczne stracą na znacze-
niu w ciągu 20-25 lat. Osobiście się 
z tym nie zgadzam i uważam, że jest 
dokładnie odwrotnie. 

Myślę, że operatorzy 
i branża mają dużą szansę 
na zdobycie jeszcze więk-
szego udziału w rynku, jeśli 
rzeczywiście zapewniają 
użytkownikom końcowym 
i pasażerom właściwe roz-
wiązania: lepszą obsługę, 
poprawią jakość podróży 
i dostosują się do ich po-
trzeb i oczekiwań.

Wprowadzane sukcesywnie polityki 
klimatyczne metropolii sprawią, że 
coraz mniej samochodów będzie 
wjeżdżało do centrów miast. Po-
trzeby związane z mobilnością po-
chłoną takie usługi jak car-sharing, 
e-hailing czy tzw. mikromobilność, 
ale ja widzę w tych przemianach 
wielką szansę dla transportu pu-
blicznego. Dzisiejsze pytanie brzmi: 
w jaki sposób operatorzy mogą 
zareagować na ten popyt i zachę-
cić ludzi do publicznych środków 
transportu? Solaris może pomóc 
operatorom odpowiedzieć na to 
zapotrzebowanie i wykorzystać tę 
szansę. Osobiście przewiduję, że 
przed transportem miejskim w ogó-
le, a autobusami miejskimi w szcze-
gólności, jest wielka przyszłość.
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Kierunek   UITP

Targi UITP w Sztokholmie staną 
się sceną dla starannie wyse-
lekcjonowanych pojazdów marki  
Solaris. Dobór autobusowych pre-
mier i technologii odzwierciedla 
trendy, w których zeroemisyjne 
pojazdy stanowią nie tylko przy-
szłość zrównoważonego transportu 
publicznego, ale są już jego inte-
gralną częścią. Stąd też na stoisku 
firmowym będzie można obejrzeć 
dwie w pełni ekologiczne propozy-
cje producenta: bateryjne Urbino 
12 electric oraz nowość – model 
napędzany energią elektryczną 
pochodzącą z wodorowego ogniwa 

Globalne szczyty UITP, największej na świecie organizacji zrzesza-
jącej przedstawicieli branży transportu publicznego, to doskonała 
platforma do wymiany myśli z całą społecznością ekspertów, użyt-
kowników sektora oraz producentów. W tym roku gospodarzem 
UITP Global Public Transport Summit będzie Sztokholm, gdzie 
w dniach 9-12 czerwca 2019 r. reprezentanci wszystkich rodzajów 
transportu miejskiego i regionalnego, w programie łączącym deba-
ty, sesje plenarne i wystawy targowe, zaprezentują swoje najnow-
sze produkty.

paliwowego – Solaris Urbino 12 
hydrogen (więcej o podjeździe na 
stronach: 12-17). 

Solaris aktywnie uczestniczy w glo-
balnym zwrocie transportu publicz-
nego ku rozwiązaniom mającym na 
względzie dobro środowiska, dyna-
micznie rozwijając swoje produkty, 
zwłaszcza w obszarze elektromobil-
ności. Poza obecnością na wystawie 
UITP, przedstawiciele firmy będą 
uczestnikami paneli dyskusyjnych, 
podczas których zaprezentują sze-
rokie spektrum kompetencji wokół 
najnowszych technologii wykorzy-

stywanych w transporcie publicz-
nym. Bycie jednym z europejskich 
liderów rynku e-mobilnego zobo-
wiązuje do myślenia wykraczającego 
poza sam produkt. W związku z tym 
podczas zaplanowanych sesji ple-
narnych eksperci Solarisa opowie-
dzą o rozwiązaniach ułatwiających 
zarządzanie pojazdami w całym 
cyklu ich użytkowania – od procesu 
przygotowania, po efektywne użyt-
kowanie i powtórne wykorzystanie 
surowców w myśl zasady zero-wa-
ste. Zachęcamy do zapoznania się 
z badaniami, których efekty pozna-
my podczas szczytu UITP.
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„Sztuka Transportu Publicznego” jest motywem przewodnim 
tegorocznego szczytu UITP. Temat ten ma podkreślić wagę 
transportu zbiorowego w projektowaniu miast przyszłości, 
gdzie – w myśl organizatorów wydarzenia – każdy reprezen-
tant łańcucha: ekspert – producent – dostawca – operator 
– włodarz miasta, powinien pełnić rolę wizjonera łączącego 
ludzi w całe społeczności. 

DIRECTION      modern art
Myśl, że projektowanie i tworzenie pojazdów transportu pu-
blicznego jest nie tylko rzemiosłem, ale i sztuką – sztuką użyt-
kową, od lat wpisuje się także w DNA firmy Solaris i wyzna-
cza kierunek działań na każdym etapie tworzenia pojazdów. 
„Wierzymy, że sztuka i projektowanie pojazdów transportu pu-
blicznego to pojęcia nierozerwalnie ze sobą związane” – mówi 
Javier Calleja, Prezes Solaris Bus & Coach S.A. W związku z tym, 
podobnie jak przed dwoma laty podczas targów Busworld, na 
stoisku producenta, pojawi się wystawa polskiego malarstwa 
współczesnego przygotowana przy współpracy z kierowni-
kiem Pracowni Rysunku prof. dr hab. Maciejem Przybylskim 
z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Zapraszamy na stoisko A1100

Mateusz Figaszewski
Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju 
Elektromobilności i PR

Michał Pikuła
Dyrektor Rozwoju Autobusów

Michał Sierszyński
Kierownik Zaawansowanych 
Technologii

Agnieszka Domeracka
Zespół Zaawansowanych 
Technologii

Łukasz Chełchowski 
Kierownik Układów Elektrycznych

11 czerwca, 9.00-10.30. 
Hala A. Sesja Expo: Various solutions for the deployment of electric buses

11 czerwca, 14.30-15.30. 
Hala A. Sesja Expo: „Connecting buses for smarter mobility”

11 czerwca, 15.30-16.30. 
Sesja plakatowa: „E-buses for masses”

Autobus elektryczny? Tak! Ale jaki? Sztuka 
wyboru najlepszych e-mobilnych rozwiązań

