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Nabraliśmy wiatru w żagle. W rok 
2019 wkraczaliśmy z bardzo ambit- 
nymi celami i w przeważającym 
stopniu zostały one osiągnięte. 
Wygraliśmy wiele przetargów na au-
tobusy elektryczne – zarówno tych 
wielkich, jak i mniejszych. Dzięki 
tym zamówieniom Solaris stał się 
producentem numer 1 w Europie 
pod względem zakontraktowanych 
elektrobusów, a nasza firma stała 
się jednym z ważniejszych aktorów 
transformacji europejskiego trans-
portu miejskiego. 

Mimo to nie spoczywamy na lau-
rach, a wręcz – przyspieszamy. 
Nasze ambicje nie kończą się na 
sukcesach sprzedażowych. W miej-
skim transporcie zachodzą szero-
kie zmiany – w podejściu samych 
podróżujących i w technologiach. 
Staramy się na nie reagować, a nie-
kiedy je wyprzedzać. Premierami 
kolejnych innowacyjnych pojazdów 
uzupełniamy swoje portfolio ekolo-
gicznych autobusów, wyposażamy 
je w nowe technologie służące bez-
pieczeństwu pasażerów i mieszkań-
ców miast. 

W czerwcu świętował swoją premie-
rę napędzany wodorem Urbino 12 

hydrogen, podczas Busworld 2019 
zaprezentujemy przegubowy auto-
bus elektryczny wyposażony w naj-
nowszą generację baterii zaprojek-
towanych przez inżynierów Solarisa. 
W Brukseli pokażemy także Trollino 
24 – najdłuższy dotąd pojazd, jaki 
wyjechał z Bolechowa, który zwień-
cza listę tegorocznych bezemisyj-
nych premier. 

Wiele lat temu nasza firma obrała 
kierunek w stronę transportu pu-
blicznego, napędzanego elektrycz-
nie. Dziś podążają tam wszyscy gra-
cze w branży.

O najważniejszych dla nas wydarze-
niach z ostatnich miesięcy, o tego-
rocznych premierach i najnowszych 
rozwiązaniach technologicznych, 
a także o rozbudowanej ofercie 
posprzedażowej Solarisa, skompo-
nowanej zgodnie z oczekiwania-
mi naszych Klientów, przeczytacie 
na stronach kolejnego „Magazynu 
Solaris”, który oddaję w Wasze ręce. 

Busworld 2019 – Solaris rozwija ofertę  
z zakresu e-mobility
Podczas największej autobusowej imprezy targowej Busworld 2019 Solaris zaprezentował 
trzy innowacje produktowe. Wszystkie wystawione autobusy są wyposażone w napędy 
elektryczne, w których Solaris widzi przyszłość transportu.
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Wychodząc naprzeciw dynamicznemu rozwojowi rynku e-mobility oraz nieustannie ana-
lizowanemu zapotrzebowaniu naszych klientów, inżynierowie z firmy Solaris opracowali 
system zdalnej diagnozy pojazdów. 
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Włoskie Bolzano jest pierw-
szym miastem, które zdecydo-
wało się na zakup Solarisów 
Urbino 12 hydrogen. Dwanaście 
wodorowych autobusów do-
łączy do elektryków dostar-
czonych w ubiegłym roku. 
Zamówienie obejmuje również 
8-letnią umowę serwisową.

Wodorowe Solarisy jadą do Bolzano

Cotral ponownie zamawia IntrerUrbino

Energia zmagazynowana w wodorze 
zasila bezpośrednio układ napędo-
wy Urbino 12 hydrogen. Dzięki wyko-
rzystaniu zaawansowanej technolo-

To kolejne tak duże zamówienie 
Solarisa na InterUrbino. Po reali-
zacji umowy z 2016 roku na łącznie 
360 autobusów międzymiastowych, 
włoski przewoźnik zdecydował się 
na kolejne dostawy z Bolechowa. 

Zamówione 12-metrowe InterUrbino 
to najnowocześniejsze autobusy 
międzymiastowe, specjalizujące się 
w przewozie pasażerów na dłuż-
szych trasach wykraczających poza 
granice miasta. Na pokład każde-
go wejdzie 67 pasażerów, z czego 
aż 55 będzie mogło podróżować 
na miejscach siedzących. Dodat-
kowo w pojazdach przewidziano 
przestrzeń na bagaż podręczny we-

gii autobus jest w stanie przejechać 
do 350 km na jednym tankowaniu. 
Jedynymi produktami reakcji che-
micznej zachodzącej w ogniwie są 
ciepło oraz para wodna. Pojazd nie 
generuje więc absolutnie żadnych 
szkodliwych substancji. Wodór gro-
madzony jest w butlach kompozyto-
wych umieszczonych na dachu. 

Częścią umowy jest również spe-
cjalne szkolenie przeznaczone dla 
kierowców i pracowników serwisu 
poświęcone aspektom bezpieczne-

wnątrz pojazdu w postaci półek nad 
siedzeniami, jak i na bagaż główny 
w elektrycznie blokowanych lukach 

bagażowych o łącznej pojemno-
ści 5,2 m3. Jednostką napędową  
w InterUrbino będą silniki o mocy 
251 kW, spełniające restrykcyjną 
normę emisji spalin Euro 6. 

Nowo podpisany kontrakt to jedno 
z największych zamówień w do-
tychczasowej historii firmy. Po wy-
pełnieniu całej umowy ramowej, 
po Rzymie i okolicach jeździć może 
nawet 660 autobusów InterUrbino.

PKS Bielsko-Biała zamówiło 
26 Solarisów Urbino 12 CNG. 
To drugie co do wielkości 
zamówienie na autobusy 
z napędem na sprężony gaz 
ziemny pozyskane przez firmę 
Solaris w Polsce. Jeszcze w tym 
roku do Warszawy zostaną do-
starczone 54 autobusy gazowe  
Urbino 18. 

Firma Cotral z siedzibą w Rzymie, odpowiedzialna za usługi 
transportu regionalnego, podpisała kolejną umowę ramową 
z firmą Solaris na dostawę do 300 autobusów międzymiastowych 
InterUrbino. Wartość kontraktu wraz z 10-letnią obsługą serwisową 
wynosi ponad 117 mln euro. Pierwsze zamówienie na 50 sztuk ma 
zostać zrealizowane jeszcze w 2019 roku. Pojazdy będą kursować 
na liniach łączących miejscowości Prowincji Rzymskiej oraz całego 
Regionu Lacjum.

Bielsko-Biała decyduje się na CNG

Całkowita wartość umowy podpisa-
nej z PKS Bielsko-Biała to 32 mln zł. 
Dostawy do przewoźnika zostały 
zaplanowane w dwóch transzach. 
Ostateczny termin na realizację zamó-
wienia to grudzień 2020 roku.

PKS Bielsko-Biała zdecydowało się na 
autobusy napędzane sprężonym ga-
zem ziemnym. Silniki o mocy 239 kW, 
dostosowane do obsługi tego typu 
napędu, spełniają rygorystyczne eu-
ropejskie normy emisji spalin Euro 6. 
Każdy z 26 pojazdów zapewni komfor-
towe warunki jazdy dla 90 pasażerów, 
w tym 32 na miejscach siedzących. 

Przedsiębiorstwo Komunika-
cji Trolejbusowej w Gdyni już 
od kilku lat rozwija swoją flo-
tę i sieć trolejbusową w opar-
ciu o możliwości najnowszych 
technologii trolejbusowych, ale 
także autobusów bateryjnych 
– obu intensywnie rozwijanych 
przez firmę Solaris. Przewoźnik 
w modelowy sposób wykorzy-
stuje zalety obu bezemisyjnych 
technologii, z korzyścią dla 
mieszkańców Trójmiasta. 

Supertrolejbusy dla Gdyni

Na wygodę użytkowników autobusów 
wpłynie wydajny system klimatyzacji. 
Solarisy Urbino 12 CNG będą również 
wyposażone w monitoring pojazdu 
oraz gniazda z portami USB. Na pokła-
dzie będzie także dostęp do wi-fi.

Autobusy z napędem CNG wyjeżdżają 
z bolechowskiej fabryki od 2004 roku. 

Na przestrzeni tych 15 lat do klientów 
trafiło już ponad 1100 pojazdów z na-
pędem gazowym. Ekologiczne Solarisy 
zasilają tabory przewoźników m.in. w: 
Czechach, Francji, Hiszpanii, Holandii, 
na Litwie i Słowacji, w Niemczech, 
Norwegii, Polsce, Szwecji i we 
Włoszech.

Zgodnie z najnowszą umową pod-
pisaną w marcu tego roku, Solaris 
dostarczy do Gdyni sześć 12-metro-
wych pojazdów, które będą łączyć 
w sobie zarówno rozwiązania cha-
rakterystyczne dla autobusów elek-
trycznych, jak i trolejbusów. Znacz-
na część koncepcji w pojeździe 
będzie typowa dla Solarisa Urbino 
electric, ale styk elementów łado-
wania pojazdu z infrastrukturą tro-

lejbusową będzie charakterystyczny 
dla modeli z serii Trollino. Można 
więc powiedzieć, że PKT zamówi-
ło „supertrolejbusy” wyposażone 
w baterię trakcyjną o pojemności  
87 kWh. Będzie ona jednak łado-
wana z pomocą typowego dla tro-
lejbusów pantografu dwupolowego, 
w tzw. systemie In-Motion-Charging 
(IMC), czyli w trakcie jazdy trolejbu-
su podpiętego do sieci trakcyjnej. 

Super Trollino 12 będą dostarczone 
do Gdyni w połowie 2020.

Przypomnijmy, że PKT w Gdyni było 
odbiorcą Solarisa Trollino numer 1 
w 2001 roku. Od tego momentu we 
flocie tego przewoźnika eksploato-
wanych jest łącznie 88 trolejbusów. 
Coraz większa liczba Trollino wypo-
sażona jest w baterie, które pozwa-
lają na jazdę poza siecią trakcyjną.

Fot. Karol Grzonka. PKT Gdynia

go użytkowania i serwisowania po-
jazdów wodorowych. 

Jeszcze w czerwcu 2019, w trak-
cie Globalnego Szczytu Transportu 
Publicznego UITP, przedstawiciele 
Solarisa oraz Régie Autonome des 
Transports Parisiens (RATP) pod-
pisali umowę dzierżawy i testów 
wodorowego Urbino 12. Przewoźnik 
odpowiedzialny za organizację ko-
munikacji miejskiej w Paryżu przez 
10 tygodni (kwiecień-czerwiec 2020) 
będzie testował autobus w regu-
larnym ruchu pasażerskim. Jest to 
kolejny krok RATP ku całkowitemu 
przestawieniu floty swoich pojaz-
dów z napędów spalinowych na cał-
kowicie bezemisyjne. 

W sierpniu 2019 innowacyjny model 
był testowany przez przewoźników 
w Austrii i we Włoszech, we wrześniu 
zapoznają się z nim przewoźnicy 
z Niemiec.
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Głównym celem, jaki przyświeca ITxPT jest standaryzacja roz-
wiązań informatycznych w transporcie publicznym. Firma Solaris 
przystąpiła do organizacji w pierwszej połowie 2019 roku i aktywnie 
współpracuje z innymi dostawcami komponentów, aby zapewnić 
pełną zgodność systemów i produktów IT w rozmaitych obszarach 
transportu, w tym w autobusach. 

Solaris dołącza do ITxPT

W ciągu ostatnich kilku dekad in-
formatyzacja na dobre zadomowiła 
się w sferze transportu publicznego, 
w tym oczywiście w pojazdach z ro-
dziny Solaris Urbino. Z roku na rok 
w autobusach montowanych jest 
coraz więcej systemów IT – gwaran-
tują one lepszą operacyjność po-
jazdu, zwiększają bezpieczeństwo 
i ułatwiają pracę kierowcy, wpływa-
jąc ogólnie na poprawę doświad-
czeń pasażerów z podróży.  

Organizacja ITxPT (Information 
Technology for Public Transport) 
promuje interoperacyjność syste-
mów informatycznych w transpo-
rcie publicznym. Aby to osiągnąć 
i zapewnić w pełni zgodną współ-
pracę interfejsów różnych produk-
tów, ITxPT wspiera m.in. budowanie 

architektury IT w oparciu o kom-
ponenty Plug&Play. Dołączenie do 
grona członków instytucji pozwoli 
firmie Solaris aktywnie uczestni-
czyć w procesie standaryzacji części 

„Bezpieczna droga do szkoły” z Solarisem

Konkurs „Bezpieczna droga do szko-
ły” zorganizowany został przez Miej-
ski Zakład Komunikacji w Ostrowie 
Wielkopolskim pod patronatem 
Prezydenta Miasta. Jego kolej-
na, czwarta już edycja odbyła się 
w kwietniu bieżącego roku.

