
Bezpieczny transport publiczny  
w czasach epidemii

strona 14

Magazyn Klientów

Jesień 2/2020 (25)

www.solarisbus.com ISSN 1689-6076

strona 8

Urbino electric wyjeżdża za miasto 
– premiera Urbino 15 LE electric 



W numerze:

14/17 Bezpieczny transport publiczny w czasach epidemii
W odpowiedzi na wydarzenia minionych miesięcy Solaris wypracował specjalne  
pakiety rozwiązań zwiększające bezpieczeństwo pasażerów i kierowców w autobusie. 
Można je zastosować zarówno do pojazdów już dostarczonych do klientów, jak i tych,  
które będą dopiero zamawiane i produkowane.

8/13 Urbino electric wyjeżdża za miasto  
– premiera Urbino 15 LE electric
Dotrzymujemy słowa – pod takim hasłem odbywa się wirtualna premiera nowego  
modelu w elektrycznym portfolio Solarisa. Urbino 15 LE electric to pierwszy bezemisyjny 
autobus Solarisa, który wyjedzie poza granice miasta – pojazd spełnia wymagania  
zarówno pierwszej, jak i drugiej klasy pojazdów.

18/21 W 5 minut
Z Henrikiem Falkiem, Prezesem Zarządu Hamburger Hochbahn, rozmawiamy o transformacji 
w kierunku napędów bezemisyjnych, zarządzaniu dużą flotą autobusów elektrycznych i ile 
to będzie 5 minut dla mieszkańców Hamburga.

Nowości
Części Optiline: zastosowanie także w okresie gwarancji
Części oryginalne – wybór, który się opłaca
Elektryczna droga do szkoły
eSConnect – rosnące możliwości transportu elektrycznego
Valvoline Premium Blue One Solution 9200 15W-40 – THE ONLY ONE
New normal, czyli bardziej zgrani, elastyczni i gotowi na zmiany
 

04/07
22/23         
24/25
26/27
28/29         
30/31  
32/35   

Wydawca: Solaris Bus & Coach sp. z o.o., 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, Agnieszka Kubiak, Marcin Napierała, Marianna Pejka
Zdjęcia: Solaris Bus & Coach sp. z o.o., EVolution Road, Valvoline, Hochbahn Hamburg
Projekt, skład: Weave Studio Dominika Banaszak.

2 / Magazyn Klientów / Jesień 2020



Javier Calleja
Prezes Zarządu Solaris Bus & Coach 

Na wstępie

Szanowni Czytelnicy, 
Drodzy Przyjaciele,

za nami kilka miesięcy w sytuacji, 
której nasze pokolenia nie doświad-
czyły nigdy wcześniej. Pandemia  
koronawirusa stanowi wyzwanie dla 
globalnej gospodarki, w tym także 
dla sektora transportu publicznego. 
Mimo tych niełatwych dni pokazu-
jemy jako branża, że jesteśmy silni 
i że możemy na siebie liczyć. Dzięki 
wspólnemu wysiłkowi transport pu-
bliczny wciąż sprawnie – choć z licz-
nymi ograniczeniami – funkcjonuje 
w większości miejsc w Europie. 

W Solarisie czujemy się częścią 
większej, ważnej całości. Dlatego 
właśnie nieprzerwanie wykonujemy 
naszą pracę, by inni mogli wykony-
wać swoją. Wysiłkiem całego zespo-
łu przeorganizowaliśmy działania 
tak, aby przede wszystkich chronić 
zdrowie naszych pracowników, ale 
jednocześnie utrzymywać ciągłość 
działania oraz relacje z klientami 
i dostawcami. Spotkaliśmy się przy 
tym z olbrzymim zrozumieniem ze 
strony pracowników, którym za to 
niezwykle dziękuję. 

Chcemy dotrzymać słowa danego 
naszym klientom – realizując kon-
trakty, dostawy, usługi serwisowe. 
Premierę nowego elektrycznego 
modelu – Solarisa Urbino 15 LE 

electric – przenieśliśmy do rze-
czywistości wirtualnej, aby choć 
w taki sposób móc podzielić się 
z Państwem naszym nowym osią-
gnięciem. Przeczytacie o nim w tym 
wydaniu „Magazynu Solaris”. Na 
łamach czasopisma opowiadamy 
o najnowszych zamówieniach, ale 
także o tym, jak wygląda „nowa 
normalność” w naszej firmie. 
Informujemy o wprowadzonych 
przez nas nowych, zwiększających 
bezpieczeństwo rozwiązaniach dla 
środków komunikacji miejskiej. 

Wyzwania związane ze skutkami 
pandemii nadal stoją przed nami 

wszystkimi. Jestem jednak prze-
konany, że przetrwamy ten trudny 
okres i będziemy mogli kontynu-
ować dotychczasową ścieżkę rozwo-
ju. Co więcej, wierzę, że wyjdziemy 
z tych doświadczeń jeszcze silniejsi.

Życzę Państwu wytrwałości i wiary 
w poprawę obecnej sytuacji. Z ser-
decznością odwzajemniam wyrazy 
wsparcia, które napłynęły do nas 
z różnych stron. Dbajmy o siebie 
i najbliższych, zachowujmy środki 
ostrożności. 

Życząc interesującej lektury, łączę pozdrowienia
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Kryzys pandemii koronawirusa w Europie bardzo dotkliwie ude-
rzył w transport publiczny. Solaris znalazł się wśród sygnatariuszy 
listu otwartego do najwyższych przedstawicieli instytucji unijnych, 
w którym nawołuje władze UE do włączenia sektora do planu odbu-
dowy dla Europy. 

Pomoc dla transportu publicznego potrzebna

Solaris na drodze ku elektryczności

Pierwszym testowanym pojaz-
dem jest specjalnie zaadaptowany 
Solaris Trollino. Firma Solaris jest 

odpowiedzialna za faktyczną kon-
wersję autobusu i zmianę oprogra-
mowania dla technologii zasilania 

z dachu na kolektor rozkładany pod 
pojazdem. 

„Electric Road” wykorzystuje komu-
nikację bezprzewodową do iden-
tyfikacji zbliżających się pojazdów 
elektrycznych i włącza moc w wy-
jątkowo krótkich odcinkach o dłu-
gości jednego metra. Ładowanie 
może odbywać się zarówno podczas 
jazdy, jak i postoju. Energia może 
być dostarczana tylko w obszarach, 
w których odbiorniki są w stanie 
połączyć się z szyną. We wszyst-
kich innych segmentach – z przodu 
i z tyłu poruszających się pojazdów 
– zasilanie zostaje wyłączone. Dzięki 
temu część będąca pod napięciem 
jest zawsze przykryta przez sam po-
jazd. Zapewnia to bezpieczeństwo 
i pozwoli docelowo instalować tego 
rodzaju ładowanie również w mia-
stach. (Więcej informacji w jesien-
nym wydaniu Magazynu Solaris 
2/2019, str. 38-39). 

W połowie 2020 roku, w szwedzkim Lund, rozpoczął się projekt 
„EVolution Road” (elektryczna droga), w którym uczestniczy Sverige 
AB, przedstawiciel Solaris Bus & Coach w Szwecji. Celem jest 
stworzenie drogi automatycznie wykrywającej i ładującej pojazdy 
elektryczne.

Solaris wraz z UBSI ponownie wybrany w Izraelu

Branża transportu publicznego 
mocno odczuła i wciąż odczuwa 
skutki szalejącej na świecie pande-
mii koronawirusa. Przedstawiciele 
sektora zwrócili się o pomocną 
dłoń do najwyższych władz Unii 
Europejskiej. W liście otwartym  
poprosili o włączenie transportu 
publicznego do Planu odbudowy  
dla Europy jako sektora o strate-
gicznym znaczeniu dla gospodar-
ki europejskiej i kluczowego do 
realizacji celów zrównoważone-
go rozwoju. Plan odbudowy dla 
Europy ma złagodzić społeczno-
-gospodarcze skutki koronawirusa 
i zapewnić zrównoważony rozwój 
na starym kontynencie. List skie-
rowany do Komisji Europejskiej, 
Rady Europejskiej oraz Parlamentu 
Europejskiego podpisało 89 sygna-
tariuszy – producentów pojazdów, 
władz miejskich i operatorów trans-
portu – w tym Javier Calleja, Prezes 
Zarządu firmy Solaris Bus & Coach. 

Fot. EVolution Road
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Solaris pozyskał znaczące 
zamówienie na 120 autobusów 
miejskich Urbino 18. Autobusy 
trafią do firmy przewozowej 
Egged i będą obsługiwać trans-
port publiczny w Jerozolimie.