Komunikacja z autobusem – cyfrowa 
rewolucja w transporcie publicznym

Drugie życie baterii – możliwe zastosowania 
dla systemów magazynowania energii

Elektryfikacja floty autobusów miejskich jest wyzwaniem wymagającym 
zindywidualizowanego podejścia. Nie ma bowiem jednego rozwiązania od-
powiadającego na wszystkie potrzeby operatorów autobusowych. Podczas 
panelu eksperci firmy Solaris przedstawią Studium Wykonalności, autorskie 
narzędzie zbudowane w celu przeprowadzania złożonych analiz i obliczeń 
docelowych parametrów autobusów elektrycznych w oparciu o różnorodne 
dane wejściowe dostarczone przez przewoźnika. Narzędzie to finalnie za-
pewnia klientowi konfigurację najlepszego rozwiązania operacyjnego. Do-
branie właściwego rodzaju baterii, zastosowanie infrastruktury ładowania 
odpowiedniej do wymagań i topografii miasta oraz zaprojektowanie wielu 
dodatkowych funkcji sprawia, że e-mobilność może stać się niezawodnym 
i skrojonym na miarę rozwiązaniem. Bazując na dużym doświadczeniu w im-
plementacji autobusów elektrycznych do transportu publicznego, inżyniero-
wie Solaris Bus & Coach S.A. przeprowadzili już ponad 2000 takich analiz dla 
prawie 400 różnych miast.

Naturalną konsekwencją elektromobilnej rewolucji jest coraz większe za-
potrzebowanie klientów na systemy baz danych, będące bogatym źródłem 
informacji o pojeździe. Dostęp do takich materiałów może mieć ogromne 
znaczenie dla efektywnego zarządzania flotą w różnych warunkach. Dlatego 
operatorzy transportu publicznego wyrażają zainteresowanie wydajnymi roz-
wiązaniami diagnostycznymi z wykorzystaniem systemów zdalnych. Zdalne 
połączenie z pojazdem otwiera bowiem możliwości sprawnego diagnozo-
wania, a nawet zapobiegania usterkom. W odpowiedzi na zapotrzebowanie 
rynku, Solaris opracował system pozwalający na śledzenie autobusów elek-
trycznych, sprawdzanie parametrów ich pracy i nadzorowanie prawidłowego 
działania strategicznych urządzeń pokładowych. System eSConnect, poza 
samym monitorowaniem, umożliwia także sprawne zarządzanie złożonym 
zbiorem danych.

Doświadczenie Solarisa jako czołowego producenta pojazdów nisko- i zero- 
emisyjnych niesie za sobą dużą odpowiedzialność i zobowiązuje firmę do 
podejmowania działań mających na celu troskę o środowisko – nie tylko 
na etapie tworzenia pojazdów. Stąd też podczas analizy życia pojazdu wiele 
uwagi poświęca się bateriom trakcyjnym. Przeprowadzane studia wykonal-
ności pozwalają na oszacowanie indywidualnego czasu życia baterii w au-
tobusie,  jak również wskazują na potencjalne możliwości ponownego jej 
zastosowania. Jedną z takich możliwości są stacjonarne systemy magazy-
nowania energii. Badania przeprowadzone w celu zweryfikowania potrzeb 
rynku, a także wymagań technicznych, pozwoliły inżynierom Solarisa stwo-
rzyć projekt znormalizowanych baterii, które po odegraniu swojej roli jako 
magazyn energii w autobusach elektrycznych, bez wprowadzania w nich mo-
dyfikacji, nadal mogą mieć zastosowanie w innych obszarach. 
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Rozwiązania z zakresu 
elektromobilności 
„pod klucz”

W czasach, gdy elektromobilność staje się coraz bardziej popularna i do-
stępna dla operatorów transportu publicznego, oczekiwania przewoźni-
ków wobec zamawianych produktów rosną. Stąd między innymi większa 
liczba przetargów typu turnkey – obejmujących zakup od tego samego 
podmiotu nie tylko taboru, ale także i infrastruktury niezbędnej do łado-
wania elektrycznych pojazdów. To z kolei nowe wyzwanie dla producentów 
autobusów elektrycznych. Odpowiadając na potrzeby rynku, firma Solaris 
oferuje usługi i produkty, również w tym obszarze.

Rynek autobusów elektrycznych 
w Europie nieustannie się rozwija. 
W pierwszym kwartale 2019 roku 
liczba pojazdów z napędem elek-
trycznym zamówionych do tej pory 
oraz już dostarczonych do krajów 
europejskich pojazdów osiągnęła 
wartość 4300 pojazdów. A i liczba 
zamówień na e-busy rokrocznie od-
notowuje wzrost. Chcąc utrzymać 
swoją pozycję lidera wśród europej-
skich producentów elektrobusów, 
Solaris musi nieustanie poszerzać 
swą ofertę produktową. Jest to także 
niezbędne, aby spełnić oczekiwania 
coraz bardziej świadomych wła-
snych potrzeb klientów. Od pewne-
go czasu portfolio firmy rozwija się 
już nie tylko w obszarze ekologicz-
nych pojazdów, ale i infrastruktury 
oraz rozwiązań legislacyjnych, nie-
zbędnych do elektryfikacji floty.

Rozwiązanie typu turnkey 
(z ang. „pod klucz”) oznacza 
wzięcie przez producenta 
pełnej odpowiedzialności 
nie tylko za dostawę pojaz-
dów, ale i stacji ładowania 
oraz wykonawstwo prac 
budowlanych łącznie ze 
zdobyciem niezbędnych 
dokumentów, takich jak 
pozwolenia na zabudowę 
terenu czy użytkowanie 
infrastruktury ładowania.

Dla zamawiającego – to komfort za-
warcia tylko jednej umowy i otrzyma-
nie kompleksowo przygotowanego 
i wykonanego projektu. A wszystko 
wskazuje na to, że zapotrzebowa-
nie na podobne projekty nie będzie 

malało. Według prognoz progra-
mu ZeEUS (Zero Emission Urban 
Bus System) prowadzonego przez  
Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Transportu Publicznego (UITP), 
w roku 2020 pojazdy bateryjne sta-
nowić będą ponad 20% nowo re-
jestrowanych autobusów, a w 2030 
– aż ponad 45%. Jest zatem o co 
walczyć.