Inicjatywa skierowana była do 
dzieci z klas pierwszych szkół pod-

stawowych z terenu Ostrowa Wiel-
kopolskiego oraz sąsiednich gmin 
objętych porozumieniem komu-
nikacyjnym. Celem edukacyjnego 
konkursu było upowszechnienie 
wśród uczniów klas pierwszych 
szkół podstawowych znajomości 
przepisów o ruchu drogowym oraz 

zasad korzystania z infrastruktury 
komunikacyjnej. 

W tegorocznej edycji spośród po-
nad 500 uczestników wyłoniono  
65 laureatów, których prace zostały 
„opublikowane” na ostrowskim au-
tobusie marki Solaris. 

Firma Solaris pozyskała kolej-
ne zamówienie na bezemisyjne 
autobusy z Włoch. Przewoźnik 
ACTV SPA Venezia zamówił 
u polskiego producenta 30 ele- 
ktrobusów Urbino 12 electric 
i infrastrukturę służącą uzupeł-
nianiu energii. Łączna wartość 
kontraktu przekracza kwotę  
20 milionów euro.

Elektryczne Solarisy w Wenecji

Dzięki trzem wielkim zamó-
wieniom na autobusy elek-
tryczne z Berlina, Warszawy 
i Mediolanu Solaris wysunął 
się na prowadzenie pod wzglę-
dem zdobytych kontraktów na 
autobusy bateryjne w Europie. 
Elektryczna rewolucja w ob-
szarze autobusowym zbiega się 
z długofalową strategią firmy, 
która zakłada inwestycje przede 
wszystkim w rozwój napędów 
alternatywnych.

Solaris z największą liczbą zakontraktowanych 
autobusów elektrycznych w Europie

Ekologiczne pojazdy użytkowane 
będą na dwóch wyspach – Lido oraz 
Pellestrina, na których w 100% za-
stąpią dotychczasową flotę autobu-
sową opartą na pojazdach z trady-
cyjnym napędem diesla. Do Wenecji 
dostarczona zostanie także infra-
struktura w postaci dziewięciu ła-
dowarek pantografowych, sześciu 
stacjonarnych oraz jedna mobilna 
ładowarka plug-in. 

Jednostką napędową weneckich 
elektrobusów będzie oś ze zinte-

Europejska flota autobusów elek-
trycznych w ciągu ostatnich 5 lat 
wzrosła niemal 15-krotnie. Gwałtow-
ne tempo rozwoju tego sektora jest 
dla firmy Solaris potwierdzeniem, 
że kierunek, jaki obrała niemal de-
kadę temu, budując swój pierwszy 
pojazd bateryjny, jest słuszny. Dziś 
już kilkaset Urbino electric wozi 
pasażerów w 16 państwach Europy,  
a Solaris wysunął się na prowadze-

nie pod względem zakontraktowa-
nych elektrobusów w Europie. 

Aż 25% autobusów elektrycznych 
zamówionych przez europejskich 
przewoźników w pierwszych mie-
siącach 2019 roku to pojazdy marki  
Solaris. Łącznie do 470 Urbino za-

mówiły Berlin (BVG), Mediolan (ATM) 
i Warszawa (MZA) w największych 
dotąd europejskich przetargach 
rozpisanych na autobusy elektrycz-
ne. Dodatkowo Solaris podpisał 
umowy na dostawy łącznie 90 auto-
busów elektrycznych do kilkunastu 
innych europejskich miast.

growanymi silnikami elektryczny-
mi. Energia potrzebna do ich na-
pędzania magazynowana będzie 
w bateriach typu Solaris High Power 
o całkowitej pojemności 116 kWh. 
Pojazdy przystosowane zostaną do 
ładowania typu plug-in oraz szyb-
kiego uzupełniania energii za po-
średnictwem pantografu. 

Solarisy Urbino 12 electric dla prze-
woźnika ACTV SPA wyposażone zo-
staną w szereg udogodnień. Wśród 
nich należy wymienić m.in. wydajną 
klimatyzację, system informacji pa-
sażerskiej, a także monitoring wizyj-
ny. Wszystkie pojazdy wraz z infra-
strukturą zostaną dostarczone do 
Wenecji przed końcem 2020 roku.

i systemów i tym samym – ofero-
wać produkty w pełni kompatybilne 
z komponentami dostępnymi na 
rynku. 

Z perspektywy operatora transpor-
tu może być to niezwykłe ułatwie-
nie. Etykieta ITxPT będzie bowiem 
stanowiła gwarancję, że systemy 
zbudowane zgodnie ze standardami 
organizacji będą się sprawnie ko-
munikować z innymi.

Dla firmy Solaris bezpie-
czeństwo wszystkich uczest-
ników ruchu, w szczególności 
zaś tych najmłodszych, od za-
wsze i bezspornie było kwestią 
priorytetową. W kwietniu fir-
ma została jednym z partne-
rów wydarzenia „Bezpieczna 
droga do szkoły” w Ostrowie 
Wielkopolskim, które miało na 
celu upowszechnienie przepi-
sów o ruchu drogowym wśród  
pierwszoklasistów.
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Busworld 2019:
Solaris rozwija ofertę z zakresu e-mobility.  
Nowa generacja baterii,  
innowacyjny autobus wodorowy  
i trolejbusowa premiera

Podczas największej europejskiej wystawy autobusowej Busworld 2019 Solaris 
prezentuje trzy innowacje produktowe. Wszystkie autobusy są wyposażone 
w napędy elektryczne, w których Solaris widzi przyszłość transportu miejskiego 
i w których rozwój konsekwentnie inwestuje. Autobus elektryczny z nową 
generacją baterii, dwuprzegubowy trolejbus oraz nowatorski autobus wodorowy 
reprezentują szeroką ofertę pojazdów Solarisa z obszaru e-mobility.

Solaris od wielu lat jest w czołówce 
producentów autobusów intensyw-
nie inwestujących w rozwój napę-
dów alternatywnych. Firma jest naj-
większym producentem trolejbusów 
w Unii Europejskiej, a w 2019 roku 
wysunęła się na prowadzenie pod 
względem liczby zakontraktowanych 
autobusów elektrycznych. W nieca-
łą dekadę od premiery w 2011 roku, 
kilkaset Urbino electric codziennie 
wozi tysiące pasażerów w 16 pań-
stwach Europy, a licznik elektrycz-
nych kilometrów przekroczył już  
20 milionów. 

Na ścieżce swojego rozwoju produ-
centowi udało się stworzyć kom-

plementarne bezemisyjne portfolio 
– autobusów elektrycznych, trolej-
busów i pojazdów napędzanych wo-
dorem. Solaris wychodzi z założenia, 
że dla zapewnienia zrównoważone-
go transportu przyszłości, koniecz-
ne jest promowanie rozmaitych roz-
wiązań e-mobility. Elastyczna oferta 
Solarisa w zakresie bezemisyjnych 
pojazdów to odpowiedź na gwał-
towny rozwój tego sektora i rosnące 
zapotrzebowanie klientów, przy-
gotowujących się do transformacji 
transportu na bezemisyjny. 

Podczas tegorocznych targów 
Busworld 2019 w Brukseli na stoisku 
Solarisa zostały wystawione trzy in-

nowacyjne i całkowicie bezemisyjne 
autobusy, reprezentujące szeroką 
ofertę pojazdów z obszaru e-mobi-
lity. Pierwszym z nich jest autobus 
elektryczny Solaris Urbino 18 elec-
tric wyposażony w najnowszą gene-
rację baterii. Kolejny produkt to naj-
dłuższy, ponad-24-metrowy Solaris 
– trolejbus Trollino 24, zaprezento-
wany w nowej odsłonie Metrostyle. 
Ostatnim autobusem jest niezwy-
kle zaawansowane technologicznie 
Urbino 12 hydrogen, które swoją 
premierę świętowało kilka miesięcy 
wcześniej, podczas targów UITP.
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Solaris Urbino  
18 electric

Solaris  
Trollino 24

Wyrazista linia przegubowego 
Urbino 18 electric jest już znana 
wielu przewoźnikom – ponad 200 
modeli zostało już zamówionych 
przez klientów. Pojazd prezentowa-
ny na Busworld ma jednak unikato-
we wyposażenie. 

Absolutną nowością są baterie no-
wej generacji Solaris High Energy+, 
które producent w Brukseli pokazuje 
po raz pierwszy. Baterie wyróżniają 
się bardzo wysoką gęstością energii, 
dzięki czemu autobus będzie w sta-
nie bez problemu pokonać 200 km 
na jednym ładowaniu, niezależnie 
od warunków drogowych i klima-
tycznych. Udoskonalone parametry 
magazynów energii pozwolą jednak 
przy znacznie zwiększonym zasięgu 
zachować wciąż sporą pojemność 
pasażerską – na pokładzie przegu-
bowego elektrobusu zmieści się bo-
wiem 120 osób, w tym 40 na miej-
scach siedzących.

W Urbino 18 electric zamontowano 
7 packów baterii o łącznej pojem-
ności 553 kWh. 3 baterie umieszczo-
no z tyłu pojazdu, 4 zaś na dachu 
pierwszego wagonu. Ładowanie od-
bywa się poprzez złącze plug-in, ale 
nowe akumulatory są przystosowa-
ne również do ładowania poprzez 
pantograf (więcej na temat baterii 
w Urbino electric, w tym Solaris 

Dwuprzegubowy trolejbus Trollino 
24 po raz pierwszy zaprezentowany 
publicznie podczas Busworld 2019 
to najdłuższy Solaris zbudowany 
dotąd przez polskiego producenta. 
Pojazd powstał z myślą o stworze-
niu platformy do przyszłej, seryjnej 
produkcji pojazdów 24-metrowych 
z napędem elektrycznym, hybry-
dowym oraz właśnie trolejbusów. 
Trollino 24 to model bardzo za-
awansowany technicznie. Jego na-
pęd stanowią dwa silniki trakcyjnie 
o mocy 160 kW każdy, napędzające 
dwie osie napędowe. Zamontowany 

High Energy+ można przeczytać na 
stronach 14-17).

Prezentowany Urbino 18 electric za-
opatrzono w zaawansowane syste-
my wspomagania kierowcy (ADAS), 
znacznie zwiększające komfort i – 
przede wszystkim – bezpieczeństwo 
jazdy. Urządzenie Mobileye Shield+ 
niweluje niebezpieczeństwo bez-
pośrednich kolizji z pieszymi czy 
rowerzystami poprzez system in-
teligentnych kamer nieustannie 
monitorujących martwe pola w po-
jeździe. Kierowca o potencjalnych 
zagrożeniach informowany jest za 
pomocą dźwiękowych i wizualnych 
alertów. 

Ponadto elektryczny Solaris bę-
dzie wyposażony w system inicju-
jący automatyczne hamowanie 
CMS (Collision Mitigation System). 
W sytuacji, gdy radar zamontowany 
na autobusie wykrywa zagrożenie 
ewentualnego zderzenia czołowe-
go, system rozpoczyna hamowanie, 
zmniejszając prędkość pojazdu i ni-
welując skutki ewentualnej kolizji.

W miejscu tradycyjnych lusterek 
bocznych 18-metrowego Solarisa 
zamontowano kamery, które gwa-
rantują nie tylko lepszą widoczność 
w silnym słońcu, podczas deszczu 
czy opadów śniegu, ale także nocą. 

Co więcej, kamery znacznie zwięk-
szają pole widzenia i poprawiają 
aerodynamikę pojazdu. To premie-
rowe rozwiązanie jest już w ofercie 
dla całej rodziny Urbino. 

Aby maksymalnie obniżyć zużycie 
energii, w przegubowym Urbino 
electric zamontowano klimatyzację 
z pompą ciepła, która do uzyskania 
odpowiedniej temperatury w po-
jeździe wykorzystuje ciepło pocho-
dzące z zewnątrz. Urządzenie używa 
jako czynnika roboczego dwutlenku 
węgla, który jest obecnie najbar-
dziej przyjaznym dla środowiska 
środkiem. Zastosowanie pompy CO2 
ma na celu zwiększenie efektywno-
ści energetycznej pojazdu, a tym 
samym zasięgu, jak również ograni-
czenie szkodliwości. 