Solaris wraz z UBSI ponownie wybrany w Izraelu

120 autobusów Urbino 18 to nisko-
podłogowe pojazdy przegubowe klasy 
MEGA. Nowoczesne autobusy zostaną 
wyposażone w silniki spełniające nor-
mę EURO 6. Pierwsze dostawy rozpocz-
ną się na początku grudnia bieżącego 
roku, ostatnie zaś będą realizowane na 
przełomie kwietnia i maja 2021. 

Autobusy zostały zamówione bezpo-
średnio przez firmę UBSI Nazareth, 
należącą do grupy Afifi Group. Solaris 
współpracuje z tym lokalnym dystry-
butorem od 2012 roku. W tym czasie fir-
my wspólnie dostarczyły do Izraela już 
blisko 500 Solarisów Urbino. Polskie 
autobusy można spotkać między in-
nymi na ulicach Jerozolimy, Tel Avivu 

Przedstawiciele firmy Solaris 
i przewoźnika Connexxion, ob-
sługującego prowincję Holandia 
Południowa, podpisali umo-
wę na dostawę 20 Solarisów 
Urbino 12 hydrogen. 

Niderlandy stawiają na wodór

oraz na lotnisku Ben Gurion. Klientem 
końcowym najnowszego zamówienia 
na 120 przegubowych Solarisów jest 
natomiast Egged, jedna z największych 
firm przewozowych w Izraelu, obsłu-
gująca zarówno transport między-, 

jak i wewnątrzmiastowy. Po realizacji 
nowo złożonego zamówienia, łączna 
liczba autobusów dostarczonych do 
Izraela przez firmę Solaris przekroczy 
600 pojazdów.

Holandia Południowa to najludniej-
sza prowincja Niderlandów, położo-
na na zachodzie kraju. Dwadzieścia 
wodorowych Solarisów zostanie 
tam dostarczonych do końca 2021 
roku. Wraz ze sprzedażą autobusów 

została podpisana umowa serwiso-
wa na 12 lat.

Tankowanie wodorowców będzie 
możliwe w Heinenoord, niedale-
ko zajezdni autobusowej. Ze stacji 
tankowania będą mogły korzystać 
również prywatne samochody oso-
bowe. Samo tankowanie wodorem 
jest procesem krótkim i wygodnym, 
nie różniącym się praktycznie od 
uzupełniania pojazdu tradycyjnymi 
paliwami.

Autobusy wodorowe firmy Solaris 
zyskują tym samym kolejnych już 
nabywców. W zeszłym roku zamó-
wienie na 12 pojazdów tego typu zło-
żył włoski przewoźnik SASA Bolzano, 
natomiast w marcu tego roku spół-
ka WSW Mobil GmbH z Wuppertal 
oraz przewoźnik RVK Köln zamówili 
łącznie 25 wodorowych Solarisów.
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W ostatnich miesiącach Solaris podpisał wiele znaczących 
kontraktów na dostawę nowoczesnych autobusów elektrycznych 
do polskich miast. Największe umowy podpisano z Lublinem, 
Krakowem, Poznaniem i Katowicami. Co szczególnie warte podkre-
ślenia, wiele z wymienionych miast użytkuje produkty Urbino już od 
wielu lat. Decyzje zakupowe mogły więc być poparte bezpośrednim 
doświadczeniem z ich eksploatacji.

Polska europejskim liderem elektromobilności

Na początku roku władze 
miasta Krajowa w Rumunii za-
mówiły od Solarisa 16 autobu-
sów elektrycznych Urbino 18 
electric. Dzięki tej inwestycji 
poprawi się jakość powietrza 
w mieście i podniesie się kom-
fort życia mieszkańców.

Przegubowe elektrobusy debiutują w Rumunii 

Na początku maja ZTM w Lublinie 
zleciło producentowi z Bolechowa 
produkcję kolejnych 12 Solarisów 

16 przegubowych elektrobusów wy-
jedzie na ulice Krajowej w Rumunii 
w pierwszej połowie 2021 roku. 
Pierwsze bateryjne autobusy w mie-
ście będą ładowane poprzez łado-
warki pantografowe i zajezdniowe 
urządzenia plug-in. Infrastrukturę 
do uzupełniania energii w bateriach 
Solaris High Energy dostarczy także 
Solaris.

W klimatyzowanych Solarisach zo-
stanie zapewniony dostęp do sie-
ci WiFi, a pasażerowie będą mogli 

podładować swoje telefony za po-
mocą kilku ładowarek USB. Na po-
kładzie dostępny będzie system 
informacji pasażerskiej, a także 
monitoring. Napęd zapewni silnik 
centralny. 

Urbino 12 electric, które dołączą 
do zamówionych w zeszłym roku 15 
przegubowych Trollino i 20 elektro- 

busów o długości 12 metrów. Na 
kolejne pojazdy elektryczne zde-
cydowało się również MPK Kraków, 
gdzie dostarczonych zostanie  
50 Urbino 18 electric. Przegubowce 
uzupełnią dotychczasową flotę 
26 Urbino electric, które jeżdżą 
w barwach MPK. Elektrobusy mar-
ki Solaris niebawem trafią także 
do Poznania, którego mieszkań-
cy już od kilku miesięcy korzysta-
ją z komfortowych warunków jaz-
dy w 21 solarisowych e-busach. 
Stolica Wielkopolski zamówiła  
37 dodatkowych autobusów elek-
trycznych. 31 z nich to modele Urbino 
12 electric, 6 zaś to 18-metrowe 
przegubowce. Jeszcze więcej elek-
trycznych Solarisów pojawi się rów-
nież w Katowicach. Przedstawiciele 
PKM podpisali w czerwcu umowę 
na 5 sztuk Urbino 12 electric. Wraz 
z realizacją najnowszego zamówie-
nia, po ulicach stolicy województwa 
śląskiego będzie jeździło już 15 no-
woczesnych elektrobusów. 

Pierwsza inwestycja miasta w auto-
busy bateryjne, opiewająca na oko-
ło 12 mln euro, będzie w dużej mie-
rze dofinansowana ze środków 
europejskich.  
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Solaris Sverige, przedsta-
wiciel firmy w Solaris Bus  
& Coach w Szwecji, w mar-
cu 2019 roku podpisał z prze-
woźnikiem Vy Buss AB umowę 
na dostawę bezemisyjnych 
i niskoemisyjnych autobusów. 
Szwedzki przewoźnik w czerw-
cu rozpoczął eksploatację  
40 nowych Solarisów Urbino 
CNG w Gävle. 

W Gävle już jeżdżą gazowe Solarisy

Do tego szwedzkiego miasta poło-
żonego nad Zatoką Botnicką zostały 
dostarczone 24 Solarisy Urbino 
12 CNG (Compressed Natural Gas, 
sprężony gaz ziemny) oraz 16 prze-
gubowych Solarisów Urbino 18 CNG. 
Autobusy napędzane sprężonym 
gazem ziemnym spełniają rygory-
styczne europejskie normy emisji 
spalin Euro 6. Autobusy zasilane są 
pozyskiwanym lokalnie biogazem.

W ostatnim kwartale 2021 roku – 
z planem włączenia do użytkowania 
w styczniu 2022 – polski producent 
dostarczy do Vy Buss AB jeszcze 
osiem bezemisyjnych Solarisów 
Urbino 12 electric. Te również kur-
sować będą w Gävle.

Współpraca firmy Solaris ze szwedz-
kimi przewoźnikami sięga 2003 roku. 
Od tego czasu Solaris dostarczył 
do klientów w Szwecji ponad 650 
pojazdów, z czego znakomita więk-
szość to pojazdy z napędami nisko- 
i zeroemisyjnymi.

Solaris laureatem Konkursu Smart City 2020

Konkurs ma na celu populary-
zację idei budowania inteligent-
nych miast w Polsce. Wyróżnienia 
skierowane są do tych przedsta-
wicieli biznesu i administracji lo-
kalnej, których innowacyjne pro-
jekty przyczyniają się do wzrostu 
konkurencyjności polskich miast  
i gospodarki.

Solaris jest idealnym partnerem 
w procesie transformacji trans-
portu publicznego na bezemisyjny. 
Wykorzystując innowacyjne rozwią-
zania i nowoczesną myśl inżynie-
ryjną, firma z sukcesem wprowadza  
na szeroką skalę pojazdy zeroemi-
syjne do komunikacji miejskiej, 

realnie wpływając na ograniczenie 
emisji w miastach. Uznanie jury 
znalazło w szczególności jedno 
z rozwiązań z zakresu obsługi eks-
ploatacyjnej – eSConnect – autorski 
rozbudowany system monitoringu 
i zarządzania flotą autobusów (wię-
cej o eSConnect na stronie 20).

Wśród nominowanych do pozosta-
łych kategorii znajdują się miasta, 
z którymi Solaris już od lat może 
współpracować – Poznań, Lublin, 
Trójmiasto. Jednocześnie do grona 
klientów, którzy dla swoich aglo-
meracji wybierają proekologiczne 
rozwiązania, wciąż dołączają kolejni 
przewoźnicy.