Można wyróżnić trzy rodzaje projek-
tów typu ‘turnkey’, w zależności od 
stopnia zaangażowania producenta 
w prace obejmujące dostarczenie 
infrastruktury ładowania elektrobu-
sów. 

Pierwsze z nich – tzw. kontrakty 
„mini” – są najmniej angażujące 
dla inżynierów z Bolechowa i do-
tyczą autobusów elektrycznych bez 
infrastruktury. Przy tego typu prze-
targach rola producenta ogranicza 
się do przeprowadzenia testu FAT 
w autobusach elektrycznych, znaj-
dujących się jeszcze na terenie za-
kładu produkcyjnego. W trakcie ba-
dania FAT, czyli Fabrycznego Testu 
Akceptacji (Factory Acceptance Test) 
sprawdza się poprawną komunika-
cję między ładowarką a pojazdem 
oraz to, czy baterie odpowiednio 
reagują na podłączenie ładowania. 
Test ten wykonywany jest w przy-
padku wszystkich kontraktów na au-
tobusy elektryczne i pozwala szybko 
zdiagnozować wszelkie ewentualne 
nieprawidłowości. 

Kontrakty typu „midi” obejmują 
już znacznie szerszy zakres prac. 
W przypadku takich umów w za-

kres odpowiedzialności producenta 
wchodzą m.in. realizacja połączenia 
ładowarka-maszt na terenie wska-
zanym przez klienta, a także opraco-
wanie i wykonanie koncepcji infra-
struktury budowlanej i technicznej. 

Ostatni typ kontraktów to tzw. pro-
jekty „maxi” . Przy realizacji podob-
nych umów po stronie producenta 
jest najwięcej zadań do wykonania. 
Do wcześniej wymienionych usług 
dochodzą także prace budowlane 
obejmujące place, drogi, budynki 
czy rozdzielnie. Uzyskanie wszyst-
kich niezbędnych pozwoleń na 
użytkowanie infrastruktury łado-
wania oraz przekazanie jej do eks-
ploatacji również należy do zadań 
wykonawcy. 

Solaris jest obecnie w trakcie prze-
prowadzania kontraktu typu „midi” 
dla przewoźnika STIB z Brukseli. 
Dostawa 25 autobusów Urbino 18 
electric do stolicy Unii Europejskiej 
to jedno z największych jednorazo-
wych zamówień Solarisa na pojazdy 
elektryczne. W najbliższym czasie 
w fazę realizacji wejdzie także ko-
lejny projekt „midi”, obejmujący do-
stawę dwóch Urbino 12 electric dla 
Freiburger Verkehrs AG. Producent 
z Bolechowa ma w swym portfolio 
również jedną umowę zakwalifiko-
waną jako „maxi” wykonaną na ro-
dzimym rynku. Kontrakt na dostawę 
10 pojazdów Solaris Urbino 12 elec-
tric wraz z infrastrukturą ładowania 
dla Urzędu Miasta Rzeszowa został 
zakończony na początku 2019 roku. 

25 przegubowych autobusów elek-
trycznych dostarczonych przez fir-
mę Solaris do Brukseli będzie kur-
sowało na linii 64 łączącej dzielnicę 
Bordet z Porte de Namur położo-
nym niemal w centrum miasta. 

Realizując zamówienie dla klienta 
STIB w Brukseli, Solaris zobowiąza-
ny jest dostarczyć, zamontować oraz 
uruchomić całą infrastrukturę łado-
wania autobusów, tj. po dwie łado-
warki pantografowe na terminalach, 
które będą służyć do ładowania 
autobusów w ciągu dnia oraz 24 

ładowarki nocnego ładowania, do 
których autobusy będą podłączane 
po zakończeniu kursów. 

Zgodnie z podpisaną umową pro-
ducent zobowiązany jest do do-
starczenia infrastruktury ładowania, 
jednak nie wykonuje prac budowla-
nych. Prace ziemne wykonuje klient 
– według dokumentacji wykonanej 
na zlecenie Solarisa przez firmę 
Schaltbau, która została wybrana 
jako generalny wykonawca robót 
budowlanych.
 

BRUKSELA – autobusy na prąd z sieci metra

Wiosna 2019 / Magazyn Klientów / 2726 / Magazyn Klientów / Wiosna 2019



Po 2 szybkie ładowarki prądu sta-
łego o mocy 420 kW z daszkami do 
ładowania pantografowego i trans-
formatorami zostaną zamontowane 
w Porte de Namur oraz w zajezdni 
autobusowej Haren. W tej samej 
zajezdni będą umieszczone rów-
nież 24 ładowarki o mocy 20 kW, 
które, co ciekawe, będą uzupełniać 
energię w bateriach Urbino 18 elec-
tric poprzez pantografy. Ładowar-
ki zabudowane w Porte de Namur 
będą czerpały prąd do ładowania 
brukselskich pojazdów bezpośred-
nio z sieci elektrycznej bruksel-
skiego metra. Z tego powodu oraz 
ze względu na lokalizację niemal 
w centrum miasta, ta część realizacji 
kontraktu zdaje się być najbardziej 
wymagająca. Imponująco zapowia-

da się dostawa stacji o wymiarach  
7,2 m x 3 m  i wadze 50 ton. To we-
wnątrz niej będą znajdować się 2 
szybkie ładowarki, transformator 
i dodatkowy osprzęt odpowiedzial-
ny m.in. za chłodzenie.

Na miejscu w Brukseli zostały już 
rozpoczęte prace ziemne, podobnie 
jak dostawy sprzętu ładującego. Do 
klienta dostarczone zostały także 
komponenty, które zostaną zamon-
towane w pomieszczeniu tech-
nicznym znajdującym się przy tu-
nelu metra. Prace montażowe na 
powierzchni na szeroką skalę ruszy-
ły w styczniu, a w samym Porte de 
Namur miesiąc później. 