Kolejną innowacją jest falownik 
trakcyjny w pojeździe, który został 
wykonany w nowatorskiej technolo-
gii SiC, czyli z wykorzystaniem wę-
gliku krzemu. Dzięki temu urządze-
nie jest przystosowane do działania 
przy wyższych napięciach, częstotli-
wościach i temperaturach, co z ko-
lei wpływa na znaczne zmniejsze-
nie masy i wielkości przetwornicy 
mocy oraz ogólny wzrost wydajności  
systemu. 

w trolejbusie pakiet baterii o pojem-
ności 58 kWh ładowany jest podczas 
jazdy z trakcji trolejbusowej poprzez 
stosowany tradycyjnie w trolejbu-
sach pantograf dwupolowy. Energia 
zgromadzona w bateriach wykorzy-
stywana będzie z kolei do zasilania 
napędu, gdy trolejbus znajduje się 
poza trakcją elektryczną. Aby uła-
twić manewry w ruchu miejskim, 
czwarta oś pojazdu jest osią skręt-
ną. Pojazd, o unikatowym układzie 
drzwi 1-2-2-2-2 wyposażony został 
ponadto m.in. w elektryczne wspo-
maganie układu kierowniczego. Na 

pokładzie dwuprzegubowego trolej-
busu będzie mogło podróżować na-
wet 215 osób. W tym premierowym 
modelu również zamiast lusterek 
bocznych są zamontowane kamery.

Trollino 24 jest pojazdem, który zo-
stał zbudowany w nowej designer-
skiej odsłonie MetroStyle, dostoso-
wanej do IV generacji Urbino (więcej 
na temat designu MetroStyle na 
stronie 34-35).
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Solaris Urbino 12  
hydrogen

#SolarisTalks

Na stoisku Solarisa został wysta-
wiony także najbardziej nowatorski 
produkt w portfolio Solarisa – auto-
bus wodorowy Urbino 12 hydrogen, 
który miał swoją premierę w czerw-
cu 2019, podczas targów UITP. To 
pojazd całkowicie bezemisyjny, 
w którym wodór w ogniwie paliwo-
wym przekształcany jest w energię 
elektryczną, a ta z kolei zasila układ 
napędowy pojazdu. 

Urbino 12 hydrogen wyposażony 
jest w ultranowoczesne ogniwo pa-
liwowe o mocy 60 kW, które pełni 
funkcję miniaturowej elektrowni 
wodorowej na pokładzie pojazdu. 
Jedynymi „produktami uboczny-
mi” eksploatacji Solarisa Urbino 12 
hydrogen są ciepło i para wodna. 
Dzięki zastosowanej technologii au-

Każdego dnia na stoisku firmy Solaris odbywa się forum dyskusyjne #SolarisTalks, 
które zostało zorganizowane przez producenta, aby mógł on podzielić się swo-
im doświadczeniem oraz informacjami o produktach. Forum #SolarisTalks to 
także zaproszenie do rozmowy na temat nowoczesnych technologii wyko-
rzystywanych w obszarze e-mobilności i zmieniającego się oblicza komuni-
kacji miejskiej. Tematy krótkich prezentacji, otwierających dyskusję dotyczą  
m.in. rodzajów i doboru baterii, systemów do ładowania autobusów i trolejbu-
sów, pojazdów wodorowych czy zdalnej diagnozy dla autobusów elektrycznych. 

tobus będzie miał możliwość poko-
nania na pojedynczym tankowaniu 
aż 350 km. 

W zakresie technologii magazyno-
wania wodoru w pojeździe Urbino 
12 hydrogen zastosowano najnowo-
cześniejsze rozwiązania. Pierwiastek 
gromadzony jest w postaci gazowej 
w 5 kompozytowych zbiornikach 
nowej generacji umieszczonych 
wzdłużnie na dachu autobusu. Na 
końcu każdej z butli zamontowany 
jest zawór multifunkcyjny zawiera-
jący szereg zabezpieczeń.

Autobus wyposażony jest w baterię 
typu Solaris High Power, która ma 
za zadanie wspomaganie ogniwa 
paliwowego w chwilach najwięk-
szego zapotrzebowania na energię 

elektryczną. Bateria ładowana jest 
energią pochodzącą z wodoru oraz 
poprzez rekuperację z procesu ha-
mowania. Uzupełnienie układu na-
pędowego stanowi oś ze zintegro-
wanymi silnikami elektrycznymi.

Podobnie jak w Urbino 18 electric, 
w pojeździe wodorowym również 
zastosowano system komfortu kli-
matycznego z pompą ciepła CO2. 
W tym przypadku pompa dodatko-
wo wykorzystuje ciepło odpadowe 
z ogniwa paliwowego. To rozwiąza-
nie gwarantuje niezwykłą efektyw-
ność i jeszcze bardziej zwiększa za-
sięg pojazdu. 

Forum on modern public transportationForum on modern public transportation

Porozmawiajmy 
 o e-mobilności

18.10.2019 19.10.2019 20.10.2019 21.10.2019 22.10.2019 23.10.2019

13:00-13:15
#SolarisTalks

prezentacja + Q&A i networking

Jak wybrać 
najbardziej 
optymalne
rozwiązanie 
e-mobility?

Rozwiązania
bateryjne firmy

Solaris

Optiline. 
Oryginalne

części 
zamienne

Solaris

Napęd 
wodorowy jako 

jedna  
z opcji dla
autobusów

zeroemisyjnych

eSConnect. 
Zdalna 

diagnoza  
i proaktywne
zarzadzanie
naprawami  

i przeglądami 
e-busów

IMC, plug-in 
czy pantograf? 

Jaką opcję 
wybrać?

Stoisko Solarisa, hala 5, nr 507

Codziennie o 13:00
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Baterie 
w autobusach  
elektrycznych 
Solaris 

Kiedy w 2011 roku Solaris prezentował swój pierwszy autobus elektryczny, w jego 
ofercie widniało tylko jedno rozwiązanie bateryjne. Przez te kilka lat firma 
niezwykle mocno rozwinęła swoje kompetencje techniczne w tym obszarze. 
Ponad 20 milionów kilometrów pokonanych przez autobusy elektryczne Urbino 
i doświadczenia zebrane z eksploatacji pojazdów w kilkudziesięciu miastach 
w różnych obszarach klimatycznych pozwalają dzisiaj Solarisowi oferować 
swoim klientom optymalne rozwiązania bateryjne.

Kiedy mowa o autobusach elek-
trycznych, zawsze prędzej czy póź-
niej w trakcie dyskusji pada pytanie: 
„Jaki jest zasięg autobusu na jed-
nym ładowaniu”? Oczywiście zależy 
to od bardzo wielu czynników, które 
sprowadzają się do dwóch kwestii: 
pojemności baterii oraz zużycia 
energii na 1 km. 

Od samego początku Solaris od-
wracał to zagadnienie, pytając ra-
czej: „A jaki zasięg jest potrzebny?”  

Bo tak naprawdę to, jaką zaofe-
rujemy baterię w autobusie elek-
trycznym i sposób jej ładowania, 
a tym samym – jaki pojazd będzie 
miał zasięg, zależy od bardzo wielu 
czynników. Jest to związane między 
innymi z długością trasy, topogra-
fią terenu, klimatem czy dostępną 
w danym mieście infrastrukturą 
elektryczną. Wreszcie niezwykle 
ważne są preferencje przyszłych 
użytkowników oraz to, czy klienci 
wolą autobus ładować dłużej, ale 

raz dziennie – zazwyczaj w nocy, czy 
też częściej – w ciągu dnia. Właśnie 
z tego względu firma Solaris rozwi-
nęła kilka rodzajów baterii, chcąc 
tym samym sprostać wszystkim tym 
oczekiwaniom. Ale po kolei. 

Dzisiaj Solaris oferuje w swoich 
autobusach elektrycznych bate-
rie: Solaris High Power, Solaris 
High Energy oraz Solaris High  
Energy+.

Optymalne rozwiązanie  
dla każdego klienta!
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Solaris High Power – czyli  
szybko i często

Solaris High Power to baterie, które 
charakteryzują się dużą „gęstością 
mocy”. W praktyce oznacza to, że 
baterie te mogą być ładowane prą-
dem o dużym natężeniu, a co za tym 
idzie – jesteśmy w stanie naładować 
je w bardzo krótkim czasie. Baterie 
te oferowane są w packach o po-
jemności nominalnej 29 kWh każdy. 
W autobusie możemy zamontować 
do 7 packów, co łącznie może dać 
nam pojemność energetyczną do 
ponad 200 kWh. Co ważne, baterie 
te charakteryzują się długim czasem 
życia i dużą liczbą cykli ładowania. 
Firma jest w stanie zagwarantować 
nielimitowaną liczbę cykli w okresie 
7 lat. 

Zasadniczo bateria Solaris High 
Power może być ładowana prądem 

Solaris High Energy+ 
– czyli 200 km to nie problem

Najnowszym rozwiązaniem są ba-
terie Solaris High Energy+. Baterie 
tego typu zostały stworzone przez 
Biuro Rozwoju Solaris z myślą o tych 
przewoźnikach, którzy na jednym 
ładowaniu chcą przejechać co naj-
mniej 200 km – bez względu na wa-
runki klimatyczne, a co za tym idzie, 
działającą klimatyzację czy ogrze-
wanie. 

Baterie Solaris High Energy+ cha-
rakteryzują się bardzo dużą gęsto-
ścią energii. Dzięki temu w jednym  
packu zmieścimy aż 79 kWh! To 
oznacza, że w przypadku 7 packów 
– tyle maksymalnie możemy za-
montować w autobusie przegubo-
wym – osiągamy wartość nominal-
ną energii aż 553 kWh! W autobusie 
12-metrowym zmieści się 5 packów 

Solaris High Energy  
– ładujemy baterie 
podczas snu

Drugi rodzaj oferowanych baterii 
to Solaris High Energy. Baterie te 
charakteryzują się relatywnie dużą 
pojemnością i są stosowane najczę-
ściej w aplikacjach zakładających 

odpowiadającym czterokrotności jej 
pojemności (4C). Jeśli więc przyj-
miemy, że w autobusie mamy ba-
terię tego typu o pojemności ener-
getycznej 116 kWh, to maksymalna 
moc jej ładowania wynosi 450 kW. 
Oczywiście inżynierowie wolą wyra-
żać ten parametr w amperach, po-
nieważ nie wykorzystujemy takiej 
samej mocy w czasie całego proce-
su ładowania baterii. Powinniśmy 
zatem powiedzieć, że maksymalne 
natężenie prądu, którym ładujemy 
taką baterię, wynosi do 800 A. Do 
tej pory firma Solaris realizowała 
pantografowe stacje szybkiego ła-
dowania baterii typu High Power 
o różnych mocach, dochodzących 
aż do 560 kW! 

Baterie typu Solaris High Power są 
stosowane w tych aplikacjach, któ-
re zakładają częste rozładowywanie 
i ładowanie baterii, zazwyczaj z wy-

tego typu baterii. Można je ładować 
mocą równą ich pojemności. 

Baterie Solaris High Energy+ swoją 
oficjalną premierę będą mieć pod-
czas targów Busworld w październi-
ku 2019 w Brukseli. Warto tu podkre-
ślić, że rozwiązanie to jest wynikiem 
współpracy Biura Rozwoju Solaris 
i Działu Badań i Rozwoju BMZ Po-
land. Baterie tego typu mogą być 
stosowane wyłącznie w pojazdach 
marki Solaris i dzisiaj nie oferuje 
ich żaden inny producent obecny 
na rynku autobusów elektrycznych. 
Wykonawcą projektu zainicjowa-
nego przez Solaris jest spółka BMZ  
Poland, wiodący na europejskim 
rynku producent inteligentnych sys-
temów zasilania oraz magazynowa-
nia energii w oparciu o technologię
litowo-jonową.

mniejszą liczbą „tankowań” w cią-
gu dnia. Maksymalna moc ładowa-
nia tej baterii w kW odpowiada jej 
pojemności energetycznej wyrażo-
nej w kWh. Nominalna pojemność  
packów w tej baterii to 50 kWh. 
Maksymalna, standardowa liczba  
packów Solaris High Energy to  
6 sztuk dla autobusu 12-metrowego 
i 7 dla 18-metrowego. Przy wykorzy-
staniu tego rodzaju baterii mamy 
więc możliwość osiągnięcia pojem-
ności nominalnej do 350 kWh. 

Jest to dobre rozwiązanie dla tych 
operatorów, którzy preferują mniej-
szą liczbę ładowań w ciągu dnia. 
Najczęściej energia w tego typu 

korzystaniem ładowarek pantogra-
fowych. 

Oczywiście energię w nich można 
uzupełniać także poprzez ładowarki 
plug-in. Jest to idealne rozwiązanie 
w tych systemach transportowych, 
w których do ładowania autobu-
sów elektrycznych stosowane są 
stacje szybkiego ładowania panto-
grafowego, rozmieszczone na trasie 
przejazdu pojazdu lub na pętlach 
linii. Przykładowo tego typu baterie 
Solaris zamontował w autobusach 
elektrycznych jeżdżących w Brukseli, 
Warszawie czy Barcelonie. Warto też 
wspomnieć, że baterie High Power 
stosowane są także w trolejbusach 
Trollino. 

bateriach jest uzupełniana w nocy 
poprzez ładowarki znajdujące się 
na terenie zajezdni, kiedy autobusy 
nie pracują. Dokładnie więc tak jak 
ludzie – autobusy „ładują swoje ba-
terie podczas snu”. 