Solaris Bus & Coach został laureatem XI edycji konkursu  
Smart City w kategorii Inteligentne rozwiązania – Smart City 
Solution, za „innowacyjne rozwiązania w zakresie e-mobility w kie-
runku transportu bezemisyjnego”.
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Dotrzymujemy słowa

20 października 2020 roku o godzinie 12:00 odbywa się premiera 
elektrycznej nowości marki Solaris – 15-metrowego modelu 
autobusu bateryjnego Urbino 15 LE electric. Po raz pierwszy 
w historii firmy jest to premiera wirtualna o wyjątkowej 
interaktywnej formule. O nowym pojeździe opowiadają Zarząd 
firmy i konstruktorzy pojazdu. 

Światowa premiera Urbino 15 LE electric

„Dotrzymujemy słowa” – właśnie 
pod takim hasłem odbywa się wy-
darzenie. Solaris zapowiadał od-
słonę Urbino 15 LE electric jeszcze 
na początku roku, przed wybuchem 
pandemii koronawirusa w Europie. 
Mimo trudnego okresu i nieocze-
kiwanych wyzwań, Solaris dotrzy-
muje słowa i wprowadza na rynek 
swój najnowszy elektryczny pojazd, 

otwierając jednocześnie nowy – 
międzymiastowy – rozdział w swojej 
bezemisyjnej ofercie.

Ponieważ spotkania z Klientami, 
dostawcami, mediami, przyjaciółmi 
nie są dziś możliwe, firma postano-
wiła zaprezentować najnowszy mo-
del bateryjny w rzeczywistości wir-
tualnej. Solaris dotrzymuje słowa, 

www.solarisbus.com/premiera

Zobacz premierę online Urbino 15 LE electric  
pod adresem:

ponieważ konsekwentnie kroczy 
po obranej wiele lat temu ścieżce 
rozwoju ku napędom elektrycznym. 
Solaris dotrzymuje słowa, bo mimo 
tak trudnej sytuacji, nie przestał 
produkować ekologicznych auto-
busów, wiedząc, że potrzebują ich 
klienci i pasażerowie.
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Sercem Urbino 15 LE electric jest 
silnik centralny o mocy 300 kW. Dla 
jeszcze większej sprawności i mniej-
szego zużycia energii instalację na-
-pędową wykonano w nowatorskiej 
technologii SIC, czyli z wykorzysta-
niem układów opartych o węglik 
krzemu. Silnik chłodzony jest cieczą 
a napęd przenoszony jest na drugą 
oś pojazdu. Układ napędowy na-
pędzany jest energią pochodzącą 
z zestawu 6 baterii o łącznej po-
jemności 470 kWh. 4 packi zamon-
towano w tylnej części pojazdu, 
2 zaś są umieszczone na dachu. 
Zastosowane baterie najnowszej 
generacji Solaris High Energy+ ofe-
rują zasięgi nawet kilkuset kilome-
trów na jednym ładowaniu. Dzięki 
nim Urbino 15 LE electric pokona 
dystans nawet 250 km w rzeczywi-
stych warunkach. Między innymi 
dlatego autobus ten jest odpowie-
dzią na oczekiwania przewoźników 
miejskich, ale także międzymiasto-
wych. 

Ładowanie magazynów energii 
w nowym modelu jest możliwe w tzw. 
szybki sposób, poprzez pantograf 

– zarówno klasyczny, umieszczony 
na dachu pojazdu, jak i odwrócony, 
czyli opuszczany na autobus ze sta-
cji ładowania. Ponadto każdy model 
trójosiowego elektryka wyposażony 
jest w złącze plug-in do ładowania 
pojazdów najczęściej nocą, na te-
renie zajezdni. Dla wygody klientów 
producent przewidział 4 możliwości 
umieszczenia wtyczki ładowania 
w autobusie – może być ona umiej-
scowiona nad pierwszą osią po le-
wej lub po prawej stronie pojazdu, 
z przodu autobusu lub z tyłu.

W premierowym modelu zastoso-
wano system klimatyzacji z funkcją 
grzania pompą ciepła, która do uzy-
skania odpowiedniej temperatury 
w pojeździe wykorzystuje ciepło po-
chodzące z zewnątrz. Rozwiązanie 
to pomaga zwiększyć efektywność 
energetyczną pojazdu, co bezpo-
średnio przekłada się na większy 
zasięg. Urządzenie używa jako czyn-
nika roboczego dwutlenku węgla. 

Urbino 15 LE electric zapewnia po-
dróżującym komfortowe warun-
ki nie tylko ze względu na cichą 

i płynną pracę silnika, mniejsze 
wibracje i brak jakichkolwiek spa-
lin. W klimatyzowanym wnętrzu 
prezentowanego autobusu miesz-
czą się 53 fotele, w których podróż 
jest odpoczynkiem i przyjemnością. 
Dodatkowe dwa siedzenia są roz-
kładane. Ponadto trzy miejsca sie-
dzące w premierowym pojeździe są 
wyposażone w ISO-FIX, czyli system, 
który umożliwia mocowanie foteli-
ków dziecięcych. Pasażerowie ma-
jący pod opieką dzieci z pewnością 
docenią to bezpieczne i praktyczne 
rozwiązanie. Warto wspomnieć, że 
w wersji dwudrzwiowej Urbino 15 
LE electric może znaleźć się aż 65 
miejsc siedzących.

Urbino electric  
wyjeżdża za miasto
Trójosiowy autobus bateryjny to kolejny etap w rozwoju Solarisa, 
którego oczkiem w głowie są pojazdy napędzane energią elektryczną. 
Urbino 15 LE electric to pierwszy produkt w elektrycznym portfolio 
Solarisa, który wyjedzie poza granice miasta – pojazd spełnia 
wymagania zarówno pierwszej, jak i drugiej klasy pojazdów, 
a także obu tych kategorii jednocześnie. Umożliwi to przewoźnikom 
wyznaczenie bezemisyjnych tras nie tylko w mieście, ale i poza nim. 
Autobus jest też znakomitą ekologiczną alternatywą dla autobusów 
spalinowych wykorzystywanych obecnie w tym segmencie. Właśnie 
dlatego premiera pojazdu jest dla Solarisa i branży niezwykle  
istotnym krokiem naprzód w transformacji transportu na bezemisyjny.
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Urbino 15 LE electric
Bezemisyjny transport zarówno w mieście,  
jak i na trasach międzymiastowych 
Największa liczba miejsc siedzących w tej klasie 
rodziny Urbino 
Elastyczność w obszarach wyposażenia  
oraz infrastruktury ładowania 
Maksymalny poziom bezpieczeństwa oraz komfortu  
dla kierowcy i pasażera
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Infrastruktura pojazdu została za-
projektowana zgodnie ze standar-
dami ITxPT. Trzy duże wyświetlacze 
stworzone przez inżynierów firmy 
Solaris zapewniają czytelne in-
formacje dla pasażerów. Ponadto 
Urbino 15 LE electric jest w pełni 
przystosowane do integracji z autor-
skim systemem zdalnego zarządza-
nia flotą eSConnect, który zapewnia 
pełną telemetrię, analizę danych 
i serwisowanie nie tylko usterek, 
które już wystąpiły, ale także tych, 
jakie mogą wystąpić w niedalekiej 
przyszłości. 

Nowy interaktywny panel kierow-
cy z ekranami dotykowymi łączy 
w sobie wiele zaawansowanych 
funkcji bezpieczeństwa. Począwszy 
od ostrzeżeń o zapięciu pasów, 
automatyczne włączanych świateł 
i wycieraczek, poprzez szeroko-
kątne kamery w miejscu lusterek 

wstecznych, które zapewniają 
doskonałą widoczność, na aktyw-
nym systemie wsparcia kierowcy 
Mobileye Shield+ kończąc. Dzięki 
tym nowatorskim rozwiązaniom 
bezpowrotnie znika problem tzw. 
martwych pól. Co więcej, Mobileye 
Shield+ znacznie obniża ryzyko bez-
pośrednich kolizji z pieszymi oraz 
pojazdami, wykrywając ich obec-
ność wokół pojazdu i informując 
o tym kierowcę za pomocą dźwięko-
wych i wizualnych alertów.

Pierwsze dwa egzemplarze 
Solarisów Urbino 15 LE electric 
powstały głównie z myślą o prze-
woźnikach skandynawskich. Stąd 
też w prezentowanym autobusie 
specjalne rozwiązania zgodne 
z normami „Busnordic” oraz tzw. 
pakietem skandynawskim. Z myślą 
o surowych warunkach, w autobu-
sie zadbano więc o wyposażenie 

zapewniające komfort termiczny 
i wygodę podróżowania. Pojazdy 
tego typu mogą także posiadać inne 
elementy ułatwiające pracę w trud-
nych warunkach, takie jak dodatko-
we długie światła, piasecznica czy 
schowek na łańcuchy śniegowe. 