Projekt, który Solaris zrealizował 
dla UM Rzeszów, dotyczył dostawy 
10 nowoczesnych autobusów elek-
trycznych, ale także kompletnej re-
alizacji infrastruktury ładowania, 
czyli zarówno prac budowlanych, 
jak i dostawy urządzeń ładujących 
wraz z ich z montażem i uruchomie-

niem. Solaris był odpowiedzialny za 
rozbudowę zajezdni zlokalizowanej 
na ulicy Lubelskiej oraz budowę 
stacji szybkiego ładowania miesz-
czącej się w bezpośrednim sąsiedz-
twie dworca autobusowego przy  
ul. Grottgera.

RZESZÓW – usługa maxi

Zakres prac przy ulicy Lubelskiej 
obejmował uzyskanie decyzji śro-
dowiskowych i koniecznych pozwo-
leń na budowę oraz przebudowę. 
W ramach projektu utworzono plac 
postojowy na 10 autobusów, prze-
budowano napowietrzną linię śred-
niego i niskiego napięcia na linię 
częściowo podziemną. W tej lokali-
zacji zamontowano także nowe słu-
py średniego napięcia oraz stacje 
transformatorową, ponadto doko-
nano instalacji kablowych niskiego 
napięcia pod słupy oświetleniowe 
oraz słupy zasilające ładowarki au-
tobusowe. 

Sama infrastruktura ładowania 
składa się z 10 ładowarek zajezd-
niowych prądu stałego o mocy 35 
kW. Do realizacji inwestycji niezbęd-
na była skomplikowana przebudo-
wa sieci gazowej średniego i wy-
sokiego ciśnienia, konieczne było 
także zaprojektowanie kanalizacji 
deszczowej z wpustami ulicznymi, 
a także przyłącza kanalizacji desz-
czowej z wylotem do pobliskiej rzeki  
Wisłok. Szczególnym i wyjątkowo 
wymagającym zadaniem budowla-

nym okazało się nasypanie umoc-
nienia linii brzegowej rzeki. Nieco 
inne wyzwania wiązały się z realiza-
cją inwestycji przy ulicy Grottgera. 
Dworzec mieści się w centrum mia-
sta, przez co konieczne było uzyska-
nie zgód konserwatora zabytków na 
wykonanie prac architektonicznych 
oraz nową zabudowę przestrzeni 
miejskiej. Z tego też powodu obu-
dowy masztów i ładowarki zyskały 
wyjątkowo interesującą stylizację. 

Infrastruktura ładowania w tej lo-
kalizacji składa się z dwóch przyłą-
czy elektrycznych o napięciu 0,4 kV 
i o długości 70 m, dwóch ładowarek 
o mocy 300 kW oraz dwóch masz-
tów do ładowania, połączonych 
z ładowarkami linią prądu stałego. 
Rzeszów zdecydował się na pojazdy 
przystosowane do częstych i szyb-
kich ładowań, mniej więcej co 25 
km. Na masztach zamontowano 
pantografy odwrócone, które pod-
czas ładowania opuszczają się na 
dach autobusu i w ciągu kilku minut 
podczas przerwy na przystanku lub 
na końcu linii uzupełniają energię 
w bateriach. 

Oprócz ładowania pantografowe-
go, Urbino 12 electric dla Rzeszowa 
są również wyposażone we wtycz-
kę plug-in do uzupełniania energii 
podczas dłuższego postoju z pomo-
cą ładowarek zajezdniowych.

Kontrakty turnkey to z pewnością 
atrakcyjne rozwiązanie, z którego 
już dziś korzysta wielu przewoź-
ników. Kompleksowa obsługa za-
mówień na autobusy elektryczne 
nakłada na producentów pojazdów 
szereg zupełnie nowych czynności, 
ale można się spodziewać, że wielu 
operatorów miejskich będzie korzy-
stać z tego rodzaju umów. Jest to 
rozwiązanie szczególnie wygodne 
dla klienta, który podpisując umo-
wę tylko z jednym podmiotem, uzy-
skuje gwarancję wykonania całości 
usługi. Dla Solarisa doświadczenia 
zebrane przy kompleksowych reali-
zacji zamówień w Brukseli, Rzeszo-
wie, a wkrótce także we Freiburgu 
stanowią o bezcennej przewadze 
konkurencyjnej.

      BRUKSELA 

– 24 ładowarki plug-in (20 kW) 

– 4 ładowarki pantografowe 
 (420 kW)

– 25 autobusów elektrycznych  
    Urbino 18 electric

      RZESZÓW 

– 2 ładowarki pantografowe  
(300 kW)

– 10 ładowarek plug-in (35 kW)

– 10 autobusów Urbino 12 electric
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w transporcie publicznym  
wchodzi w kolejny etap rozwoju

Kiedy w roku 2013 pierwszy wyprodukowany na zamówienie klienta Solaris 
Urbino electric wyjeżdżał na ulice Klagenfurtu, autobusy elektryczne trak-
towane były przez wielu jako nowinka technologiczna i mało kto wró-
żył im, że w niedalekiej przyszłości mogą stać się popularnym środkiem 
transportu. Dzisiaj, kiedy kwestie związane z czystością powietrza stają 
się coraz bardziej naglące, a komunikacja miejska stawia sobie za cel już 
nie tylko przewóz pasażerów, ale także zapewnienie im jak największego 
komfortu podróży, elektromobilność w transporcie publicznym rozwija się 
w bardzo dużym tempie. 

Elektromobilność
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50 europejskich miast podpisało 
„Clean Bus Deployment Initiative” 
– deklarację wdrożenia autobusów 
zasilanych alternatywnymi paliwa-
mi na dużą skalę. Wiele z metropolii 
zdecydowało, że będą to autobusy 
elektryczne.

Na przykład władze Londynu zde-
cydowały, aby od 2018 roku nie na-
bywać już autobusów o napędzie 
konwencjonalnym. Co więcej, zapo-
wiadają nawet, że do 2037 cała  flota 
metropolii, licząca obecnie ponad  
9 tys. pojazdów, będzie bezemisyj-
na. Podobne założenia ma Ham-
burg, zobowiązując się do zakupu 
tylko i wyłącznie autobusów elek-
trycznych od 2020 roku. Również 
Berlin, Bruksela czy Mediolan pla-
nują do roku 2030 wymianę floty na 
zeroemisyjną. Dzięki tak odważnym 
decyzjom ciche i ekologiczne auto-
busy elektryczne stają się znaczącą 
częścią systemów transportowych 
wielu aglomeracji Starego Konty-
nentu, zyskując stałe miejsce w ich 
miejskim krajobrazie. 