Oczywiście, zarówno w przypadku 
tych baterii, jak i pozostałych typów, 
możliwe jest ich ładowanie z wyko-
rzystaniem pantografu. Baterie So-
laris High Energy są zamontowane 
m.in. w autobusach Urbino electric, 
które jeżdżą w Krakowie, Mediolanie 
i Hamburgu. 

Wszystkie opisane powyżej bate-
rie oferowane w autobusach elek-
trycznych marki Solaris, posiada-
ją napięcie nominalne w zakresie 
pomiędzy 600 a 700 V. Magazyny 
energii stosowane w Urbino electric 
są przystosowane do pracy w tem-
peraturach od -15 do +50 stopni 
Celsjusza. W celu optymalizacji ich 
sprawności i wydłużenia czasu życia 
są ogrzewane lub chłodzone. Sys-
tem chłodzenia baterii oparty jest 
na chłodzeniu cieczą. 

Firma Solaris przywiązuje dużą wagę 
do kwestii bezpieczeństwa i ochro-
ny środowiska. Z tego też względu 
w produkcji baterii stosuje się naj-
lepsze dostępne na rynku kompo-

nenty. Użyte w bateriach pierwiastki 
podlegają przez producentów cel 
bateryjnych procesom recyclingu 
i mogą być ponownie wykorzystane.
Firma pracuje także nad programem 
tzw. drugiego życia baterii. Oznacza 
to, że magazyny energii, które osią-
gnęły poziom swojej pojemności 
poniżej oczekiwań klientów, mogły-
by służyć jako stacjonarny magazyn 
energii elektrycznej.  

– Przez ostatnich 9 lat dokonaliśmy 
niewyobrażalnego postępu w za-
kresie technologii bateryjnych ofe-
rowanych w naszych autobusach. 
Dzięki temu jesteśmy w stanie ofe-
rować naszym klientom sprawdzone 
i pewne rozwiązania, które sprawia-

ją że autobusy bateryjne stają się 
wiarygodnym środkiem transportu 
publicznego, a przewoźnicy mogą 
realizować swoje zadania przewozo-
we w każdych warunkach – ocenia 
Michał Pikuła, Dyrektor Biura Roz-
woju Solaris Bus & Coach S.A. 

Solaris High Power Solaris High Energy Solaris High Energy +

Baterie charakteryzują  
się wysoką gęstością 

mocy, co czyni je idealnym 
rozwiązaniem dla 

trolejbusów, pojazdów 
napędzanych wodorem 

i klientów, którzy wybierają 
szybkie ładowanie.

Baterie o wysokiej energii 
są dobrym rozwiązaniem 

dla klientów poszukujących 
akumulatorów, które są 
w stanie zapewnić duży 

zasięg na jednym ładowaniu.

Najnowsze rozwiązanie 
w autobusach elektrycznych 

Solaris. Dzięki bardzo 
wysokiej gęstości energii 

baterii pojazd jest w stanie 
pokonać dystans co 
najmniej 200 km bez
względu na warunki

klimatyczne.

HP HE
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Prawdziwa  
bezemisyjna 
rewolucja
Europejskie miasta, które pierw-
sze doświadczenia z autobusami 
elektrycznymi zebrały już kilka lat 
temu, dziś rozpisują coraz większe 
zamówienia na kolejne pojazdy. 
W pierwszych miesiącach 2019 roku 
Solaris zdobył gigantyczne kontrak-
ty z Berlina, Mediolanu i Warszawy, 
na łączną liczbę nawet 470 autobu-
sów! 

To właśnie duże przetargi pomogą 
przyspieszyć przekształcenie trans-
portu publicznego na mniej inwa-

BERLIN
Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), 
największy miejski przewoźnik 
w Europie, sukcesywnie przestawia 
swoją flotę na pojazdy bateryjne. 
Po kilkuletnim okresie pilotażo-
wym, w którym testowano 4 Solarisy 
Urbino 12 electric, BVG rozpoczęło 
znacznie większe inwestycje. Ich 
celem jest całkowite zastąpienie 
dotychczasowych autobusów spa-
linowych nowymi, ekologicznymi 
i bezemisyjnymi pojazdami elek-
trycznymi do 2030 roku.  

Solaris jest częścią tych rewolucyj-
nych zmian w stolicy Niemiec. Zgod-
nie z nowo podpisanym kontraktem, 
do końca 2020 roku do Berlina zo-
stanie dostarczonych 90 elektrycz-
nych autobusów Urbino o długości 
12 metrów. To jeden z największych 
przetargów na pojazdy bateryjne 
w Europie. Źródłem napędu tych 
bezemisyjnych pojazdów będzie 
oś elektryczna ze zintegrowanymi 
silnikami elektrycznymi. Autobusy 
będą ponadto wyposażone w ba-
terie o całkowitej pojemności no-
minalnej 300 kWh, a ich ładowanie 
możliwe będzie poprzez system  
plug-in.

W latach 2015-2019 polski producent 
dostarczył dla BVG 35 autobusów 

zyjny dla środowiska. Będą miały 
także kluczowe znaczenie dla osią-
gnięcia celów ograniczenia emisji 
dwutlenku węgla do atmosfery. 
Solaris jest producentem, który 
jako jeden z niewielu jest w stanie 
zrealizować wielkie dostawy au-
tobusów bateryjnych, dlatego jest 
idealnym partnerem w procesie 
transformacji transportu publicz-
nego na bezemisyjny.

Prognozy dotyczące transportu 
publicznego w Europie zakładają, 

że w 2030 roku niemal połowa no-
wych autobusów miejskich będzie 
posiadać napęd elektryczny. Par-
lament Europejski poszedł nawet 
dalej i postawił przed sobą cel, aby 
udział ten wzrósł do 75%. 

Zważywszy na to, że w roku 2018 
zaledwie 5% nowo zarejestrowanej 
floty stanowiły elektrobusy, w naj-
bliższej dekadzie możemy się spo-
dziewać prawdziwej bezemisyjnej 
rewolucji. 

Urbino 
12 electric

Elektryczna flota 
w Berlinie rośnie

bezemisyjnych. Na tę liczbę składa 
się 20 dwunastometrowych Urbino 
12 electric oraz 15 przegubowych 
Urbino 18 electric. Wraz ze świeżo 
podpisanym kontraktem, flota so-
larisowych pojazdów elektrycznych 
obsługiwanych przez BVG będzie  
liczyła 125 sztuk.

Każdy z 90 zamówionych przez BVG 
autobusów pomieści 70 pasaże-
rów. Na komfort jazdy będą miały 

wpływ takie udogodnienia, jak sys-
tem klimatyzacji, monitoring oraz  
dostępne dla pasażerów gniazda 
USB. W autobusach zamontowany 
zostanie system informacji pasażer-
skiej z głosową zapowiedzią przy-
stanków. 

Do 2030 roku Berlin 
planuje całkowicie 
zastąpić autobusy 
spalinowe bezemisyjnymi 
pojazdami elektrycznymi
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Urbino 
12 electricnawet

Pożegnanie 
z dieslem

MEDIOLAN
ATM Milano to przewoźnik o impo-
nujących planach – do końca 2030 
roku planuje zrezygnować z auto-
busów z silnikami diesla. Milowym 
krokiem na drodze do osiągnięcia 
tego celu było rozpisanie umowy ra-
mowej na dostawę nawet 250 auto-
busów elektrycznych. Solaris może 
odegrać niemałą rolę w tej transfor-
macji mediolańskiego transportu. 
Pierwsze z 40 zakontraktowanych 
autobusów wyjadą na ulicę metro-
polii w czerwcu 2020 roku.

Autobusy, na które zdecydował 
się Mediolan, to flagowy produkt  
Solarisa – Urbino 12 electric. Elek-
tryki będą wyposażone w baterie 
Solaris High Energy o pojemności 
300 kWh, a energia będzie w nich 
uzupełniana za pomocą pantogra-
fu oraz nocą poprzez plug-in. Jed-
nostką napędową elektrycznych 
autobusów będzie oś elektryczna 
z dwoma zintegrowanymi silnikami 
o mocy 125 kW każdy. 

Komfortowe, przestrzenne wnętrze 
wzbogacone zostanie dodatkowo 
o szereg nowoczesnych rozwiązań – 

ładowarki urządzeń mobilnych USB, 
system informacji pasażerskiej czy 
monitoring, które nie tylko zwiększą 
przyjemność jazdy, ale i bezpieczeń-
stwo. Kierowca będzie miał dodat-
kowo podgląd na drzwi oraz panto-
graf, do jego dyspozycji będzie także 
kamera cofania.

W samym Mediolanie Urbino są 
już znane od 2014 roku. W stoli-
cy północnych Włoch kursuje 150 
pojazdów Solarisa, w tym 25 elek-
trycznych. Od przyszłego roku ATM 
planuje kupować autobusy wyłącz-
nie elektryczne.

ATM planuje, by do 2030 r. autobusy 
diesla zniknęły z ulic Mediolanu i całej 
prowincji. Cała flota 1200 autobusów 
zostanie przekształcona na bateryjną

Od 2020 przewoźnik będzie nabywał 
wyłącznie autobusy elektryczne

Dzięki ambitnym planom, ATM ograniczy 
generowane przez siebie emisje CO2 
o prawie 75%
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Urbino 
18 electric

Największy przetarg 
na elektryczne autobusy 
przegubowe w Europie

WARSZAWA
Gigantyczne zamówienie na do-
stawę 130 sztuk 18-metrowych au-
tobusów elektrycznych rozpisane 
przez MZA Warszawa jest najwięk-
szym przetargiem na elektryczne 
przegubowce w Europie. W naj-
bliższych trzech latach przewoźnik 
planuje kolejne inwestycje, które 
mają sprawić, że do roku 2022 jedna 
trzecia autobusów wyjeżdżających 
codziennie na ulice stolicy Polski 
będzie miała napęd elektryczny, hy-
brydowy bądź gazowy.

Kontrakt na 130 przegubowych  
Urbino 18 electric opiewa na bli-
sko 400 mln złotych i zgodnie 
z umową zostanie zrealizowany  
w roku 2020. 

Wszystkie elektrobusy dla MZA będą 
wyposażone w baterie Solaris High 
Power o pojemności 150 kWh, które 
będą ładowane poprzez ładowarki 
zajezdniowe plug-in oraz za pomocą 
pantografów z mocą ponad 400 kW. 
Źródłem napędu dla każdego z war-
szawskich elektrycznych przegu-
bowców będzie oś z dwoma silni-
kami elektrycznymi o mocy 125 kW 
każdy. Dodatkowo w pojazdach 
zastosowano przetwornicę napię-
cia silnika trakcyjnego, wykonaną 

w technologii SiC, co dodatko-
wo wpłynie na obniżenie zużycia  
energii.

Wnętrze i elementy wyposaże-
nia autobusu będą doskona-
le znane pasażerom MZA. Kabi-
na kierowcy będzie całkowicie 
zamknięta, autobus zaś wyposażony 
w klimatyzację i rozbudowany sys-
tem informacji pasażerskiej. Do-
datkowo do dyspozycji pasażerów 
będą trzy podwójne gniazda USB,  

z których można doładować urzą-
dzenia mobilne. 

Do tej pory Solaris do Warszawy do-
starczył już 20 autobusów elektrycz-
nych. Dzięki zakupowi kolejnych 
130 pojazdów za dwa lata z Traktu 
Królewskiego, najbardziej reprezen-
tatywnej trasy w stolicy, znikną au-
tobusy napędzane silnikami diesla. 
Wszystkie przegubowe elektrobusy 
zostaną dostarczone do Warszawy 
w 2020 roku. 

Testy pierwszych autobusów elek-
trycznych w MZA rozpoczęły się już 
w 2012 roku, właśnie od pojazdu mar-
ki Solaris. Od czterech lat przewoź-
nik prowadzi regularną eksploatację 
tego typu taboru. Do tej pory jest 
to łącznie 30 12-metrowych pojaz- 
dów bateryjnych. Projekt zakupu 
130 elektrycznych autobusów prze-
gubowych, wspomagany z funduszy 
europejskich, to jedna z najwięk-
szych elektromobilnych inwestycji 
w Europie. 

– Cieszymy się, że jesteśmy jednym 
z liderów we wdrażaniu proekolo-
gicznych rozwiązań dla transportu, 
według naszych planów już za dwa 
lata będziemy w posiadaniu floty 
niemal 400 autobusów zero- i nisko- 
emisyjnych. Ekologiczne autobusy 
MZA to nadzieja na czyste powie-
trze w stolicy – mówi Jan Kuźmiński, 
Prezes Zarządu Miejskich Zakładów 
Autobusowych Sp. z o.o.