Solaris posiada wieloletnie do-
świadczenie w produkcji pięt-
nastometrowych, trójosiowych 
autobusów – producent dostarczył 
do swoich klientów już blisko 1300 
pojazdów tego typu. Premierowe 
Urbino 15 LE electric to pierwszy 
model zbudowany w oparciu o roz-
wiązania stosowane w pojazdach 
nowej generacji. Co ważne, to nowy 
produkt, który – po raz pierwszy 
w historii firmy – został stworzony 
wyłącznie z myślą o napędach bez-
emisyjnych.
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Dane techniczne

Klasa klasa II (I klasa w opcji)

Wymiary

dł.: 14 890 mm, szer.: 2550 mm, wys.: 3400 mm

zwis przedni: 2750,

rozstaw osi: 7000/1690,

zwis tylny: 3450 mm

DMC do 25 t

Drzwi 2-2-0, 2-2-1, 1-2-0, 1-2-1

Silnik trakcyjny montowany centralnie
ZF CeTrax 300 kW, chłodzenie: cieczą

SiC technology w obszarze układu napędowego

Baterie Solaris High Energy+, 6 packów – łącznie 470 kWh

Osie

oś przednia: RL82EC,

oś napędowa: AV 133,

oś wleczona: RL82A, sterowana pasywnie (aktywna w opcji)

Koła
295/80 R22,5 (opcjonalnie 275/70 R22,5 – wysokość 3360 mm)

minimalny promień skrętu ~ 14,6 m

Pojemność pasażerska do 90 osób

Siedzenia

KLASA II
do 65 miejsc, 6 miejsc dostępnych bezpośrednio z podłogi

KLASA I (opcja)
do 61 miejsc, 6 miejsc dostępnych bezpośrednio z podłogi

Klimatyzacja klimatyzacja + ogrzewanie hybrydowe (standard)

klimatyzacja z funkcją grzania pompą ciepła CO2

URBINO 15 LE ELECTRIC
Trójosiowy autobus w pełni elektryczny
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Bezpieczny 
transport publiczny  
w czasach epidemii

Komunikacja publiczna zawsze była i nadal pozostaje 
jednym z najbezpieczniejszych, najefektywniejszych 
i najbardziej ekologicznych sposobów na przemieszczanie 
się ludzi w miastach. Ostatnie miesiące oraz epidemia 
koronawirusa w Europie i na świecie przyniosły wiele 
nowych wyzwań, również w obszarze transportu. 
W odpowiedzi na wydarzenia minionych miesięcy Solaris 
wypracował specjalne pakiety rozwiązań zwiększające 
bezpieczeństwo pasażerów i kierowców w autobusie. Co 
ważne, można je zastosować zarówno do pojazdów już 
dostarczonych do klientów, jak i tych, które będą dopiero 
zamawiane i produkowane.

Ponad 19 tysięcy pojazdów marki 
Solaris jeździ na co dzień w 32 pań-
stwach i 750 miastach. Aby podróż 
nimi była komfortowa i bezpieczna 
również w czasie pandemii, fir-
ma opracowała i wdrożyła nowe 
rozwiązania, których celem jest 

minimalizacja ryzyka infekcji wśród 
pasażerów i kierowców. Co ważne, 
zostały one opracowane z myślą 
zarówno o nowo produkowanych 
autobusach, jak i tych, które już od 
kilku lat kursują w miastach.
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Wszystkie z proponowanych przez nas rozwiązań są już dopraco-
wane i przetestowane w realnych warunkach miejskich. Oczywiście 
ze względu na różne modele naszych pojazdów każde zapytanie od 
naszych klientów będzie rozpatrywane indywidualnie pod kątem 
możliwości technicznych. Na wszystkich rynkach, gdzie dostarczamy 
nasze produkty, źródłem informacji w tym zakresie jest Serwisowy 
Opiekun Klienta. Z ogromną chęcią służymy radą w zakresie 
najlepszych rozwiązań dla naszych klientów oraz wsparciem 
w zapewnieniu jeszcze większego poziomu bezpieczeństwa na 
pokładach naszych autobusów i trolejbusów. 

Petros Spinaris, 
Wiceprezes Zarząd ds. Sprzedaży, Marketingu i Customer Service 

Propozycje rozwiązań antywirusowych firmy Solaris pomagają 
zminimalizować ryzyko infekcji. Sprawiają, że pojazdy komunikacji 
publicznej są bezpieczne również w czasie epidemii. Można 
nawet stwierdzić, że dzięki wspomnianym rozwiązaniom są one 
nawet bezpieczniejsze niż wiele innych zamkniętych przestrzeni 
publicznych czy prywatnych, gdzie nie stosuje się tego typu 
środków prewencyjnych. Wspólnie z naszymi klientami, którymi 
są organizatorzy i operatorzy transportu publicznego, oferujemy 
pasażerom rozwiązania, które gwarantują komfort i bezpieczeństwo 
podróżowania w miastach, także w wyjątkowych czasach, z którymi 
przyszło nam się zmierzyć. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, 
jak nasi klienci znakomicie radzą sobie z obecnymi wyzwaniami 
i w jak odpowiedzialny i bezpieczny sposób z transportu publicznego 
korzystają pasażerowie.

Javier Calleja, 
Prezes Zarządu Solarisa

Ponadto Solaris przygotował dla 
swoich klientów szczegółowe re-
komendacje odnośnie do użyt-
kowania i utrzymania urządzeń 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

w autobusach. Dotyczą one m.in. 
częstotliwości, sposobu mycia oraz 
dezynfekcji klimatyzacji czy wy-
miany filtrów i ich rodzajów. Dzięki 
tym instrukcjom można zwiększyć 

bezpieczeństwo pasażerów oraz 
ograniczyć do minimum ryzyko 
przeniesienia się infekcji w autobu-
sie.
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Więcej o rozwiązaniach antywirusowych i antybakteryjnych firmy Solaris można można przeczytać pod adresem:
www.solarisbus.com/pl/serwis-i-uslugi/antywirus

Począwszy od wejścia do autobusu Solaris oferuje następujące rozwiązania:

Bezdotykowe otwieranie i zamykanie drzwi  
przez pasażerów 
– rozwiązanie to bazuje na bramkach świetlnych, które rozpozna-
ją osoby chcące wejść do autobusu lub opuścić pojazd. Kierowca 
z poziomu pulpitu zezwala na otwarcie lub zamknięcie drzwi, 
a one działają automatycznie, bez konieczności dotykania przy-
cisków przez podróżujących.

Interkom
– bezkontaktowy system komunikacji kierowca-pasażer – aby 
ograniczyć do minimum bezpośredni kontakt kierowców z pa-
sażerami, autobusy mogą zostać wyposażone w tzw. interkom, 
czyli urządzenie do komunikacji głosowej między pasażerami 
a kierowcą. Dzięki nim podczas rozmowy można utrzymać zasady 
dystansu społecznego.

Zamknięte kabiny kierowcy 

– z myślą o całodziennej pracy kierowców Solaris opracował wer-
sję kabin zamkniętych, aby stworzyć im komfortowe i bezpieczne 
warunki pracy. Kabiny te gwarantują kierowcom oddzielne urzą-
dzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, które minimalizują moż-
liwość cyrkulacji powietrza z przestrzeni pasażerskiej. Kierowca 
może mieć do swojej dyspozycji oddzielne wejście i wyjście, co 
pozwala zminimalizować bezpośredni kontakt z innymi podró-
żującymi.

Systemy liczące pasażerów 
– podczas epidemii w wielu krajach operatorzy byli zmuszeni do 
ograniczenia liczby osób podróżujących jednocześnie pojazdem 
komunikacji miejskiej. Aby zarówno kierowcy, jak i pasażerowie 
wiedzieli, jaka jest aktualna liczba osób znajdujących się na 
pokładzie autobusu oraz ilu ludzi może jeszcze do niego wejść, 
przewoźnik może zdecydować się na urządzenie liczące. System 
umieszczony jest przy drzwiach pojazdu i automatycznie zbiera 
dane o liczbie podróżujących, rejestrując każde wejście i wyjście 
z autobusu. Informacja o aktualnej liczbie pasażerów może być 
wyświetlana zarówno na pulpicie kierowcy, jak i na zewnętrznych 
lub wewnętrznych tablicach informacyjnych.