Elektromobilność w komunikacji 
miejskiej, stając się codziennością 
w kolejnych europejskich aglome-
racjach, wchodzi w dalszy etap swo-
jego rozwoju. Miasta, które zebrały 
już swoje pierwsze doświadczenia, 
zamawiając w poprzednich latach 
autobusy elektryczne, dziś rozpisują 
przetargi na kolejne pojazdy. Solaris 
jest jednym z kluczowych partnerów 
dla przewoźników, którzy stawiają 
na bezemisyjny transport. W 2018 
roku Solaris uplasował się na dru-
giej pozycji pod względem liczby 
zarejestrowanych autobusów elek-
trycznych powyżej 8 ton w Europie.  

Dzięki wieloletniemu doświadcze-
niu w obszarze elektromobilności 

i zrozumieniu dla zmian, jakie za-
chodzą w komunikacji miejskiej, 
Solaris tworzy innowacyjne, ekolo-
giczne i komfortowe pojazdy, dopa-
sowane do indywidulanych potrzeb 
danego przewoźnika. I tak do Berli-
na, gdzie w 2015 Solaris dostarczył 
4 Urbino 12 electric, w kolejnych 
kilkunastu miesiącach trafią 30 po-
jazdy elektryczne bolechowskiego 
producenta. Również przewoźnicy 
z Hamburga, Brukseli, którzy po-
siadają już w swoich flotach auto-
busy elektryczne i użytkują je na co 
dzień, postanowili rozszerzyć swoje 
floty o kolejne elektrobusy. 

Coraz więcej przetargów rozpisywa-
nych jest również już nie na kilka, 
a na kilkadziesiąt pojazdów, jak na 
przykład ten w Cluj Napoce, która 
początkowo zamówiło 11 sztuk Urbi-
no electric, rozszerzając w kolejnych 
miesiącach kontrakt ramowy o ko-
lejne 30 sztuk tego samego mode-
lu. Jednak najbardziej znamienne 
dla tego etapu rozwoju elektromo-
bilności, jest to, że po raz pierwszy 
w ubiegłym roku zostały rozpisane 
olbrzymie przetargi, zakładające 
dostawę ponad stu pojazdów. Jed-
no z tych przełomowych zamówień, 
zakładające dostawę 130 sztuk au-
tobusów elektrycznych, trafi do 
Warszawy. Drugi pionierski przetarg 
ogłosiły władze Mediolanu, decydu-
jąc się na zakup do 250 pojazdów 
autobusów elektrycznych. To dzięki 
tym decyzjom, rozwój elektromo-
bilności w transporcie publicznym 
Starego Kontynentu zaczyna nabie-
rać tempa i pozwala przypuszczać, 
że w roku 2025 co trzeci nowo za-
rejestrowany autobus w Europie bę-
dzie elektryczny, a w roku 2030 ma 
być to już prawie co drugi autobus.

Diesel Diesel-Hybrid Elektryczne Wodorowe ogniwa paliwowe CNG / Bio-gas

Napędy elektryczne to  
dynamicznie rosnący trend 
w Europie

Prognoza udziału w rynku nowo 
zarejestrowanych autobusów 
z napędem alternatywnym  
w Europie w latach 2025-2030.

źródło:  ZeEUS/UITP(VEI) – 2017

W obszarze mobilności miejskiej zachodzą znaczące zmiany – 
w podejściu samych podróżujących, jak i zmiany technologiczne. 
Również wyzwania związane z jakością powietrza w miastach 
traktowane są z roku na rok coraz poważniej. Władze wielu 
europejskich aglomeracji zapowiadają ograniczenie szkodliwych 
emisji, między innymi poprzez tworzenie  atrakcyjnej alternaty-
wy dla transportu indywidualnego. Jednym z rozwiązań w tym 
obszarze są autobusy elektryczne: nie emitują spalin, zużywają 
mniej energii i znacznie podnoszą komfort podróżowania, dlate-
go też to właśnie na tę technologię stawia dziś wiele miast. 

50 europejskich miast i regionów 
podpisało „Clean Bus Deployment 
Initiative” 
 
– deklarację wdrożenia autobusów 
zasilanych alternatywnymi paliwami 
na dużą skalę. Wiele z metropolii 
zdecydowało, że będą to autobusy 
elektryczne.
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Modelowy sukces
Mający swoją premierę w maju 
1999 roku niskopodłogowy autobus  
Urbino w dwie dekady został jed-
nym z najpopularniejszych modeli 
w Europie. Wyprzedzając ówczesne 
trendy w branży, pojazd łączył w so-
bie najnowsze technologie, wysoką 
jakość wykonania oraz indywidu-
alne rozwiązania dopasowane do 
oczekiwań najbardziej wymagają-
cych klientów. Marka Solaris Urbino 
to niekwestionowany sukces pol-
skiej motoryzacji.

Zaprojektowana i skonstruowana 
przez Krzysztofa Olszewskiego i jego 

najbliższych współpracowników 
rodzina pojazdów Urbino po raz 
pierwszy została zaprezentowana 
publice podczas targów motory-
zacyjnych w Poznaniu w 1999 roku. 
W ciągu ostatnich dwudziestu lat 
„jamniki” – jak popularnie nazywa 
się te autobusy – zadomowiły się 
w ponad 750 miastach 32 państw. 
Codziennie podróżują nimi miliony 
pasażerów.

Model poddawany był kilkukrotnym 
zmianom generacyjnym, zastosowa-
no w nim wiele rozwiązań i techno-
logii, w tym napędy alternatywne. 

W 2006 roku Urbino był pierwszym 
seryjnie produkowanym europej-
skim autobusem hybrydowym. Jako 
jeden z pierwszych na Starym Kon-
tynencie w 2011 roku został wyposa-
żony w napęd elektryczny. Z ponad 
17 000 wyprodukowanych Urbino 
już ponad 400 zasilanych jest wy-
łącznie energią elektryczną pocho-
dzącą z baterii. Modelowy sukces 
jedzie dalej.