– Mamy bardzo specjalistyczną 
wiedzę i doświadczenie na temat 
eksploatacji taboru elektrobusów, 

Nadzieja na  
czyste powietrze  

w stolicy
którą dzielimy się z przedstawi-
cielami firm i samorządów z ca-
łego świata. Jesteśmy zadowoleni 
z posiadanych Urbino electric. Ich 
wykorzystywanie w codziennym  
ruchu miejskim jest opłacalne i nie 
sprawia nam większych problemów 
technicznych, a naszym pasaże-
rom możemy zapewnić ekologicz-
ny i cichy transport – dodaje Jan  
Kuźmiński.

W początkowych latach testowania 
autobusów elektrycznych przewoź-
nik oczywiście napotykał także na 
różne trudności. Największym wy-
zwaniem związanym z eksploatacją 
pierwszych autobusów elektrycz-
nych był ich ograniczony zasięg na 
jednym ładowaniu, który uniemoż-
liwiał kursy pojazdów w cyklu cało-
dziennym. 

– Na bazie zebranych doświadczeń 
i nowych możliwości technologicz-
nych oferowanych przez producen-
tów wiemy już, jak wykorzystywać 
autobusy elektryczne efektywnie. 
Zdecydowaliśmy się pójść w kierun-

ku rozwiązań zakładających utwo-
rzenie w mieście punktów szybkie-
go ładowania. Na terenie Warszawy 
w pierwszym etapie powstanie sieć 
dwudziestu ładowarek pantogra-
fowych, które pozwolą na szyb-
kie doładowywanie pojazdów 
i zapewnią im optymalny zasięg 
– opisuje plany MZA Prezes Jan  
Kuźmiński.

Oprócz posiadanych już 30 autobu-
sów elektrycznych i zakupienia 130 
kolejnych, MZA dalej planuje inwe-
stować w rozwój swojego taboru 
opartego o napędy alternatywne. 
Tylko w najbliższych trzech latach 
największy polski przewoźnik chce 
pozyskać ponad 200 nisko- i zero-
emisyjnych pojazdów, tak aby do 
roku 2022 stanowiły one jedną trze-
cią autobusów wyjeżdżających co-
dziennie z zajezdni.

Już za dwa lata MZA Warszawa będzie 
w posiadaniu floty niemal 400 
autobusów zero- i niskoemisyjnych,  
co będzie stanowiło niemal 1/3 floty
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Więcej 
    bezpieczeństwa

W miejskich autobusach powszech-
ne stają się funkcje asystenckie 
i wsparcia pracy kierowcy (ADAS 
– Advanced Driver Assistance  
Systems; zaawansowane systemy 
wspomagania kierowcy). Odstawia-
jąc na bok miraże o pojazdach już 
za chwilę jeżdżących bez kierowcy, 
warto poznać te rozwiązania, które 
już dziś służą pomocą prowadzą-
cemu autobus i dowiedzieć się, 
jak zwiększają one bezpieczeństwo 
wszystkich na drodze.

Widzieć więcej

Podstawą wśród systemów pasyw-
nych – nie podejmujących samo-
dzielnie jakichkolwiek działań – są 
urządzenia pozwalające kierowcy 
dostrzec więcej. Kamery umieszczo-
ne na zewnątrz pojazdu wykrywają 
pieszych oraz rowerzystów, których 
szczególnie przy manewrach skrę-
tu nie da się zobaczyć w luster-
kach, choć może im się wydawać, 
że z pewnością są widoczni. Roz-
wiązując to wyzwanie, Solaris sko-
rzystał z MobilEye Shield+, systemu 
ostrzegającego kierowcę – akustycz-

Przez dekady można było mieć wrażenie, że jedynym 
rozwiązaniem autonomicznym z wszelkiej maści filmów science-
fiction, które przeniknęło do rzeczywistości komunikacji 
miejskiej, były automatycznie otwierające się drzwi. W 2019 gama  
automatycznych lub autonomicznych zastosowań w życiu 
codziennym jest zdecydowanie bardziej widoczna. W transporcie 
publicznym korzyści z nich odnoszą nie tylko kierowcy 
i pasażerowie, ale wszyscy mieszkańcy i uczestnicy ruchu 
drogowego.

nie oraz przy pomocy wyświetlacza 
– również w przypadku opuszczenia 
pasa ruchu bez stosownej wcze-
śniejszej sygnalizacji czy też braku 
zachowania odpowiedniej odległo-
ści od poprzedzającego pojazdu. 
System komunikuje także ryzyko 
kolizji. Urządzenie wykrywa każdego 
pieszego oraz rowerzystę w odle-
głości do 80 cm od autobusu, po-
wiadamiając kierowcę – ponownie 
akustycznie oraz poprzez wyświe-
tlacz. To, czego nie widzi kierowca 
w lusterku, podpowiada mu urzą-
dzenie sterujące kamerami. Tym sa-
mym jedyną rzeczą, która znika, są 
wątpliwości wobec widoczności na 
drodze. 

Większą widoczność zapewnią 
ponadto zupełnie na nowo skon-
struowane lusterka, a w zasadzie 
kamery przekazujące obraz na ekra-
ny wewnątrz pojazdu. Nowatorska 
konstrukcja MirrorEye zamontowa-
na w miejscu klasycznych lusterek 
wstecznych odpowiada klasie II i IV 
widoczności (opcjonalnie klasie V 
w prawym „lusterku”) i niesie za 
sobą szereg zalet. Przede wszystkim 

odpada konieczność ustawiania 
i regulacji przy zmianie kierowcy – 
ekrany i kamery zawsze pokazują 
optymalny zakres bez względu na 
wzrost prowadzącego. Zmniejsza się 
szerokość pojazdu – co ma ogrom-
ne znaczenie na węższych i cia-
snych miejskich ulicach, znacznie 
obniża się również ryzyko kolizji czy 
też zahaczenia lusterkiem o choćby 
elementy infrastruktury. Co więcej, 
kamery istotnie poszerzają pole wi-
dzenia i poprawiają aerodynamikę 
pojazdu.

Brak lusterek podnosi bezpieczeń-
stwo pasażerów, pieszych i oczeku-
jących na przystanku. Dotychcza-
sowe rozwiązanie wykraczało poza 
obrys autobusu, co mogło stwarzać 
ryzyko uderzenia osoby, która zna-
lazłaby się zbyt blisko przejeżdża-
jącego lub wjeżdżającego w zatokę 
autobusu. Podgrzewane kamery nie 
zamarzają, nie parują i za sprawą 
swoich mniejszych rozmiarów są 
ułatwieniem przy codziennym myciu 
i czyszczeniu autobusu. Co więcej, 
na ekranach wyświetlane mogą być 
także progi odległości poszczegól-

nych części autobusu, np. jego tyłu, 
określonych drzwi lub osi. Pozioma 
linia wyświetlająca się na ekranie 
pozwala kierowcy na łatwiejsze, 
a przede wszystkim bezpieczniejsze 
manewrowanie i parkowanie.

Zyskać czas

Aktywne systemy wsparcia poma-
gają kierowcy, wykonując niektóre 
czynności przed nim lub zamiast 
niego, dając prowadzącemu bez-
cenne sekundy na reakcję. Solaris 
oferuje swoim klientom system ini-
cjujący automatyczne hamowanie 
CMS (Collision Mitigation System). 
W sytuacji, gdy radar zamontowany 
na autobusie wykrywa zagrożenie 
ewentualnego zderzenia czołowe-
go, system rozpoczyna hamowa-
nie, zmniejszając prędkość pojaz-
du i niwelując skutki ewentualnej 

kolizji. Rozwiązanie stosowane jest 
w autokarach i to z nich właśnie 
implementowane jest do pojazdów 
miejskich. Niezwykle istotna jest 
w tym przypadku właściwa kalibra-
cja i konfiguracja: w autobusach 
miejskich – w przeciwieństwie do 
autokarów – nie ma przecież pa-
sów, a większość osób podróżuje na 
stojąco. Zatem siła hamowania ma 
kluczowe znaczenie dla bezpieczeń-
stwa pasażerów. To dodatkowe wy-
zwanie stojące przed producentami, 
którzy musieli uwzględnić te czynni-
ki w autobusach miejskich.
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500 Solarisów 

Solaris jest obecny na norweskim rynku od 2006 roku. Od tego czasu już 
kilkaset Urbino o różnych długościach i z rozmaitymi rodzajami napędu 
kursuje po drogach kraju fiordów. Wraz z rozpoczętymi właśnie dostawami 
do przewoźnika Unibuss, liczba Solarisów przekroczy pół tysiąca. Wszystkie 
autobusy przystosowane są do pokonywania tras w największe mrozy.

na norweskich ulicach

Najbliższa przyszłość

Dostępne już dziś wyposażenie 
ADAS to tylko wycinek tego, nad 
czym pracują inżynierowie i kon-
struktorzy Solarisa. Jednym z ko-
lejnych rozwiązań, które zostanie 
wdrożone w najbliższej przyszłości 
jest DMS, system monitorowania 
czujności kierowcy (Driver State 
Monitoring). Kamery analizujące 
twarz prowadzącego zaalarmują go 
w przypadku rozproszenia uwagi, 
rozglądania się lub przy pierwszych 
oznakach zasypiania, istotnie pod-

nosząc poziom bezpieczeństwa pa-
sażerów i samego kierowcy.

Inny projekt realizowany przez fir-
mę Solaris przy współpracy z Poli-
techniką Poznańską, to prace nad 
zaawansowanym systemem wspar-
cia precyzyjnych manewrów dla 
kierowców autobusów miejskich, 
przede wszystkim autobusów elek-
trycznych. Polega on na budowie 
systemu jednoczesnej samolokali-
zacji i tworzenia mapy z detekcją in-
nych uczestników ruchu przy wspar-
ciu mechanizmów ciągłego uczenia 

się. Projekt Zaawansowany system 
wsparcia precyzyjnych manewrów 
dla kierowców autobusów miejskich 
jednosegmentowych i przegubo-
wych (akronim projektu: ADAS) jest 
dofinansowany w ramach Działania 
4.2: „Sektorowe programy B+R” Pro-
gramu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój 2014-2020 współfinanso-
wanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(POIR.04.01.02-00-0081/17).

Z kolei w ramach międzynarodo-
wego projektu Trustonomy (kom-
binacja angielskich słów trust + 
autonomy, zaufanie + autonomia; 
dofinansowany w ramach Horizon 
2020, GA no 815003) polski produ-
cent chce zmaksymalizować stara-
nia na rzecz bezpieczeństwa zauto-
matyzowanych pojazdów, ale także 
wzrostu zaufania i akceptacji do 
nich. Dobrze zintegrowane, interdy-
scyplinarne podejście, łączące eks-
pertów i codziennych użytkowników 
pomoże stawić czoła wyzwaniom 
technicznym i nietechnicznym.  
Solaris oferuje wsparcie w tworze-
niu procedur testowych oraz przy 
definiowaniu wytycznych dla inte-
gracji systemów w pojeździe, jak 
również przy kontroli systemów 
autonomicznych na torze testowym 
według wcześniej ustalonych zasad.

W ostatnich dniach rozpoczę-
ły się dostawy 21 autobusów dla 
największego klienta Solarisa 
w Norwegii – firmy Unibuss AS. 
Przewoźnik ma w swojej flocie 
ponad 250 pojazdów z rodziny 
Urbino i w najbliższym czasie po-
większy ją o 15 Solarisów o stan-
dardowej długości oraz 6 prze- 
gubowców. Wśród nowo dostarczo-
nych Urbino będzie 500. jubileuszo-
wy Solaris w Norwegii.

Wszystkie zamówione przez prze-
woźnika pojazdy napędzane będą 
ekologicznymi silnikami Euro 6,  
spełniającymi najbardziej rygory- 

styczne normy emisji spalin. Tak  
jak wszystkie „skandynawskie”  
Solarisy, autobusy zostaną wypo-
sażone w specjalny pakiet izolacji 
termicznej, który poprawia komfort 
pasażerów oraz zmniejsza zużycie 
paliwa w surowych warunkach at-
mosferycznych. 

– Jestem bardzo szczęśliwy, mogąc 
zaprezentować kolejne autobusy 
naszej marki w stolicy Norwegii. 
Obecna dostawa jest szczególnie 
istotna, gdyż dzięki niej w Skan-
dynawii nastąpi długo oczekiwany 
debiut najnowszej wersji przegu-
bowego autobusu miejskiego – 

powiedział Sverre Skaar, Dyrektor 
Zarządzający spółki Solaris Norge 
AS, która odpowiada za obsługę po-
sprzedażową pojazdów.