Dezynfektory 

– możliwy jest montaż urządzeń dozujących płyn do dezynfekcji 
rąk na poręczach we wnętrzu autobusu. Dezynfektor po jednym 
napełnieniu jest w stanie wykonać 3000 operacji, jest przy tym 
łatwy w użyciu i zużywa niewiele energii. Takich urządzeń można 
w pojeździe zamontować kilka w zależności od układu wnętrza.
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W 5 minut 
Hamburg ogłosił niedawno listę dostaw-
ców do 530 autobusów elektrycznych. 
Jedną z trzech wybranych firm jest Solaris. 
Z Henrikiem Falkiem, Prezesem Zarządu 
Hamburger Hochbahn, rozmawiamy  o trans-
formacji w kierunku napędów bezemisyjnych, 
zarządzaniu dużą flotą autobusów elektrycz-
nych i ile to będzie 5 minut dla mieszkańców 
Hamburga.

Wywiad z Henrikiem Falkiem,  
Prezesem Hamburger Hochbahn AG
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Solaris: Wiele miast rozpoczęło 
wymianę swoich flot autobuso-
wych na pojazdy bezemisyjne. 
Jednak jeszcze nikt w Europie nie 
zakupił 530 autobusów elektrycz-
nych za jednym razem. Dlaczego 
Hamburger Hochbahn chce być 
pierwsze? 

Henrik Falk: To rzeczywiście olbrzy-
mie zamówienie oraz kamień milo-
wy w transformacji naszej floty na 
napędy bezemisyjne. Zakup nawet 
530 autobusów, który właśnie zle-
ciliśmy na drodze przetargu, roz-
łożony jest jednak na pięć lat. Ta 
skala wielkości odzwierciedla rów-
nież liczbę pojazdów, jakiej potrze-
bujemy, aby zastąpić wycofywane 
z eksploatacji autobusy z napędem 
konwencjonalnym oraz móc reali-
zować ofertę przewozową, którą za-
mierzamy wciąż poszerzać. Od tego 
roku kupujemy wyłącznie autobusy 

bezemisyjne. Wynika to z decyzji 
Wolnego i Hanzeatyckiego Miasta 
Hamburg, która ma służyć osiągnię-
ciu celów polityki klimatycznej. Do 
roku 2030 chcemy wymienić całą 
naszą flotę na pojazdy bezemisyjne. 
Na tę chwilę liczy ona ponad 1000 
autobusów.

S: Jak przygotowują się Państwo 
na wprowadzenie do eksploatacji 
– i samą już eksploatację – tak ol-
brzymiej floty elektrycznej? 

HF: Transformacja będzie wymagała 
zaangażowania wszystkich obsza-
rów HOCHBAHN. Zajezdnie czeka 
całkowita przebudowa. System za-
rządzania zajezdnią (BMS) zostanie 
zmodernizowany i dostosowany do 
pojazdów elektrycznych (E-BMS). 
Konieczna będzie także zmiana wy-
posażenia warsztatów oraz przygo-
towanie stanowisk do prac na da-

chu, aby technicy mieli dostęp do 
instalacji pojazdu podczas wykony-
wania prac serwisowych.

S: Innowacyjna Linia 109 wyznacza 
trendy dla przewoźników z całej 
Europy. Co poradziłby Pan dzisiaj 
innym operatorom, którzy właśnie 
wchodzą na ścieżkę elektryfikacji 
swoich flot? 

HF: Uruchomienie Innowacyjnej 
Linii było ważnym krokiem, po-
nieważ umożliwiło zebranie wie-
lu doświadczeń zarówno nam, jak 
i producentom. Po raz pierwszy 
w Europie różne technologie były 
testowane w identycznych warun-
kach i porównywane ze sobą – au-
tobusy hybrydowe z silnikiem elek-
trycznym i spalinowym, hybrydy 
plug-in, autobusy elektryczne, au-
tobusy z ogniwem paliwowym oraz 
autobusy elektryczne z ogniwem

fot. Hochbahn Hamburg



paliwowym wykorzystywanym jako
range extender. Równie ważna była 
także wspólna inicjatywa Hamburga 
i Berlina na rzecz wspólnego dalsze-
go rozwoju i standaryzacji. W szcze-
gólności pracujemy nad kwestiami 
standaryzacji technologii ładowa-
nia. Do tego przedsięwzięcia przy-
łączyły się w międzyczasie przed-
siębiorstwa transportowe z prawie 
20 miast, chcąc podzielić się swoimi 
doświadczeniami. Wydaje mi się, że 
ważne jest, by poszczególne miasta 
gromadziły swoje doświadczenia, 
uwzględniając własną specyfikę – to 
właściwe podejście. Wymiana do-
świadczeń pozwoli sięgnąć po już 
sprawdzone rozwiązania i pomóc 
uniknąć błędów w przyszłości.

S: W branży trwa dyskusja: wodór 
czy baterie? Jakie jest Pana zdanie 
na ten temat?

HF: Aby przestawić floty na napędy 
bezemisyjne potrzebujemy obu tych 
technologii. Technologia bateryjna 

ma na pewno przewagę. Na rynku 
są już pojazdy gotowe do produkcji 
seryjnej, czego nie można jeszcze 
powiedzieć o pojazdach wodoro-
wych. Ale pojawiają się już autobu-
sy z ogniwem paliwowym, gotowe 
do produkcji seryjnej. One zresztą 
muszą się pojawić, ponieważ potrze-
bujemy tej technologii do dłuższych 
zasięgów. Baterie dochodzą tutaj do 
granic swoich możliwości. Kolejną 
zaletą wodoru jest jego większa 
elastyczność – m.in. krótszy czas 
tankowania, w porównaniu z cza-
sem ładowania baterii. Dotychczas 
rozpisaliśmy przetarg na pierwsze 50 
autobusów z ogniwem paliwowym. 
Mają one zostać dostarczone do 
Hamburga w latach 2021-2025. Będą 
to zarówno typowe autobusy z og-
niwem paliwowym, jak i autobusy 
elektryczne z ogniwem paliwowym 
funkcjonującym jako range extender.  

S: Jak zachęcać mieszkańców mi-
ast i metropolii do korzystania ze 
środków komunikacji publicznej? 

HF: W Hamburgu wyznaczyliśmy 
sobie bardzo ambitne cele kli-
matyczne. Aby je osiągnąć, chce-
my do roku 2030 zwiększyć udział 
tras obsługiwanych przez pojazdy 
komunikacji publicznej z 22% do 
30%. Te 8 punktów procentowych 
oznacza wzrost liczby pasażerów 
o 50 procent (sic!). Aby sprostać 
temu wyzwaniu, musimy znac-
znie rozbudować sieć metra i sieć 
autobusową. Jednak to nie wystarc-
zy. Naszą ofertę musimy również 
poszerzyć o nowe usługi mobilności, 
w tym m.in. o usługi współdzielonej 
mobilności, czyli współdzielenia 
przez nawet wielu użytkowników 
tej samej usługi transportowej, ko-
ordynowanej za pomocą aplikac-
ji, którego zalążki w Hamburgu – 
dzięki firmom MOIA i IOKI – już teraz 
wyglądają bardzo obiecująco. Nasz 
cel jest taki, by każdy mieszkaniec 
i każda mieszkanka Hamburga byli 
w stanie w ciągu 5 minut dotrzeć do 
jakiegokolwiek środka komunikacji 
publicznej z szerokiej oferty usług 
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mobilności – i to na terenie całego 
miasta, a nie tylko w samym cent-
rum. To sprawi, że jazda własnym 
samochodem po mieście straci 
sens i stanie się zwyczajnie niea-
trakcyjna.

S: Wiele branż, w tym transport pu-
bliczny, mocno ucierpiało w czasie 
pandemii koronawirusa. Jak HH 
przetrwał ten kryzys?  

HF: Podczas lockdownu w Hambur-
gu środkami komunikacji publicznej 
podróżowało jedynie 30% pasażerów 
w porównaniu z tym samym okre-
sem sprzed roku. Mimo to, w po-
rozumieniu z naszym właścicielem, 
tj. Wolnym i Hanzeatyckim Miastem 
Hamburg, utrzymaliśmy w całości 
nasz dotychczasowy rozkład jaz-
dy. Było to konieczne, aby móc 
zachować zasady dotyczące dys-
tansu społecznego, gdy nie było 
jeszcze obowiązku noszenia ma-
seczek. Na niektórych liniach 

autobusowych, na których liczba 
pasażerów była wyższa od średniej, 
wprowadziliśmy nawet dodatko-
we kursy. Zyskało to olbrzymią 
akceptację wśród podróżujących 
i z pewnością wzmocniło ich prze-
konanie, że oferowany przez nas 
transport jest bezpieczny również 
w czasach koronawirusa. Ponad-
to, oprócz obowiązku noszenia 
maseczek, za których nienoszenie 
w międzyczasie wprowadzono kary, 
zamontowaliśmy we wszystkich au-
tobusach szyby oddzielające miej-
sce pracy kierowcy od przestrze-
ni pasażerskiej. Wprowadziliśmy 
również mobilne zespoły ds. higie-
ny. Dezynfekowały one najczęściej 
dotykane powierzchnie we 
wszystkich autobusach w dużych 
węzłach przesiadkowych. Co więcej, 
rozpoczęliśmy projekt pilotażowy 
dotyczący nowego węzła dla metra. 
We wszystkich 250 pociągach metra 
w naszej flocie zmieniliśmy sposób 
otwierania i zamykania drzwi na 