Solaris Urbino w dniu swojej światowej 
premiery w maju 1999 roku podczas 
targów motoryzacyjnych w Poznaniu

Solaris Urbino AD 2019 – na zdjęciu naj-
bardziej innowacyjny model w portfolio 
Solarisa – autobus w pełni elektryczny 
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Optiline 

Szeroka oferta pojazdów, jakie po-
siada Solaris w swoim portfolio jest 
odpowiedzią na zróżnicowane po-
trzeby klientów. Każdy z pojazdów, 
który opuszcza bramy bolechow-

skiej fabryki to unikatowa kombi-
nacja komponentów, decydujących 
o specyficznych charakterystykach 
eksploatacyjnych. Od wielu lat So-
laris zbiera doświadczenia w ob-

słudze tych pojazdów i dzięki temu 
może zapewnić także posprzedażne 
rozwiązania dla swoich pojazdów. 
Jednym z nich jest linia oryginal-
nych części zamiennych – Optiline.   

pakiet korzyści z marki własnej Solaris

Autorska linia części zamiennych Solaris sygnowana jest marką Optiline. 
To kolejny krok ku temu, by zapewnić sprawną obsługę naszych pojazdów 
już po dostarczeniu ich do klienta, a nawet długo po upływie gwarancji.

Wprowadzając markę Optiline na rynek, Solaris miał w centrum uwagi klienta. Dlatego cała oferta 
została opracowana tak, by przynosić jak najwięcej korzyści końcowym odbiorcom produktów. Co 
można zatem zyskać stawiając na własną markę części zamiennych?

100% dopasowanie produktu. Części Optiline zostały zaprojektowane tak, by pod każdym kątem 
odpowiadać sposobowi eksploatacji Urbino. Nie są to zatem uniwersalne zamienniki dostępne 
na rynku, a komponenty, które uwzględniają charakterystykę solarisów. Wszystkie projekty po-
wstawały pod okiem Biura Technicznego Solaris, czyli ekspertów, którzy każdy pojazd z rodziny 
Urbino znają od pierwszego spawu.

Jakość i koszty eksploatacji. Dzięki dobrej jakości i idealnemu dopasowaniu, w szczególny spo-
sób chronią komponenty w pojeździe, zmniejszając ich zużycie i wydłużając interwały między 
naprawami. Dowodem na to są np. osiągi klocków hamulcowych – rekordowy jak dotąd prze-
biegł padł we Włocławku, gdzie klocki Optiline były w eksploatacji od 186 tysięcy km i nadal nie 
wymagały wymiany. 

Koszty zakupu. Koszty zakupu Optiline są niższe w porównaniu z wieloma częściami oferowany-
mi na rynku. Bacznie kontrolujemy jednak także jakość i kładziemy nacisk na zgodność z orygi-
nalnym projektem Solaris.  

Ekologia. Zarówno składniki mieszanki w klockach hamulcowych, jak i medium filtracyjne w fil-
trach są dobierane tak, by możliwie zminimalizować wpływ na środowisko. I tak, w większości 
filtrów użyty jest papier celulozowy, zredukowane są elementy metalowe, a w wybranych refe-
rencjach elementy są łączone bez użycia kleju. To wszystko ułatwia ich utylizację, a także ogra-
nicza wpływ procesów produkcyjnych na środowisko. 

Dostępność. Dokładamy wszelkich starań, by towary Optiline zawsze były dostępne do natych-
miastowej wysyłki. Jest to duża przewaga konkurencyjna, zwłaszcza w obliczu koniunktury sprzy-
jającej gwałtownemu wzrostowi rynku autobusów. 

Choć o zaletach własnej oferty najłatwiej zawsze mówi się producen-
towi, to Solaris zalety Optiline może poprzeć konkretnymi dowodami. 
Części tej marki trafiły już do 23 krajów w całej Europie, a także poza 
nią. Miały zatem okazję jeździć w rozmaitych warunkach klimatycz-
nych, u klientów o zróżnicowanych wymaganiach. Dostarczyliśmy do 
nich ponad 15,5 tysiąca kompletów klocków hamulcowych i blisko 
22 tysiące różnego rodzaju filtrów. Liczba odbiorców produktów 
Optiline systematycznie rośnie, ale gros klientów stanowią ci, którzy 
systematycznie powracają z kolejnymi zamówieniami na referencje 
Optiline.
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Rodzina Optiline

Nowa generacja klocków 
hamulcowych Optiline

Klocki hamulcowe były produktem, 
który zapoczątkował linię Optiline. 
Tysiące klocków dostarczonych do 
klientów i miliony kilometrów eks-
ploatacji przyniosły kolejne owoc-
ne doświadczenia. W oparciu o nie 
wprowadzono szereg usprawnień, 
które pozwoliły osiągnąć jeszcze 
lepsze wyniki. W rezultacie, od je-
sieni minionego roku dotychczaso-
wa wersja klocków hamulcowych 
Optiline została zastąpiona nową 
generacją.

W czym nowe klocki wyprzedzają 
swoich poprzedników? Są cichsze, 
łatwe w montażu i przyjazne środo-
wisku, jednocześnie jednak zacho-
wując tę samą udowodnioną wydaj-
ność i trwałość. Te założenia zostały 
osiągnięte dzięki kilku nieznacznym 
zmianom konstrukcyjnym. 

Tą kluczową było wprowadzenie 
udoskonalonego materiału cier-
nego. Jest on bardzo podobny do 
poprzedniego, a zmiana polega na 

Miechy progresywne  
Optiline dla nowej gene-
racji Urbino 

Czwarta generacja autobusów Urbi-
no dostarczana jest do klientów 
już od 5 lat. W związku z tym coraz 
więcej pojazdów osiąga etap, w któ-
rym niezbędne są kolejne przeglądy 
eksploatacyjne. Wymianom eksplo-
atacyjnym podlegają również mie-
chy zawieszenia pneumatycznego. 
Komponent ten jest szczególnie 
istotny, ponieważ ma decydujący 
wpływ na komfort jazdy pasażerów 
i kierowców. Dla Solarisa zapewnie-
nie wygodnych warunków podróży 
jest priorytetem. Dlatego właśnie 
inżynierowie z Bolechowa skonstru-
owali autorskie rozwiązanie – mie-
chy Optiline, w pełni odpowiada-
jące wszystkim charakterystykom 
eksploatacyjnym nowych Urbino. 
W portfolio znajdują się dwa typy 
miechów dla różnych rodzajów osi, 
oba przeznaczone do Solarisów no-
wej generacji. 