Pierwszy autobus na rynek norwe-
ski firma Solaris dostarczyła 13 lat 
temu. Dziś w kilkunastu miastach 
Norwegii jeździ ich kilkaset. Wśród 
nich znaleźć można pojazdy o dłu-
gościach od 8,9 m do 18,75 m, na-
pędzane ekologicznymi silnikami 
diesla, niskoemisyjne pojazdy z na-
pędem hybrydowym oraz CNG, ale 
także 14 autobusów elektrycznych 
Urbino electric. 

Na zdjęciu: (od lewej), Javier Calleja (Prezes Zarządu, Solaris Bus 
& Coach), Knut Gunnar Dissen (Dyrektor Techniczny, Unibuss 
AS), Sverre Skaar (Dyrektor Zarządzający, Solaris Norge)

Dzięki urządzeniu Mobileye Shield+ to, 
czego nie widzi kierowca w lusterku, widzi 
system inteligentnych kamer nieustannie 
monitorujących martwe pola w pojeździe. 
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eSConnect 

Wychodząc naprzeciw dynamicznemu rozwojowi rynku e-mobility oraz 
nieustannie monitorowanemu zapotrzebowaniu klientów, inżynierowie 
z firmy Solaris opracowali szczególny produkt. 

Kompleksowe  
rozwiązania e-mobility

eSConnect to nowoczesny system 
zdalnej diagnozy autobusów elek-
trycznych, dedykowany tym spośród 
klientów Solarisa, którzy zdecydo-
wali się na zakup pojazdów bezemi-
syjnych. 

eSConnect stanowi rozszerzenie 
dotychczasowej oferty Solarisa 
w zakresie rozwiązań e-mobility. 
Firma gwarantuje swoim klientom 
kompleksową obsługę w tym zakre-
sie, począwszy od przygotowania 
studium wykonalności, poprzez do-
starczenie nowoczesnych pojazdów 
Urbino electric wraz z kompletną in-
frastrukturą do ich ładowania. Do-
pełnieniem wachlarza usług e-mo-
bility jest zaoferowanie klientom 
nowoczesnego systemu zdalnej dia-
gnozy właśnie w postaci eSConnect. 

Monitorowanie, diagnoza,  
serwis, optymalizacja

Nowoczesne oprogramowanie za-
projektowane przez interdyscy-
plinarny zespół ekspertów firmy  
Solaris to wieloaspektowe narzę-
dzie, które umożliwia sprawne zarzą-
dzanie flotą autobusów elektrycz-
nych i optymalne jej wykorzystanie. 
eSConnect to precyzyjny instru-
ment diagnostyczny, usprawniają-
cy i wspierający możliwości serwi-
sowe. Systematycznie budowana 
baza rzeczywistych danych eksplo-
atacyjnych pozwala na świadome 
i ekonomiczne użytkowanie floty 
autobusów przez kierowców i jej 
zarządzanie przez operatorów. Zgro-
madzone dane umożliwiają klien-
tom precyzyjne zdefiniowanie wy-
magań technicznych dla autobusów 
na potrzeby obsługi poszczególnych 
linii. Wymierną korzyścią powsta-

jącej bazy danych jest możliwość 
doskonalenia stosowanych roz-
wiązań przez samego producenta. 

Green, Silver, Gold

eSConnect to usługa kompleksowa. 
W ramach miesięcznego abona-
mentu użytkownik może skorzystać 
z podłączenia do systemu, transfe-
ru i przechowywania danych, ob-
sługi systemu, a także dostępu do 
zdalnego serwisu. W zależności od 
zapotrzebowania, usługa eSConnect 
dostępna jest dla klientów firmy 
Solaris w trzech zróżnicowanych pa-
kietach: Green, Silver oraz Gold.

rozwiązanie 
szyte na miarę
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Technologia przyszłości

Obecne funkcjonalności eSConnect 
nie stanowią o ostatecznym kształ-
cie tej aplikacji. Zespół eksper-
tów z firmy Solaris nieustannie 
rozwija nowe użyteczności, roz-
budowując między innymi bazę 
dostępnych zestawień i statystyk. 
Planowana jest większa perso-
nalizacja w zakresie generowania 
raportów, a także wdrożenie ucze-
nia maszynowego i diagnostyki 
predykcyjnej. W oparciu o dane 
historyczne eSConnect będzie 
w stanie przewidywać – i ostrzegać 
– przed ewentualnymi awariami. 
 

Oprogramowanie 
eSConnect może zostać 
wdrożone zarówno 
w nowo produkowanych 
autobusach 
elektrycznych, jak  
i w tych już 
dostarczonych do 
klientów. 

Wiedza i doświadczenie osób zaan-
gażowanych w rozwój tego produktu 
w sposób bezpośredni przekładają 
się na jego dopasowanie zarówno do 
potrzeb klientów, jak i samego rynku 
e-mobility. 

Dane zbierane przez aplikację są 
prezentowane w postaci atrakcyj-
nych wizualnie wykresów i grafik. 
Wraz z rozszerzaniem funkcjonal-
ności aplikacji, bieżący użytkowni-
cy mają zapewnione okresowe ak-
tualizacje. Co warte podkreślenia,  
eSConnect został wyposażony w in- 
terfejs API, który umożliwia zintegro-
wanie go z zewnętrznymi programami. 

 

Precyzyjne definiowanie potrzeb

Wśród wielu funkcjonalności, jakie system eSConnect oferuje swoim  
użytkownikom, warto wyróżnić zwłaszcza:

Dostęp do danych o pojeździe  
w czasie rzeczywistym

08

07

06

05

04

03

02

01
Monitorowanie aktualnych parametrów 
pracy pojazdu, takich jak zużycie energii, stan 
naładowania baterii, przewidywany zasięg

Bieżąca lokalizacja floty autobusowej  
w czasie i przestrzeni

Monitorowanie trasy poszczególnych pojazdów

Generowanie statystyk i raportów, dotyczących 
m.in. liczby cykli ładowania baterii oraz czasu 
ładowania

Bieżąca identyfikacja usterek i alarmów  
zgłaszanych przez pojazd na pulpicie kierowcy

Identyfikacja oraz analiza ewentualnych usterek  
wraz z informowaniem o nich operatora

Szybkie wsparcie serwisowe – serwis Solarisa 
posiada zdalny dostęp do danych diagnostycznych, 
co znacząco skraca czas naprawy usterki
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Dwa oblicza polskiej 
elektromobilności

Już od kilku lat Polska jest jednym z czołowych europejskich państw pod 
względem rejestracji nowych autobusów miejskich z napędem bateryjnym. 
Dzieje się tak głównie dzięki firmie Solaris Bus & Coach S.A. – liderowi 
rynku elektromobilności na Starym Kontynencie. Co warto podkreślić, 
zamawiane przez polskich klientów elektrobusy trafiają równie często 
do dużych przewoźników, jak i do podmiotów świadczących usługi 
transportowe na ulicach małych miast i miasteczek.

W ramach wprowadzonej przez Ko-
misję Europejską strategii na rzecz 
mobilności niskoemisyjnej do 2050 
roku zakładane jest ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych o co 
najmniej 60% w stosunku do roku 
1990. Jednym ze sposobów na osią-
gnięcie tego celu jest przekształ-
cenie transportu – w tym również 
miejskiego transportu publicznego, 

który aż w 60% opiera się na auto-
busach – na elektryczny. 

Na znaczący wzrost zainteresowania 
przewoźników bezemisyjnym tabo-
rem komunikacji publicznej wpły-
nęło z pewnością ustawodawstwo 
unijne, ale i lokalnie podejmowane 
inicjatywy prawne, takie jak Usta-
wa o elektromobilności i paliwach  

alternatywnych, która weszła w życie 
w Polsce 11 stycznia 2018 r. Solaris 
jest doskonale przygotowany na 
nadchodzące zmiany, gotowy zreali-
zować nawet najbardziej wymagają-
ce zamówienia. Doskonale widać to 
na rodzimym rynku producenta.

Solaris pierwsze dostawy do pol-
skich klientów zrealizował w 2015 
roku. Dziś pasażerowie komunikacji 
miejskiej w polskich miastach mogą 
korzystać z zalet łącznie 118 elek-
trobusów w 16 ośrodkach. Co jesz-
cze bardziej wymowne – kolejnych 
180 pojazdów jest już zamówionych, 
a ich realizacja nastąpi do końca 
2020 roku. Te imponujące liczby dają 
firmie z Bolechowa niekwestiono-
waną pozycję lidera elektromobil-
ności. Spośród 411 autobusów elek-
trycznych zakontraktowanych do 
tej pory w Polsce, niemal 300 jest 
marki Solaris, co stanowi 73% 
wszystkich zamówień!

Klientami firmy Solaris nabywają-
cymi elektrobusy są zarówno duże, 

aglomeracyjne spółki komunika-
cyjne, takie jak MZA Warszawa czy 
MPK Kraków, ale także przewoźnicy 
z mniejszych miejscowości. Dla pro-
ducenta oznacza to zupełnie inną 
skalę przetargów i realizacji zamó-
wień. Stołeczny przewoźnik MZA 
podpisał niedawno z Solarisem naj-
większy w Europie kontrakt na do-
stawę aż 130 elektrycznych autobu-
sów przegubowych. Rosnący udział 
transportu bezemisyjnego w swojej 
flocie notują także takie miasta jak 
np. Jaworzno, Gdynia, Rzeszów oraz 
Katowice, a wkrótce dołączą do nich 
m.in. Poznań i Radom. 

Coraz więcej mniejszych miast 
i miasteczek decyduje się na eko-
logiczny transport publiczny. Dzięki 
współpracy z firmą Solaris elek-
trobusy można spotkać na uli-
cach Chodzieży, Wrześni, Ostródy  
i Ciechanowa. Niebawem wyjadą 
także na linie m.in. w Miechowie. 
W niektórych przypadkach, jak np. 
w Chodzieży, zakup autobusów 
elektrycznych oznacza elektryfikację 

całej floty, z czego najbardziej korzy-
stają mieszkańcy miast i gmin.

Doświadczenie producenta w posta-
ci zrealizowanych dostaw do 16 eu-
ropejskich państw i aż 20 milionów 
kilometrów pokonanych przez Urbi-
no electric mogą być dla każdego 
klienta gwarancją, że otrzyma on 
najwyższej jakości produkt, w do-
datku szyty na miarę – niezależnie 
od tego, gdzie elektrobusy mar-
ki Solaris będą użytkowane i na 
jaką konfigurację techniczną zde-
cyduje się przewoźnik. Producent  
z Bolechowa jest jednym z nielicz-
nych, którzy potrafią zrealizować 
zarówno mniejsze zamówienia, jak 
i rekordowe w skali europejskiej 
elektromobilne projekty. 
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MetroStyle 
Solaris przedstawia nowy model MetroStyle, dostosowany do Urbino 
czwartej generacji, którego specjalne wzornictwo przeznaczone jest 
głównie dla tras typu Bus Rapid Transit (BRT). Premierowym pojazdem 
zbudowanym w nowej designerskiej odsłonie jest Solaris Trollino 24, 
najdłuższy trolejbus w ofercie Solarisa, po raz pierwszy zaprezentowany 
publiczności podczas Busworld 2019 w Brukseli. 

Wyrazisty i dynamiczny design au-
tobusów w wersji MetroStyle to 
odpowiedź na najnowsze trendy 
w branży transportu publicznego. 
Pojazdy w tej wersji zaprojektowane 
zostały specjalnie do obsługi syste-
mów BRT. 

Intencja, jaka przyświecała zmianie 
poprzedniego designu, była dość 
prosta – aby przyciągnąć uwagę. 
Rynek domaga się modeli autobu-
sów o ambitnym designie, a dzięki 
nowej wersji MetroStyle operatorzy 
będą mogli jasno zakomunikować 
swoim klientom, że starają się im 
zapewnić jak najdoskonalsze wra-
żenia z podróży. 

Dla producenta istotne było rów-
nież to, aby nie tworzyć oddzielne-
go produktu wyłącznie dla tras BRT, 
ale nowy design móc zastosować 

do wszystkich modeli autobusów 
i trolejbusów – dowolnej długości 
i z różnym rodzajem napędu. To 
szerokie spektrum możliwości daje 
klientom znacznie większą swobo-
dę konfiguracji. Co ważne, Solaris 
w opcji MetroStyle jest w stanie 
zapewnić w pojeździe taką samą 
liczbę miejsc jak w wersji standar-
dowej. 

Mimo nowego designu frontu auto-
busu, zostanie utrzymany ten sam 
komfort miejsca pracy kierowcy – 
pozycja siedzenia i ergonomia ka-
biny. Zamiast klasycznych lusterek 
Solaris oferuje za to innowacyjne 
kamery, które z pewnością zwiększą 
wygodę kierowcy, a przede wszyst-
kim bezpieczeństwo jazdy. 

