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Wierzymy, że autobusy bezemisyjne w transporcie publicznym 
poprawią jakość życia w miastach

Właśnie dlatego inwestujemy w rozwój
technologii

w naszych pojazdach

Przyjazne miasto
bez hałasu i spalin



Wierzymy, że różne drogi
mogą prowadzić do elektromobliności

Autobusy
elektryczne

Autobusy
wodorowe

Trolejbusy

Nasz cel: wyłącznie pojazdy
bezemisyjne



Wierzymy, że różne drogi
mogą prowadzić do elektromobliności

Nasz cel: wyłącznie pojazdy
bezemisyjne

A jakie są możliwości 
producenta taboru jeśli chodzi 
o baterie trakcyjne?



Wierzymy, że różne drogi
mogą prowadzić do elektromobliności

Nasz cel: wyłącznie pojazdy
bezemisyjne

A jakie są możliwości producenta taboru 
jeśli chodzi o baterie trakcyjne?

W zasadzie takie jakie 
producent sam sobie założy



Współpracujemy z wieloma dostawcami - liderami w branży 
bateryjnej będącymi producentami zarówno ogniw, 
modułów jak i całych baterii

OGNIWO MODUŁ BATERIA



2 rodzaje baterii

SOLARIS 
HIGH ENERGY

Rozwiązanie to zapewnia duży zasięg na jednym 
ładowaniu

Wysoka gęstość energii

SOLARIS 
HIGH POWER

Doskonałe rozwiązanie dla szybkiego 
ładowania

Wysoka gęstość mocy

Moc ładowania: do 540 kW
w zależności od dostępnej infrastruktury

Energia nominalna baterii: ponad 
600 kWh



Porównanie technologii baterii
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Oferujemy różnorodne rozwiązania bateryjne w 
zależności od długości autobusu

SOLARIS HIGH 

POWER

od 60 kWh do 90 kWh

SOLARIS HIGH 

ENERGY

od 260 kWh do 350 

kWh

SOLARIS HIGH 

POWER

od 60 kWh do 150 kWh

SOLARIS HIGH 

ENERGY

od 260 kWh do 525 

kWh

SOLARIS HIGH 

POWER

od 90 kWh do 150 kWh

SOLARIS HIGH 

ENERGY

od 260 kWh do 615 

kWh

SOLARIS HIGH 

POWER

od 90 kWh do 180 kWh

SOLARIS HIGH 

ENERGY

od 350 kWh do 615 

kWh

SOLARIS HIGH 

POWER

od 120 kWh do 210 

kWh

SOLARIS HIGH 

ENERGY

od 350 kWh do 700 

kWh

nE9LE

nE12

nE15LE

nE18

nE24



Wykonujemy studia wykonalności w celu znalezienia 
odpowiedniego rozwiązania dla Klienta

01 ZBIERANIE 
DANYCH

02 ANALIZA 
DANYCH 03 OBLICZENIA 04 ROZWIĄZANIE

Do tej pory wykonaliśmy ponad 3 500 studiów wykonalności dla naszych Klientów!



Pełen pakiet usług dla elektromobilności

AUTOBUS 
ELEKTRYCZNY

w pełni przystosowany do 
wymagań Klienta

INFRASTRUKTURA 
ŁADOWANIA–

consulting, 
implementacja projektu

WSPARCIE W 
PRZEJŚCIU

w kierunku bezemisyjnego
transportu publicznego

ESCONNECT
Nowoczesna aplikacja 

moblina do 
ZARZĄDZANIA 

FLOTĄ

WSPARCIE AFTER 
SALES

– specjalna jednostka 
dedykowana wsparciu 
pojazdów z napędem 

alternatywnym



Jesteśmy odpowiedzialni i rozwijamy naszą działalność ESG

ESG to odpowiedzialność za:

Środowisko
Environment

Ludzi
Social

Biznes
Governance

Nasze działania w zakresie ESG zostały zintensyfikowane na skutek:

Nas samych

Czujemy odpowiedzialność za otoczenie

Klientów
Wzrost świadomości Klientów i wymagań 

przetargowych w zakresie ESG

Rynku

Chcemy zwiększać naszą konkurencyjność

Unii Europejskiej

Nowe wymagania prawne Unii Europejskiej



Drugie życie baterii
– koncept

Akumulator może być używany nawet wtedy, 
gdy nie nadaje się już do stosowania w 
pojazdach, np. w stacjonarnym 
magazynowaniu energii. 

1. 
ODZYSK

2. 
UŻYCIE

3. 
PROFIT

Stacjonarny system 
magazynowania energii 
jest wykorzystywany do 
wspomagania sieci 
energetycznej

Zużyte zestawy akumulatorów są 
oceniane i przygotowywane do 
zastosowania w drugim życiu



Dziękuję za uwagę!
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