automatyczny. Teraz nasze pociągi 
na każdym przystanku otwierają 
wszystkie pary drzwi, zapewniając 
w ten sposób odpowiednie prze-
wietrzenie pojazdu. W międzyczasie 
liczba pasażerów wzrosła do 75% 
w porównaniu z rokiem ubiegłym. 
Moim zdaniem to naprawdę dobry 
wynik, biorąc pod uwagę fakt, że 
do wielu miejsc nadal nie jeździmy 
– mniej podróżujemy w celach re-
kreacyjnych, pracujemy z domu itd. 
Najpóźniej w roku 2022 powinniśmy 
osiągnąć poziom sprzed pandemii.
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Części Optiline: 
zastosowanie także w okresie gwarancji 
Maksymalne obniżenie kosztów obsługi pojazdu to cel i wyzwanie 
dla każdego przedsiębiorstwa przewozowego, zwłaszcza w okresie 
obowiązywania gwarancji na pojazd. Odpowiedzią będzie linia części 
zamiennych Optiline, która  oferuje nie tylko konkurencyjną cenę zakupu 
elementów, ale przede wszystkim ich wysoką wydajność. Miechy, klocki 
hamulcowe, filtry klimatyzacji i ogrzewania Solaris Optiline mogą być 
stosowane także w okresie obowiązywania gwarancji na pojazd właśnie 
dzięki swojej jakości i skuteczności.
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Redukcja kosztów obsługi pojazdu 
to cel wspólny dla całego rynku, 
choć każdy z przewoźników reali-
zuje go inaczej. Niestety możliwości 
operatorów transportu są często 
ograniczone przez wąski zakres 
dostępnych na rynku produktów, 
które dopuszczono do stosowania 
w okresie gwarancji na pojazd. Jak 

Klocki hamulcowe Optiline

to produkt, któremu zaufali klienci na 
rynkach całej Europy. Główną przyczyną 
sukcesu tych komponentów nie jest tylko 
cena. Klocki Optiline odnotowują rekordowe 
przebiegi, sięgające nawet 186 tysięcy km, 
a tym samym udowadniają, że dodatkową, 
wymierną korzyścią z ich stosowania jest 
wydłużenie interwałów między wymianami. 

Miechy zawieszenia Optiline
 
dzięki wysokiej, udowodnionej w profesjo-
nalnych testach wydajności, umożliwiają 
zmniejszenie częstotliwości wymian nawet 
do 900 tys. km. Ponadto progresywna kon-
strukcja miecha zwiększa ochronę całości 
pojazdu przed uszkodzeniami mechaniczny-
mi, a w konsekwencji pozwala uniknąć kosz-
townych napraw.

Filtry klimatyzacji i ogrzewania Optiline
 
ze względu na swoją cenę to oferta szcze-
gólnie atrakcyjna w okresie, w którym zale-
cane są wzmożone wymiany i częstszy ser-
wis układu klimatyzacji. Co więcej, produkt 
gwarantuje 99,99% skuteczności w filtracji 
powietrza, co przekłada się na dokładnie 
oczyszczone powietrze, którym oddychają 
pasażerowie. W obecnych niełatwych cza-
sach pandemii wyjątkowo ważne jest za-
pewnienie jeszcze skuteczniej filtrowanego, 
a dzięki temu czystszego powietrza w pojaz-
dach komunikacji miejskiej.

Zastosowanie produktów z gamy Optiline także w okresie gwarancji może przynieść wymierne korzyści. Marka zaprojek-
towana przez firmę Solaris to przede wszystkim gwarancja atrakcyjnej oferty cenowej. Wysoka jakość części długofalowo 
wpływa także na ich oszczędność. Przekonują się o tym liczni klienci z całej Europy, którzy stosują części Optiline. 

zatem wybrać rozwiązanie, które 
pozwoli zoptymalizować koszty, za-
pewniając jednocześnie zachowa-
nie gwarancji? Trzymając się ściśle 
zaleceń producenta pojazdu.

Solaris w obszarze części eksplo-
atacyjnych rozszerzył ofertę części, 
które dopuszcza i rekomenduje do 

użycia w okresie gwarancji swoich 
pojazdów. Są wśród nich wybrane 
produkty Optiline, gdyż spełniają 
najwyższe normy jakości i bezpie-
czeństwa, równe tym, oferowanym 
przez producentów części na pierw-
szy montaż. 

Jesień 2020 / Magazyn Klientów / 23



Części oryginalne  
– wybór, który się opłaca
Oryginalne części zamienne w procesie obsługi często zastępowane  
są uniwersalnymi zamiennikami. Skąd jednak pewność, że spełnią one 
swoje zadanie równie dobrze, jak części OE? Zalecenia producenta 
pojazdów wskazują jasno, że dobra jakość produktu jest kluczowa dla 
poprawnej eksploatacji pojazdu. 

Dlaczego stosowanie oryginalnych części jest tak istotne?

Jak dokonać dobrego wyboru części?

Najlepiej wybieraj te części, które posiadają świadectwo homolo-
gacji. Jest ono potwierdzeniem, że dana część spełnia wszystkie 
wymogi techniczne wyznaczane przez przepisy.

Przy wyborze kieruj się zaleceniami producenta pojazdu. Są one 
zawsze oparte o charakterystyczne cechy konstrukcyjne, które 
warunkują sposób eksploatacji pojazdu.  

Kupuj części zamienne u sprawdzonych dostawców, znanych 
na rynku ze swojej solidności i kierujących się jakością wyrobu. 
Wówczas masz pewność, że korzystasz z oferty certyfikowanych 
części.

Przeprowadzaj szczegółową weryfikację przy odbiorze. W razie 
wątpliwości, zwróć się do dostawcy z prośbą o wskazanie charak-
terystycznych cech oryginalnej części.

Masz pewność, że 
nie stracisz gwarancji 
na dany komponent. 
Pamiętaj, że tylko części 
rekomendowane przez 
producenta pojazdu 
umożliwiają późniejsze 
rozpatrzenie ewentualnego 
wniosku 

Oferta przygotowana przez Solaris zawiera części rekomendowane do ich użycia w pojazdach z rodziny Urbino  
i Trollino. Dostępna jest na stronie magbus.global lub bezpośrednio u lokalnych opiekunów klientów. 

Wybierasz  części, które 
przeszły szczegółowe 
testy i udowodniły, że ich 
jakość spełnia wszystkie 
wymagane standardy

Dzięki temu, że wybierasz 
komponenty sprawdzone 
i niezawodne, zwiększasz 
bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym

Długofalowo obniżasz 
koszty obsługi pojazdu. 
Wysokiej jakości 
części zamienne, 
dobrze dopasowane 
do konstrukcyjnych 
charakterystyk pojazdu, 
korzystnie wpływają na 
cały zespół komponentów 
powiązanych, zapewniając 
ich mniejsze zużywanie 
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Elektryczna   
droga do szkoły   
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Pierwszy w Polsce szkolny autobus elektryczny zawiezie dzieci na 
lekcje w Godzianowie niedaleko Łodzi. Będzie to pomarańczowe, 
jak przystało na autobus szkolny, Urbino 12 electric. Ekologicznego 
„schoolbusa” do Gminy Godzianów Solaris dostarczy już 
w październiku tego roku. Na kolejne szkolne Urbino electric 
zdecydowała się także Gmina Bielany. 

„Kangur – Bezpieczna i ekologicz-
na droga do szkoły” to projekt 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(NFOŚiGW), w ramach którego miej-
scowości w Polsce otrzymały do-
finansowanie zakupu bateryjnych 
autobusów szkolnych. 

Elektryczne gimbusy dla Gminy 
Godzianów oraz dla Gminy Bielany 
zbuduje firma Solaris. Będą to 
pierwsze tego typu pojazdy w Polsce. 
Już w październiku tego roku szkol-
ne Urbino electric zawiezie dzieci 
do szkoły w Godzianowie, a miesiąc 
później skorzystają z niego ucznio-
wie Gminy Bielany. 

Szkolne elektryki, które zamó-
wiły obie gminy, mają podobne 

parametry. Na pokładzie każdego 
z nich znajdą się miejsca dla aż  
41 młodych pasażerów, wszyst-
kie siedzenia będą zaś wypo-
sażone w pasy bezpieczeństwa. 
Pomarańczowe e-gimbusy będą 
miały na ścianie przedniej i tylnej 
tablice informujące o przewozie 
dzieci. Ponadto z tyłu autobusu, 
na dachu, zamontowane zostaną 
pomarańczowe świetlne „koguty”, 
zapalające się automatycznie, gdy 
drzwi autobusu będą otwarte.