Nowa generacja MetroStyle to wy-
nik głębokiej integracji myśli inży-

nierskiej, siły twórczej projektantów 
i celów strategicznych Zarządu. Ideą 
było stworzenie modelu autobusu, 
który posiadałby niewątpliwe DNA 
Solarisa, ale także własny niepowta-
rzalny charakter. W tym kontekście 
Solaris pozycjonuje nową odsłonę  
MetroStyle jako wersję premium 
w portfolio produktów.

Podczas  Busworld 2019 w Brukseli 
Solaris prezentuje nowy design 
MetroStyle w dwuprzegubowym 
trolejbusie Trollino 24. Ta długość 
autobusu będzie idealnym rozwią-
zaniem dla metropolii z trasami 
o dużym natężeniu ruchu pasażer-
skiego. 

na nowo
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Na początku czerwca Solaris zorganizował swoją drugą konferencję 
„Kierunek e-mobilność”, skupiającą się na przedstawieniu 
strategii firmy, w tym na pojazdach i rozwiązaniach technicznych 
producenta związanych z elektromobilnością. Tym razem goście 
konferencji – kilkudziesięciu dziennikarzy branżowych z całej 
Europy – zostali zaproszeni do Gdyni, gdzie Solaris wraz z lokalnym 
przewoźnikiem PKT Gdynia zaprezentował pojazdy Trollino wraz 
z infrastrukturą do ich obsługi.

Po konferencji 
„Kierunek    E-mobilność” 
w Gdyni 

Solaris rozpoczął swoją podróż ku 
elektromobilności w 2001 roku, kie-
dy to firma wyprodukowała swój 
pierwszy trolejbus. Pojazd ten za-
mówiło Przedsiębiorstwo Komuni-
kacji Trolejbusowej w Gdyni. Dziś 
po ulicach miasta jeździ już niemal 
90 trolejbusów, a w przyszłym roku 
do PKT trafi nowość producenta 
– sześć supertrolejbusów Trolli-
no. Te innowacyjne pojazdy łączą 
w sobie zalety trolejbusów i auto-
busów  elektrycznych. Organizując 
tegoroczną konferencję „Kierunek 

e-mobilność”, Solaris zdecydował 
się sięgnąć po swoje doświadczenia 
w produkcji trolejbusów – pojazdów 
bezemisyjnych znanych od dzie-
sięcioleci – i zaprosić swoich gości 
właśnie do Gdyni. Miasto to posiada 
rozbudowaną trolejbusową komu-
nikację miejską i od lat inwestuje 
w jej rozwój, wdrażając najnowocze-
śniejsze rozwiązania na rynku. 

Solaris jest obecnie największym 
producentem trolejbusów w Unii 
Europejskiej. Spotkanie w Gdyni 
było dla firmy niepowtarzalną oka-
zją, aby pokazać swoje zaawanso-
wane rozwiązania techniczne, jak 
chociażby wykorzystanie baterii 
w trolejbusach czy ładowanie pod-
czas podłączenia do trakcji tzw.  

In-Motion-Charging (IMC). W czasie 
3-dniowej konferencji dziennika-
rze mieli okazję zobaczyć pierw-
szy wyprodukowany przez Solarisa 
trolejbus z 2001 roku oraz abso-
lutną nowość w rodzinie Trollino –  
24-metrowy, dwuprzegubowy po-
jazd, który akurat na gdyńskich uli-
cach odbywał testy.

Podczas konferencji nie zabrakło 
informacji o najnowszych osią-
gnięciach Solarisa w obszarze 
elektromobilności oraz premiero-
wych rozwiązaniach i produktach 
– autobusie wodorowym Urbino 12 
hydrogen, nowych bateriach High 
Energy+, które charakteryzują się 
dużą pojemnością energetyczną 
czy autorskim systemie monitorin-
gu floty autobusów elektrycznych 
eSconnect.

Wśród prelegentów solarisowej 
konferencji znaleźli się: Marek 

Gucia – Wiceprezydenta Gdyni ds. 
Innowacji, Marcin Wołek – Wice-
przewodniczący Rady Miasta Gdynia 
i Marta Woronowicz z PKT Gdynia, 
którzy opowiedzieli o planach mia-
sta i operatora w zakresie rozbu-
dowy floty trolejbusowej w Gdyni. 
Dzięki temu słuchacze otrzymali 
komplet informacji – od strategii 
miasta w obszarze elektromobil-
ności, po jej konkretne wdrażanie. 
Swoje wystąpienie miał również 
Jürgen Lehmann, niezależny ekspert 
ze stowarzyszenia Trolleymotion.
eu,  który przedstawił najważniejsze 
dane dotyczące europejskiego ryn-
ku trolejbusów. 

Podczas pierwszej konferencji 
z cyklu „Kierunek  e-mobilność” 
w 2018 roku, Solaris przedstawił 
portfolio autobusów elektrycznych 
z rodziny Urbino electric jeżdżących  
w Krakowie i Jaworznie.

Na zdjęciu: Javier Calleja, Prezes Zarządu firmy Solaris

Jesień 2019 / Magazyn Klientów / 3736 / Magazyn Klientów / Jesień 2019



Solaris Sverige AB, przedstawiciel polskiej firmy Solaris Bus & Coach S.A. na 
rynku szwedzkim, uczestniczy w innowacyjnym projekcie „EVolution Road”, 
dotyczącym budowy drogi elektrycznej, która automatycznie wykrywa 
i ładuje pojazdy elektryczne. Do testów na innowacyjnej drodze zostanie 
przystosowany pojazd marki Solaris. Celem inicjatywy jest sprawdzenie 
w praktyce nowych sposobów ładowania pojazdów elektrycznych i rozwój 
systemów transportowych wolnych od paliw kopalnianych. 

ELEKTRYCZNA DROGA  
ku przyszłości

„EVolution Road” to droga elektrycz-
na, która umożliwia ładowanie bate-
rii autobusu oraz innych pojazdów 
elektrycznych – zarówno podczas 
jazdy, jak i podczas postoju. Nowa-
torski projekt badawczo-rozwojowy, 
zainicjowany przez szwedzką fir-
mę Elonroad AB wraz z Wydziałem  
Inżynierii Uniwersytetu w Lund, 
zostanie zrealizowany przy ścisłej 
współpracy przedstawicieli przemy-
słu, środowisk akademickich i sek-
tora publicznego. Pojazdem testo-
wym wykorzystywanym w projekcie 
będzie trolejbus marki Solaris.

Testowy odcinek trasy zlokalizowany 
będzie w mieście Lund w południo-
wej Szwecji. Kilometrowy odcinek 
drogi wyposażony zostanie w ze-
staw segmentów szyn elektrycznych 
o długości 1 metra każdy. W podwo-
ziu Solarisa Trollino, wybranego do 
jazd testowych, zostanie zamonto-
wany specjalnie opracowany agregat 
odbierający napięcie z szyn. Baterie 
trakcyjne pojazdu będą ładowane, 
gdy znajdujący się w podwoziu od-
biornik połączy się z szyną przewo-
dzącą zainstalowaną w drodze.

Polski producent będzie odpowie-
dzialny za rozwój integracji między 
pokładowymi systemami ładowa-
nia a odbiornikiem przewodzącym, 

zainstalowanym pod pojazdem.  
Budowa demonstracyjnego odcinka 
drogi rozpocznie się w pierwszym 
kwartale 2020 r., cały projekt zaś 
planowany jest na okres trzech lat. 
Łączna wartość inwestycji wynosi  
9 mln EUR, a zamawiającym i głów-
nym finansującym jest Szwedzkie 
Ministerstwo Transportu.

Droga elektryczna będzie wykorzy-
stywać komunikację bezprzewo-
dową do identyfikacji zbliżających 
się pojazdów elektrycznych. Po ich 
wykryciu włączona zostanie moc 
w segmentach szyn znajdujących 
się bezpośrednio pod pojazdem. 
Energia może być dostarczana tylko 
przez jeden konkretny segment szy-
ny, z którym zainstalowany w pojeź-
dzie odbiornik się połączy i odbie-
rze przekazywaną przez nią energię. 
We wszystkich innych segmentach 
szyny ładowania – zlokalizowanych 
przed oraz za poruszającymi się 
pojazdami – zasilanie będzie wy-
łączone. Dzięki temu ten rodzaj ła-
dowania będzie można bezpiecznie 
instalować zarówno w miastach, jak 
i na autostradach.

Jedną z głównych zalet tego rodza-
ju ładowania, nazywanego również 
ładowaniem „in motion charging”, 
jest to, że pojazd nie musi być wy-

posażony w dużą liczbę baterii trak-
cyjnych. To z kolei owocuje zmniej-
szeniem masy i kosztów zakupu 
oraz eksploatacji pojazdu elektrycz-
nego. Pozwala to ponadto wydatnie 
zaoszczędzić czas, ponieważ w tym 
rozwiązaniu nie ma konieczności 
postoju na uzupełnienie energii 
w bateriach. 

Instalacja szyn do ładowania w nie-
wielkim stopniu ingeruje w istnie-
jącą infrastrukturę miejską. Do 
realizacji projektu nie są bowiem 
potrzebne maszty ani przewody na-
powietrzne, nie ma także potrzeby 
tworzenia zabudowy ochraniającej 
przed skutkami ewentualnej kolizji 
z masztami ładowarek pantogra-
fowych. Plany zakładają, że opłaty 
za korzystanie z elektrycznej drogi 
będą dokonywane automatycznie 
dzięki bezprzewodowej komunikacji 
między pojazdem oraz drogą.

Partnerami tego innowacyjnego na 
skalę światową projektu, oprócz 
firmy Solaris, są Wydział Inżynie-
rii Uniwersytetu w Lund, Szwedzki 
Narodowy Instytut Badawczy Dróg 
i Transportu, gmina Lund, oraz fir-
my Elonroad, Innovation Skåne AB, 
Kraftringen Energi AB, Ramboll AB 
i Skånetrafiken.  

EVolution Road

Droga wyposażona jest w segmenty szyn
elektrycznych. Energia dostarczana jest 
tylko przez segmenty znajdujące się pod 
pantografem, z którymi łączy się urządze-
nie w autobusie.
W innych segmentach szyny ładowania 
zasilanie będzie wyłączone. Dzięki temu 
ten rodzaj ładowania można bezpiecznie 
instalować w miastach i na autostradach.

Droga elektryczna będzie wykorzystywać 
komunikację bezprzewodową do 
identyfikacji zbliżających się pojazdów 
elektrycznych. Po ich wykryciu włączone 
zostanie zasilanie w segmentach szyn 
znajdujących się bezpośrednio pod 
pojazdem.

Urządzenie odbierajace napięcie  
z szyn ładuje baterie trakcyjne  
w trybie In-Motion-Charging, gdy 
łączy się z szyną  przewodzącą 
zainstalowaną w drodze.
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Solaris 
Optiline

Szerokie doświadczenia  
na rynku 

Blisko dwa lata od wprowadzenia 
na rynek linia części zamiennych  
Optiline zyskała sobie silną pozy-
cję i zaufanie klientów. Sygnowane 
przez Solaris produkty mają już na 
swoim koncie miliony przejecha-
nych kilometrów, miliardy hamo-
wań i niezliczone litry oczyszczo-
nych płynów i powietrza. 

Na tę chwilę Solaris dostarczył do 
klientów aż 19 tysięcy kompletów 
klocków hamulcowych i ponad  
24 tysiące filtrów różnego zasto-
sowania. Trafiły one do klientów 
w całej Europie, a nawet poza nią. 
To właśnie klienci na każdym z ryn-
ków, na których obecny jest Solaris, 
przekonują się o skuteczności  pro-
duktów z linii Optiline. Tym sa-
mym dowiodły one swojej jakości 
w krajach, w których panują skrajnie 
różne warunki atmosferyczne, co 
ma znaczący wpływ na wydajność  
części eksploatacyjnych.

MPK Kraków stawia  
na Optiline  

Jednym z klientów, który postawił 
na Optiline, jest MPK Kraków. Przed-
siębiorstwo miejskie z wielolet-
nim doświadczeniem posiada flotę 
łącznie 560 pojazdów, w tym blisko  
400 autobusów Solaris o różnej 
konfiguracji.

– Nasze pierwsze doświadczenia 
z produktami Optiline pokazały, 
że spełniają one stawiane im wy-
mogi – mówi Krzysztof Wieczorek, 
zarządzający krakowską zajezdnią  
na Płaszowie. – Mamy pełną gwa-
rancję, że są dopasowane idealnie, 
ponieważ opracowali je ci sami in-
żynierowie, którzy zaprojektowali 
cały autobus – dodaje. 