Miechy Optiline są miechami pro-
gresywnymi, czyli są wyposażone 
w czujnik, dostosowujący ilość po-wykluczeniu jednego ze składników 

mieszanki i zmianie proporcji po-
zostałych. Tak niewielka innowacja 
wpłynęła w znaczący sposób na 
elastyczność materiału ciernego. 
Nowy cechuje się mniejszą twardo-
ścią i większą ściśliwością, przez co 
powierzchnia klocka lepiej dopa-
sowuje się do kształtu powierzchni 
tarczy, a w konsekwencji elemen-
ty przesuwają się po sobie znacz-
nie ciszej. Co więcej, dzięki lepszej 
elastyczności klocki nie tylko nie 
zużywają się nadmiernie, ale także 
lepiej chronią powierzchnię tarczy 
hamulcowej. Wykluczenie jednego 
ze składników ma także duże zna-
czenie ekologiczne – pyły powstają-
ce podczas hamowania są o wiele 
mniej szkodliwe dla środowiska. 

Dodatkowym rozwiązaniem wpro-
wadzonym do nowej generacji kloc-
ków hamulcowych jest nacięcie na 
środku okładziny. Służy ono jako 
kanał odprowadzający pyliny i gazy 
wytwarzane w procesie hamowania. 
Dzięki temu rozwiązaniu, odprowa-
dzane zanieczyszczenia kierowane 
są tak, by możliwie maksymalnie 
ograniczyć ich przedostawanie się 

wietrza w miechu do powierzchni 
drogi. Dzięki temu koła są zawsze 
w kontakcie z jezdnią, co zdecydo-
wanie obniża ryzyko poślizgu po-
jazdu. Zmienne ciśnienie stabilizuje 
nadwozie, niwelując w tym samym 
wstrząsy w trakcie jazdy. Zwiększa 
to bezpieczeństwo pasażerów i ich 
komfort. Stabilizacja nadwozia re-
dukuje bowiem drgania wyposaże-
nia i w konsekwencji zmniejsza ha-
łas w przestrzeni pasażerskiej. 

Dzięki efektywnej ochronie kon-
strukcji pojazdu zmniejsza się zuży-
cie poszczególnych komponentów. 
Progresywne miechy Optiline mogą 
zatem w wymierny sposób obniżyć 
koszty obsługi eksploatacyjnej. Do-
datkowo, udowodniona w testach 
jakość produktu, pozwala wydłużyć 
okresy miedzy wymianami. Badania 
laboratoryjne dowiodły, że żywot-
ność Miechów Optiline sięga nawet 
9 mln cykli testowych, co odpowia-
da 900 000 km eksploatacji.

Nowe Solarisy Urbino jeżdżą już po 
drogach całej Europy, a zatem także 
przeznaczone do nich komponenty 
muszą być odporne na działanie 
rozmaitych warunków atmosferycz-do pozostałych elementów układu 

hamulcowego. Ponadto, dzięki temu 
nacięciu, równomiernie rozkłada 
się napięcie na powierzchni klocka 
i ograniczone jest ryzyko pęknięć na 
powierzchni okładziny. 

Nowa generacja klocków hamul-
cowych została dokładnie przete-
stowana w rozmaitych warunkach: 
w laboratorium, na torach testo-
wych i w rzeczywistej eksploatacji 
pojazdu na trasie w różnych warun-
kach klimatycznych. Pozytywne opi-
nie i informacje zwrotne otrzymane 
z testów potwierdza, że klocki Opti-
line dostarczyły klientom nie tylko 
komfort z jazdy, ale także bezpiecz-
ne hamowanie.

nych. Miechy Optiline zaprojekto-
wano po to, by zapobiec problemom 
najczęściej występującym w trakcie 
eksploatacji miechów. I tak, pod-
stawy miecha zyskały podwójną 
warstwę chroniącą je przed korozją, 
by mogły zmierzyć się np. z warun-
kami drogowymi panującymi zimą 
na drogach w Skandynawii. Część 
gumowa miecha wykonana została 
natomiast ze specjalnej mieszan-
ki opracowanej tak, by utrzymała 
odpowiednią twardość w dużych 
przedziałach temperatur – od -60°C 
do nawet 70°C. Dzięki temu mie-
chy Optiline zachowają optymalną 
twardość zarówno podczas upałów 
w krajach południowych, a jed-
nocześnie będą nadal elastyczne 
podczas mroźnych zim na północy 
Europy. 

się powiększa

Od kilku lat linia części Optiline zdobywa wciąż nowych klientów, a u do-
tychczasowych wchodzi już na stałe miejsce na liście zakupowej. Solaris 
jednak na tym nie poprzestaje i wnikliwie wsłuchuje się w dalsze potrzeby 
klientów. Ugruntowana już pozycja producenta pozwala mu na podjęcie 
kolejnych kroków i dalszy rozwój rodziny produktów. W minionym roku 
powitaliśmy dwie nowości w portfolio Optiline. 
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7 lat
Fundacji „Zielony Jamnik”

W listopadzie 2011 roku firma Solaris powołała do życia Fundację „Zielony 
Jamnik – na ratunek bezbronnym” i podjęła się nowej roli fundatora. Od 
tego momentu rozpatrzonych zostało kilkaset wniosków o pomoc, a wspar-
cie zostało udzielone ponad 70 osobom lub organizacjom społecznym.

Po raz pierwszy Fundacja udzieliła 
pomocy w kwietniu 2012 roku. Do 
tej pory wsparcie przekazano ponad 
70 beneficjentom. Funkcjonowanie 
Fundacji opiera się o wolontariat, 
w głównej mierze pracowniczy. Żad-
na z osób zaangażowanych w działa-

nia organizacji nie pobiera za swoją 
aktywność i inicjatywę wynagrodze-
nia czy innej formy gratyfikacji. 