Dzięki wyposażeniu w baterie, po-
jazdy nie będą emitować żadnych 
szkodliwych spalin do atmosfery. 
Za magazyny energii w e-gimbusach 
posłużą baterie nowej generacji 
Solaris High Energy+ o łącznej po-
jemności niemal 240 kWh, które 

gwarantują zasięg co najmniej 200 
km w każdych warunkach drogo-
wych i klimatycznych. Komfortową, 
płynną jazdę bez hałasu i gwał-
townych wibracji zapewni oś elek-
tryczna z dwoma zintegrowanymi 
silnikami elektrycznymi. 

To pierwsze elektryczne autobu-
sy szkolne, które wyjadą z fabryki 
w Bolechowie. W ramach prowa-
dzonego przez NFOŚiGW programu 
kolejne polskie gminy będą otrzy-
mywały dofinansowanie. Niebawem 
możemy się zatem spodziewać  
kolejnych zamówień.
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eSConnect  

Ten, kto chce być liderem dynamicznie zmieniającego się rynku 
transportu publicznego i e-mobility, musi narzucić sobie bardzo 
szybkie tempo. Dziś, aby być na prowadzeniu, trzeba biec – i to 
dwa razy szybciej. System eSConnect i jego rosnące możliwości to 
odpowiedź Solarisa na rozwój bezemisyjnego transportu i związane 
z nim coraz większe wymagania klientów i operatorów. 

System eSConnect, powstały na 
potrzeby monitorowania floty au-
tobusów przez klientów oraz w celu 
zwiększenia efektywności serwi-
sowania, to precyzyjny instrument 
diagnostyczny do monitoringu, 
umożliwiający sprawne zarządzanie 
flotą autobusów elektrycznych i jak 
najbardziej optymalne ich wyko-
rzystanie. Wszelkie nieprawidłowo-
ści oraz błędy są identyfikowane 
natychmiastowo i zgłaszane przez 
pojazd na pulpicie kierowcy oraz 
u operatora. Zdalny dostęp do da-
nych diagnostycznych posiada także 

serwis Solarisa. Przy pomocy syste-
mu eSConnect, zaplecze serwisowe 
w wielu przypadkach jest w stanie 
zdalnie zdiagnozować wadliwy 
komponent i przygotować serwis do 
wykonania naprawy, jeśli taka jest 
wymagana. Dzięki temu przewoźnik 
może uniknąć zbędnego wyjazdu 
serwisu do “fałszywych” alarmów 
czy usterek nie zagrażających po-
prawnemu działaniu pojazdu. 

Baza rzeczywistych danych eksplo-
atacyjnych, m.in. liczby cykli łado-
wania, czasu trwania uzupełniania 

energii w bateriach, pozwala na 
optymalizację zużycia energii na 
trasie, ale także precyzyjne zdefinio-
wanie wymagań technicznych dla 
autobusów na potrzeby obsługi po-
szczególnych linii. Powstająca baza 
informacji jest niezwykle cenna 
również dla producenta pojazdów 
– pozwala mu na dalsze udoskona-
lanie stosowanych rozwiązań, opty-
malizację konstrukcji autobusów i w 
efekcie ograniczenie zużycia energii. 

eSConnect można rozszerzać o do-
datkowe funkcje, m.in. zdalne włą-

– rosnące możliwości  
transportu publicznego
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czanie funkcji  prekondycjonowania 
termicznego. Prekondycjonowanie, 
stosowane podczas ładowania 
autobusów, optymalizuje zużycie 
energii elektrycznej w czasie jazdy, 
ponieważ pojazd nie zużywa do 
ogrzewania lub chłodzenia energii 
zgromadzonej w bateriach trakcyj-
nych. Połączenie eSConnect z tą 
funkcją umożliwia zdalne ustawie-
nie w kalendarzu odpowiedniego 
czasu, kiedy prekondycjonowa-

nie ma się zacząć lub zakończyć. 
Funkcja ta może być ustawiana dla 
każdego autobusu indywidualnie. 
Zaplanowane uruchomienia można 
obserwować i w zależności od po-
trzeb zmieniać. Dzięki tej opcji au-
tobus po starcie znacznie szybciej 
osiąga optymalne parametry opera-
cyjne. Prekondycjonowanie termicz-
ne pozwala zwiększyć zasięg pojazdu 
na jednym ładowaniu, co przekłada 
się na oszczędności dla operatorów. 

System zdalnej diagnozy eSConnect 
stanowi dopełnienie wachlarza 
dotychczasowej oferty Solarisa 
w zakresie rozwiązań e-mobili-
ty. Jest dedykowany tym spośród 
klientów, którzy zdecydowali się 
na zakup pojazdów bezemisyjnych 
i może być zamontowany zarówno 
w każdym nowo produkowanym 
autobusie elektrycznym, jak i w tych 
dostarczonych na rynek. 

eSConnect – odpowiedź na nowe wyzwania

Zarządzanie flotą  
autobusów elektrycznych 
i monitorowanie jej online 
w czasie rzeczywistym

Zdalne włączanie  
funkcji 
prekondycjonowania 
termicznego

Dane przedstawione 
w przyjazny sposób

Możliwość zdalnej kontroli 
i podglądu parametrów floty 
autobusów elektrycznych

Generowanie 
raportów

Szybka identyfikacja 
potencjalnych usterek

Dostęp do danych  
za pośrednictwem  
interfejsu API



W drugiej połowie 2019 roku, firma Valvoline wprowadziła do 
oferty w Europie, pierwszy, hybrydowy olej silnikowy – Valvoline 
Premium Blue One Solution 9200 15W-40. Jest to unikalna 
formulacja, przeznaczona do stosowania zarówno w silnikach 
Diesla, jak i silnikach zasilanych gazem LNG, CNG, LPG i propanem, 
dzięki czemu olej ten jest produktem uniwersalnym. W efekcie 
skutkuje zmniejszeniem kosztów magazynowych utrzymywania 
na stanie różnych olejów do odpowiednich typów silników we 
flotach o zróżnicowanej gamie pojazdów. Rozwiązanie to pozwala 
zaoszczędzić na obsłudze autobusów, a także minimalizuje ryzyko 
zastosowania niewłaściwego rodzaju oleju w danym silniku.

Valvoline to wiodąca firma na rynku 
środków smarnych nieprzerwa-
nie od 1866 roku. Dzięki swojemu 
doświadczeniu pozostaje liderem 
w wielu, najbardziej wymagają-
cych zastosowaniach. Olej silniko-
wy Valvoline Premium Blue One 
Solution 9200 został opracowany 
wspólnie z firmą Cummins, a dzię-
ki starannie wyselekcjonowanym, 
najwyższej jakości bazom olejowym, 
a także unikalnemu pakietowi do-
datków uszlachetniających, uzyskał 
aprobatę czołowych producentów 
silników. Formulacja olejowa, spe-
cjalnie przygotowana z myślą o naj-
bardziej wymagających aplikacjach, 
cechuje się najwyższą odpornością 
na utlenianie i stabilnością tempe-
raturową. Dzięki temu olej zapewnia 

Valvoline Premium  
Blue One Solution 9200 15W-40 
– THE ONLY ONE

niezrównany stopień ochrony kom-
ponentów silników pracujących na 
różnym typie paliwa. Aby spełnić sze-
roki zakres wymagań, olej Valvoline 
Premium Blue One Solution 
9200 jest oferowany w dwóch 
lepkościach: 10W-30 i 15W-40.   

Warunki pracy silników zasilanych 
gazem CNG lub LNG znacząco od-
biegają do warunków pracy silników 
zasilanych konwencjonalnym typem 
paliwa (Diesel lub benzyna). Wynika 
to, m.in. z innego przebiegu spalania 
mieszanki powstałej na bazie gazu 
CNG/LNG – proces przebiega w wyż-
szej temperaturze, która oddziałuje 
na komponenty silnika. Przebieg 
spalania gazu w silniku jest przy 
tym trudniejszy, a pojawiające się 

produkty uboczne powodują po-
wstanie większej ilości kwaśnych 
produktów spalania. Formulacja 
olejowa opracowana została pod 
kątem obniżonej zawartości niektó-
rych dodatków uszlachetniających 
stosowanych z dużym powodze-
niem w olejach dostosowanych 
do silników Diesla – np. fosforu. 
Substancje te są bardzo chętnie 
i szeroko wykorzystywane jako 
składnik, który poprawia właściwo-
ści ochronne olejów silnikowych. 
Z uwagi jednak na dużą ilość popio-
łów w nich zawartych, niekoniecznie 
dobrze sprawdza się w silnikach za-
silanych CNG/LNG – silniki zasilane 
paliwami gazowymi są wyposażone 
w reaktory katalityczne trójfunkcyj-
ne, a zbyt duża zawartość fosforu  

Materiał promocyjny Partnera



w formulacji olejowej może przy-
czynić się do ich awarii w krótkim 
czasu. 