MPK Kraków jest jednym z najwięk-
szych przewoźników w Polsce. Co-
dziennie na ulice Krakowa wyjeżdża 
ogromna flota pojazdów komunika-
cji miejskiej. Tak wymagające wa-
runki potwierdziły rzeczywistą sku-
teczność produktów Optiline. Klocki 
hamulcowe zamontowane w pojaz-
dach MPK Kraków uzyskały prze-
biegi sięgające nawet 120 tys. km. 

– autorska linia części zamiennych Solaris 

Nasze pierwsze doświadczenia  
z produktami Optiline pokazały, że 
spełniają one stawiane im wymogi.  
Mamy pełną gwarancję, że są 
dopasowane idealnie, ponieważ 
opracowali je ci sami inżynierowie,  
którzy zaprojektowali cały autobus.

Krzysztof Wieczorek,  
zarządzający krakowską zajezdnią  

na Płaszowie
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Warto zauważyć, że nie zostały one 
zamontowane tylko w autobusach 
Solaris, ale także w pojazdach in-
nych marek. 

MPK Kraków w pierwszej kolejno-
ści postawiło na klocki hamulco-
we. Przewoźnik stopniowo poszerza 
swoje doświadczenia z częściami  
zamiennymi Optiline, testując w swo-
ich pojazdach także filtry i miechy 
zawieszenia pneumatycznego. Dzię-
ki temu, że gama produktów Optiline 
jest tak różnorodna, możliwe jest 
ich zastosowanie w pojazdach 
o zróżnicowanym wyposażeniu. Jest 
to szczególnie istotna cecha, gdyż 
większość przewoźników posiada 
w swojej flocie pojazdy o różnej 
konfiguracji. 

– Dużym wyróżnieniem jest dla nas 
to, że MPK Kraków postawiło na 

produkty z gamy Optiline. Cieszymy 
się, że możemy spełnić oczekiwania 
tego klienta, także w zakresie ob-
sługi posprzedażnej – mówi Petros  
Spinaris, Członek Zarządu Solaris 
Bus & Coach odpowiedzialny za 
Sprzedaż i After Sales. 

Więcej niż koszty obsługi

– Coraz częściej zauważamy, że poza 
wydajnością i ceną, nasi klienci 
zwracają także uwagę na to, że to 
właśnie odpowiedni wybór kom-
ponentów eksploatacyjnych wpły-
wa na komfort jazdy pasażerów –  
dodaje Spinaris. 

Klocki hamulcowe, miechy zawie-
szenia, filtry klimatyzacji czy filtry 
wpływające na jakość wydalanych 
spalin, mają na to bezpośrednie 
przełożenie. Dzięki szeroko zakro-

jonym testom laboratoryjnym i te-
renowym, produkty z gamy Optili-
ne zostały dopracowane tak, by 
w procesie eksploatacji pojazdu 
cechowała je jak najwyższa jakość. 
Poprzez stabilną jazdę nawet po 
wyboistych drogach, cichą pracę 
układu hamulcowego przy podjeź-
dzie do przystanków i dokładnie 
oczyszczone powietrze w przestrze-
ni pasażerskiej producent dąży do 
zapewnienia jak najwyższej jakości 
podróży. W tenże sposób razem 
z przewoźnikami Solaris stara się 
przekonać mieszkańców miast, by 
postawili na transport publiczny. 

www. omwww.solarisbus.com
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Obsługa autobusów  
z napędami 
alternatywnymi
Wraz z rozwojem rynku pojazdów z napędami alternatywnymi, do grona 
klientów Solarisa dołączają coraz to nowi przewoźnicy, którzy w trosce 
o środowisko wybierają proekologiczne rozwiązania. Nowe napędy 
oznaczają jednak nowe wyzwania. Obsługa eksploatacyjna pojazdów 
nisko- i bezemisyjnych w pewnych obszarach różni się od serwisowania 
pojazdów spalinowych. Dlatego właśnie również w obszarze napędów 
alternatywnych Solaris oferuje szerokie wsparcie specjalistów, którzy 
pomagają zorganizować obsługę serwisową w sposób optymalny. 

Serwisowanie pojazdów z napęda-
mi alternatywnymi jest specyficz-
nym procesem, którego Solaris, tak 
jak inni dostawcy, uczył się krok po 
kroku. Producent podpisał ze swo-
imi klientami kilkaset kontraktów 
na dostawy pojazdów elektrycznych 
i hybrydowych. Takie doświadcze-
nie pozwala firmie realnie oceniać 
możliwości obsługi pojazdów, do-
radzać klientom i pomagać w przy-
gotowaniu się do obsługi nowych  
pojazdów. 

Solaris udziela swoim klientom au-
toryzacji na naprawy autobusów 
w oparciu o szereg szczegółowych 

kryteriów. Mają tu znaczenie np. 
możliwości zaplecza technicznego 
i posiadana infrastruktura, a także 
uprawnienia i doświadczenie per-
sonelu. W przypadku pojazdów 
elektrycznych wymagania te są 
w praktyce dużo bardziej restrykcyj-
ne niż te dotyczące obsługi modeli 
spalinowych. Często warunkują je 
przepisy BHP, np. wymagające od-
powiednich zabezpieczeń do wyko-
nywania prac na dachu, czyli prac 
na wysokości powyżej 3 metrów. 
Zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami również kadra musi być od-
powiednio przeszkolona i posiadać 
właściwe uprawnienia do pracy przy 

urządzeniach  elektroenergetycz-
nych. Wszystkie te kwestie wpływa-
ją na zakres  udzielanej autoryzacji 
na wykonywanie napraw pojazdów 
elektrycznych w warunkach warsz-
tatowych klienta. 

Wszystkie obszary, w których klient 
posiada możliwość wykonywania 
napraw, są dokładnie sprecyzowa-
ne w umowie serwisowej. Z każde-
go z nich Solaris oferuje szkolenie 
techniczne przeprowadzane przez 
doświadczonych ekspertów. Pozo-
stałe sfery obsługi serwisowej są 
w pełni zagospodarowane przez 
Solarisa. Firma oferuje tu pełne 
wsparcie i dokłada wszelkich starań, 
by dotarło ono do klienta jak naj-
szybciej. Dlatego właśnie sieć pod-
miotów serwisowych jest tak zorga-
nizowana, by na wielu poziomach 
móc zaoferować pomoc klientowi. 
Pierwszy kontakt to oczywiście lo-
kalny serwis Solarisa, który wspiera-
ny jest także przez doświadczonych 
techników działających lokalnie. 
W skomplikowanych przypadkach 
z pomocą przybywają także mobilni 
serwisanci (flying doctors).

Pełen kontrakt na serwisowa-
nie pojazdów (Repair & Mainte-
nance Contract)

W związku ze złożonością procesu 
serwisowania, szczególnie w przy-
padku pojazdów z napędami al-
ternatywnymi, coraz więcej klien-
tów decyduje się powierzyć pełną 
obsługę serwisową specjalistom  
Solarisa (tzw. Repair & Maintenan-
ce Contract). Jest to idealne roz-
wiązanie dla klientów, którzy nie 
posiadają wystarczających zasobów 
warsztatowych lub doświadczenia 
w zakresie najnowszych technologii. 
Zazwyczaj wprowadzenie do floty 

pojazdu z napędem elektrycznym 
oznacza także konieczność natych-
miastowego wyposażenia warsztatu 
w nową infrastrukturę, co dla klien-
ta wiąże się z dużymi komplikacja-
mi. Tego również można uniknąć, 
zlecając całkowitą obsługę pojazdu 
Solaris Service. W zależności od 
formy kontraktu i zaplecza tech-
nicznego, naprawy te wykonywane 
są w warsztacie klienta lub w ser-
wisie Solarisa. Dodatkowo wielolet-
nie doświadczenie i bezpośrednie 
kontakty z dostawcami pomagają 
na skrócenie czasu reakcji, a tym 
samym wpływają na przyspieszenie 
naprawy. 

eSConnect

Kluczem do skrócenia czasu napra-
wy jest przede wszystkim trafna dia-
gnoza. Zarówno dla klientów, którzy 
serwisują swoje pojazdy sami, jak 
i dla tych, którzy zlecają obsługę 
serwisom Solarisa, dostępne jest 
nowe rozwiązanie – system zdal-
nej diagnostyki eSConnect. O jego 
szczegółach można przeczytać na 
str. 28-31. 

Jesień 2019 / Magazyn Klientów / 4544 / Magazyn Klientów / Jesień 2019



Pracownicy firmy Solaris po raz ko-
lejny mieli okazję zaangażować się 
w projekt wolontariatu pracowni-
czego i wzięli udział w akcji dla pod-
opiecznych Ośrodka Socjoterapii 
w Gołańczy. Tematem zbiórki były 
sprzęty sportowe, promujące aktyw-
ność wśród uczniów ośrodka. Pod 
pretekstem wiosennych porządków 
pracownicy firmy mogli przekazać 
na ten cel własne dary rzeczowe. 
Dodatkowo Fundacja ze środków 
własnych zakupiła nowe rowery. 
Akcja spotkała się z dużym zainte-
resowaniem, dzięki czemu udało się 
zebrać rowery, rolki, hulajnogi i inne 
artykuły sportowe o łącznej wartości 
blisko 15 tys. zł.

– Wolontariat pracowniczy to 
idea głęboko zakorzeniona w DNA  
Solarisa. Jestem dumna, że wśród 
naszych pracowników znajduje się 
tylu chętnych do udzielania bezin-
teresownej pomocy. Mam nadzieję, 
że przekazane sprzęty umożliwią 
uczniom aktywne spędzanie czasu 
– mówi Alicja Malewicz-Pełczyńska, 
Dyrektor Komunikacji Marketingo-
wej, członkini Rady Fundacji Zielony 
Jamnik.

To nie pierwszy raz, kiedy pracow-
nicy firmy Solaris zaangażowali się 

8 września, równo o godzinie 10:30 
w Poznaniu wystartował Business 
Run 2019. Spośród blisko 750 drużyn 
– każda składała się z 5 osób – Solaris 
reprezentowały 4 ekipy. Wśród  
20 solarisowych biegaczy znalazło  
się 6 pań i 14 panów, będących pra-
cownikami różnych działów. Każdy 
z reprezentantów miał za zadanie 
przebiec w sztafecie po 3 400 me-
trów. 

Biegacze, wyposażeni w firmowe 
czapki i koszulki Solarisa, osiągnę-
li świetne wyniki. Ekipa „Solaris 01” 

w wolontariat. Wśród podobnych 
akcji warto wymienić udział w pro-
gramie „Mój Własny Kąt”, w ramach 
którego wyremontowano pokój 
jednej z mieszkanek Domu Pomo-
cy Społecznej w Poznaniu, pomoc 
humanitarną dla obywateli Ukrainy 
podczas konfliktu zbrojnego w 2015 

roku czy regularne zbiórki na rzecz 
potrzebujących pracowników oraz 
uczniów Szkoły Specjalnej w Kowa-
nówku. Zakończona właśnie zbiórka 
stanowi zapowiedź dalszych działań 
firmy z zakresu społecznej odpowie-
dzialności biznesu.

Wolontariusze 
Solarisa

Pracujemy razem  
– trenujemy razem  

– wygrywamy razem!
Relacja z Poznań Business Run 2019

znów pomagają
„Fundacja Zielony Jamnik – na ratunek bezbronnym”, prowadzona 
z ramienia firmy Solaris, podsumowuje efekty zbiórki pracowniczej na 
rzecz dzieci i młodzieży z Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy.

z czasem 01:02:02 zdobyła 7. miej-
sce – na prawie 750 startujących 
drużyn! Jak mówią sami uczestnicy 
imprezy, Business Run był dla nich 
nie tylko okazją do wsparcia szczyt-
nego celu i motorem napędowym 
do większej aktywności fizycznej, 
ale i świetną okazją do integracji  
międzydziałowej.

Business Run to charytatywny bieg 
biznesowy w formie sztafety, która 
tego samego dnia startuje jednocze-
śnie w dziewięciu miastach Polski. 
Pieniądze zebrane w opłatach za 

pakiety startowe są przeznaczane 
na wsparcie osób z niepełnospraw-
nościami. Trasa w Poznaniu biegła 
wzdłuż prawobrzeżnej części Warty, 
a linia startu/mety znajdowała się 
pod mostem Rocha. 

Najlepsza drużyna  
Solarisa zdobyła 7 miejsce 
na prawie 750 teamów!
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W przyszłości mobilność będzie musiała opierać się na wydajnych 
środkach transportu — zarówno na drodze, jak i na torach. Uwzględniając 
potrzeby naszych klientów, oferujemy przyszłościowe rozwiązania na 
miarę mobilnych potrzeb jutra. 

Budujemy przyszłość 
mobilności
Voith Electrical Drive System

voith.com/ElectricalDriveSystem