Każdy rok przynosi coraz większą 
liczbę pozytywnie rozpatrywanych 
wniosków, pojawia się coraz więcej 

pomysłów na to, w jaki sposób po-
móc najbardziej potrzebującym. To 
na pewno powód do zadowolenia, 
ale niewątpliwie także troski o po-
zyskanie środków, które w formie 
pomocy można przekazać dalej. 

Akcja Boże Narodzenie w Kowanówku

Współpraca z Zespołem Szkół Specjalnych 
w Kowanówku jest stałym elementem na ma-

pie aktywności Fundacji od samego począt-
ku jej działania. Co roku wraz z pracownikami  

Solarisa przeprowadza Akcję Bożonarodzenio-
wą, w ramach której pracownicy firmy spełniają 

marzenia podopiecznych szkoły. 

Program Podziel się wiedzą

Wraz ze studentami i pracownikami 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu w styczniu 2019 Fundacja 
rozpoczęła projekt „Dzielimy się wie-

dzą”, w ramach którego  studenci prze- 
prowadzili cykl warsztatów dla uczniów 

Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku.

Pomoc ofiarom nawałnicy w Borach Tucholskich

Fundacja zorganizowała pomoc osobom poszko-
dowanym wskutek wichury, która w sierpniu 2017 

przeszła przez część Polski. Kataklizm pozostawił po 
sobie wielkie zniszczenia, zginęli ludzie, wielu stra-

ciło dach nad głową, prawie 80 tys. ha lasów zostało 
zniszczone. Przekazane wsparcie objęło sprzęty nie-

zbędne w usuwaniu skutków nawałnicy. 
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Szanowni Państwo,

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodne-
go przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), przekazujemy poniżej informacje 
o przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

[Administrator danych] Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Solaris Bus & 
Coach S.A., ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska, Polska („Spółka”). Termin „dane osobowe” 
obejmuje Państwa dane osobowe w postaci danych kontaktowych, ewentualnie dane osobowe Państwa re-
prezentantów np. wspólników, członków zarządu, prokurentów, pełnomocników lub innych osób fizycznych 
działających w Państwa imieniu. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na poniższych zasadach.

[Cele i podstawy prawne przetwarzania danych] 
Spółka przetwarza dane osobowe w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki jako Ad-
ministratora danych, obejmujących wysyłkę czasopisma branżowego Magazyn w celu informowania o dzia-
łalności Spółki, wydarzeniach i nowościach branżowych, a także w celu marketingu produktów Spółki  (pod-
stawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

[Obowiązek lub dobrowolność podania danych] Podanie danych osobowych opiera się na zasadzie dobro-
wolności, jednakże niepodanie danych uniemożliwia wysyłkę czasopisma branżowego Magazyn.

[Przekazywanie danych do innych podmiotów] 
Ponadto w zależności od okoliczności dane mogą być przekazywane innym podmiotom, a w szczególności 
spółkom z grupy Solaris; zewnętrznym usługodawcom (w szczególności firmom świadczącym usługi poczto-
we,  dostawcom usług IT); księgowym, prawnikom, audytorom/rewidentom, sądom lub innym podmiotom 
uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

[Przekazywanie danych do innych państw] 
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 
[Przechowywanie danych] Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji uzasadnionego interesu 
Administratora, do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 
– z zgodnie z obowiązującymi w Spółce politykami w zakresie przechowywania danych. Sprzeciw wobec prze-
twarzania Państwa danych mogą Państwo wnieść mailowo na adres dane.osobowe@solarisbus.com.

[Bezpieczeństwo danych] Spółka podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia odpowiednich 
środków bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych. Środki bezpieczeństwa wdrożone przez 
Spółkę są adekwatne do ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych i są zgodne z przyjętymi 
przez Spółkę ramami bezpieczeństwa informatycznego oraz korporacyjnymi zasadami i procedurami zarzą-
dzania. 

[Uprawnienia] Przepisy prawa mogą przyznawać określone uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych 
przez Spółkę. W sytuacjach określonych w przepisach osoby fizyczne, których dane przetwarzamy, mają pra-
wo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia 
danych. Niezależnie od powyższego przysługuje także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

[Kontakt] W razie jakiekolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z ze 
Spółką lub inspektorem ochrony danych osobowych pod poniższym adresem: Solaris Bus & Coach S.A., ul. 
Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska z dopiskiem „Dane osobowe” lub adresem e-mail: dane.
osobowe@solarisbus.com

[Obowiązek przekazania informacji] W przypadku gdy udostępniają Państwo dane osobowe swoich pra-
cowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników oraz innych osób są Państwo 
zobowiązani do poinformowania tych osób o tym, że Spółka otrzymała te dane od Państwa i jest ich admini-
stratorem oraz że przetwarza dane osobowe tych osób na zasadach określonych powyżej.

Klauzula informacyjna dla Czytelników Magazynu

Pomoc charytatywna dla mieszkańców Ukrainy

Dla obywateli Ukrainy, którzy w wyniku starć wo-
jennych utracili dach nad głową lub znaleźli się 

w trudnej sytuacji życiowej, w maju 2015 dostar-
czona została pomoc humanitarna, która obej-

mowała prawie 10 ton darów o wartości prawie  
100 000 złotych. W maju z Bolechowa pod Pozna-

niem bezpośrednio do Słowiańska wyruszył trans-
port humanitarny. 

Wszystkich zainteresowanych wsparciem Fundacji  
zachęcamy do działania. Czasem gest, który wydaje się drobny,  
dla drugiej strony ma olbrzymie znaczenie.

Jeśli zechcielibyście Państwo wesprzeć działalność  
Fundacji, gorąco zachęcamy do wpłat na konto: 
57 1020 4027 0000 1502 1007 3676
„Fundacja Zielony Jamnik – na ratunek bezbronnym”,
ul. Obornicka 46, Bolechowo – Osiedle, 62-005 Owińska 

Za wszelką udzieloną pomoc z góry  
najserdeczniej dziękujemy.
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Premiera Urbino 12 hydrogen w dniach 10-12 czerwca 2019 (stoisko A1100)