Mając na uwadze powyższe czynniki, 
inżynierowie Valvoline przygotowali 
unikatową formulację Valvoline 
Premium Blue One Solution 9200 
15W-40, która zapewnia doskonałą 
odporność na oksydację, a także 
daje możliwe długą stabilność 
całkowitej liczby zasadowej TBN. 
Dzięki temu olej idealnie nadaje 
się do wydłużonych okresów eks-
ploatacji, a dodatkowo cechuje 
się najwyższym stopniem ochrony 
komponentów silnika, utrzymując 
jego kluczowe elementy w należytej 
czystości przez maksymalny czas 
eksploatacji. 

Olej silnikowy Valvoline Premium 
Blue One Solution 9200 jest idealną 
odpowiedzią na wyzwania dla flot 
mieszanych. Produkt ten zapewnia 
ochronę silników pracujących na 
wielu typach paliw, a także do-
skonałą odporność na utlenianie. 
Duża stabilność liczby TBN czyni 
go idealnym do ciężkich warunków 
pracy, które wymagają dłuższych 
okresów eksploatacji. Ponadto olej 
ten charakteryzuje się najwyższym 
stopniem ochrony elementów sil-
nika, utrzymując kluczowe elementy 
w czystości przez długi czas. 
 
Hybrydowy olej Valvoline Premium 
Blue One Solution 9200 15W-40 
był pierwszym olejem silnikowym, 
który uzyskał prestiżową aprobatę 

Cummins CES 20092 i jest jedynym 
produktem oficjalnie zalecanym 
przez Cummins do silników wyma-
gających specyfikacji CES 20092. Olej 
wykonany jest w jakości API CK-4 
i SN. Co więcej, dzięki aprobacie 
kluczowych producentów silników 
HD, takich jak: Volvo, Renault i Mack, 
może być stosowany w dużych flo-
tach samochodowych. Olej ten 
można także stosować w silnikach 
starszych pojazdów, nie wyposażo-
nych w układy oczyszczania spalin.



New normal, 
czyli bardziej zgrani,  
elastyczni  
i gotowi na zmiany
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Takiego scenariusza wydarzeń na rok 2020 nikt się nie mógł spodziewać. 
Pandemia, z którą Europa mierzy się od pierwszych dni marca, 
okazała się niezwykle trudnym i zupełnie nowym dla naszych pokoleń 
doświadczeniem. Solaris wspólnym wysiłkiem całego zespołu stara się 
na to nowe wyzwanie odpowiadać i zarządzać w taki sposób, aby przede 
wszystkich chronić zdrowie pracowników, a jednocześnie utrzymać 
ciągłość działania i relacji z klientami  i dostawcami. Co więcej, firma 
wiele z tych cennych lekcji zdołała już wykorzystać w wielu aspektach 
swojej działalności po to, by jak najbardziej dostosować się do nowej 
normalności i przygotować na nadchodzące zmiany.
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Europejski transport publiczny od 
samego początku pandemii koro-
nawirusa bardzo silnie odczuwa  jej 
skutki. To niezwykle istotna gałąź 
gospodarki, która realizuje kluczo-
we potrzeby społeczne i umożliwia 
mieszkańcom miast przemieszcza-
nie się. W wielu miejscach to wła-
śnie specjalne linie komunikacji 
miejskiej umożliwiają pracownikom 
służby zdrowia dotarcie do szpitali. 
Na szczęście, dzięki wspólnemu wy-
siłkowi całej branży – przewoźników 
miejskich i kierowców, mechaników 
i serwisantów, a także producentów 
i dostawców – transport publicz-
ny wciąż sprawnie, choć z liczny-
mi ograniczeniami, funkcjonuje 
w większości miejsc w Europie. 

Właśnie z tego powodu, jako część 
większej, ważnej całości, Solaris 
nieprzerwanie kontynuuje swo-
ją działalność. Firma realizuje zo-
bowiązania kontraktowe, dostawy 
i usługi serwisowe, a jednocześnie 
zapewnia zatrudnienie i bezpie-
czeństwo finansowe swoim pracow-
nikom. Solaris wykonuje swoją pra-
cę, by inni mogli wykonywać swoją. 

Mimo utrzymujących się od wie-
lu miesięcy trudności, zgrany ze-
spół pracowników nie tylko umiał 
odnaleźć się w nowych realiach, 
ale i przy okazji wypracować inno-
wacyjne, skuteczne usprawnienia  
i rozwiązania.

Odwołane zostały wszystkie firmowe 
wydarzenia, spotkania i konferen-
cje. Aby nie zagrażać zdrowiu pra-
cowników, wprowadzono mnóstwo 
działań prewencyjnych. Każdy, kto 
przekracza bramy zakładów firmy, 
jest poddawany obowiązkowemu 
mierzeniu temperatury ciała. Na te-
renie wszystkich obiektów obowią-
zuje bezwarunkowy nakaz noszenia 
maseczek i rękawiczek ochronnych. 
W wielu miejscach zainstalowano 
dozowniki z płynami dezynfekują-
cymi, dodatkowo dezynfekowane 
są urządzenia we wspólnych prze-
strzeniach pracowniczych. Firmowe 
obiekty są ponadto częściej sprzą-
tane i wietrzone. Organizacja pracy 
wszystkich pracowników Solarisa 
została zmieniona tak, aby zacho-
wać niezbędny dystans pomiędzy 
stanowiskami pracy. Załoga w tym 

względzie wykazuje się niezwykłą 
sumiennością, lojalnością i zaanga-
żowaniem. 

W nowej rzeczywistości lockdownu 
to elastyczność okazała się cechą 
kluczową. Jak przeprowadzić szko-
lenie za granicą, kiedy… granice są 
zamknięte? W jaki sposób zachować 
ciągłość produkcji przy przymuso-
wej nieobecności kilkudziesięciu 
osób? Jak w jeden weekend przy-
gotować infrastrukturę informatycz-
ną do zdalnej pracy kilkuset osób? 
W mnóstwie obszarów pojawiły 
się nowe pomysły, które pomogły 
przeprowadzić pracę w nowych wa-
runkach, a często nawet ją uspraw-
nić. Udało się z sukcesem i bardzo 
sprawnie zrealizować zdalny audyt 
zewnętrzny. W zupełnie nowym ze-
spole międzydziałowym zbudowano 
prototypowe urządzenia zastępcze, 
które zapewniły ciągłość produkcji. 
Kiedy załoga skurczyła się tymcza-
sowo o kilkadziesiąt osób, doko-
nano błyskawicznej reorganizacji 
pracy, przez co wielu pracowników 
zdobyło doświadczenie w nowych 
dla siebie obszarach i uzupełniło 
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siły przejściowo uszczuplonych ze-
społów.

Kilkuset pracowników z dnia na 
dzień musiało swoje dotychcza-
sowe miejsce pracy przenieść do 
przestrzeni prywatnej i uruchomić 
biura domowe. Mniej pracowników 
na terenie zakładu oznacza bowiem 
większe bezpieczeństwo dla tych 
pracujących na miejscu. Przy okazji 
w obu tych grupach wielu musiało 
podołać dodatkowo zamkniętym 
żłobkom, przedszkolom czy szkołom 
– codzienność niejednej rodziny zo-
stała wywrócona do góry nogami. 
Praca, skupienie i cisza w warunkach 

domowych wymagają szczególnej 
„gimnastyki” – bycie jednocześnie 
nianią, nauczycielem, kucharzem 
i wydajnym pracownikiem nie jest 
łatwe. Mimo oczywistej tęsknoty za 
biurem, współpracownikami i spo-
kojem – bo nie trzeba uciekać do 
drugiego pokoju, gdy druga poło-
wa prowadzi w tym samym czasie 
ważną rozmowę, a w kadrze pod-
czas wideokonferencji nie pojawiają 
się głowy dzieci, koty czy prywatne 
zdjęcia – wielu pracowników firmy 
przyznało, że brak możliwości orga-
nizacji spotkań w formie tradycyjnej 
paradoksalnie zwiększył ich często-
tliwość i efektywność. 

Choć liczne trudności i wyzwania 
wciąż stoją przed całą branżą, firma 
Solaris z wiarą spogląda w przy-
szłość, a wspaniały, zgrany zespół 
dokłada wszelkich starań, by bez 
szwanku przetrwać trudny okres 
i kontynuować dotychczas obraną 
udaną ścieżkę rozwoju. Nie ulega 
wątpliwości, że wiele spośród ze-
branych w ostatnich miesiącach 
doświadczeń zaowocuje w przyszło-
ści dobrymi nawykami, współpracą 
międzydziałową i większą uważno-
ścią oraz odpowiedzialnością za 
siebie i innych na co dzień.




