Solaris, Polska
Niestety, wszystko, co dobre, szybko się kończy, a nasza podróż właśnie
dobiegła końca. Ilu miłych i przyjaźnie
nastawionych ludzi poznałem w tych
odległych zakątkach Ziemi! Weźmy na
przykład takiego Amaniego z Zanzibaru
albo jego tatę.

Quiz:

Gdzie poza Europą jeżdżą tak że pol
skie
autobusy Solaris?
Odpowiedź:
W Dubaju w Zjednoczonych Em
iratach
Arabsk ich, a Dubaj to synoni
m nowoczesności . Naprawdę jestem
dumny
z polskich konstruktorów!

Wyszliśmy z lotniska. Za chwilę wsiądziemy do autobusu, który zawiezie nas
prosto pod nasz dom. I to jest ostatni
pojazd, o którym napiszę – autobus polskiej
firmy Solaris.
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Solaris to prawdziwy hit wśród polskich
produktów. Różne typy autobusów Solaris
odniosły niebywały sukces w świecie. Jeżdżą nie tylko po polskich drogach, lecz są
także eksportowane do 21 krajów Europy.

sla. Takie rozwiązanie techniczne ograniczyło znacząco emisję spalin. Jest to jeden
z najbardziej przyjaznych dla środowiska
naturalnego i ludzi autobusów.
I na koniec jeszcze kilka słów o autobusach do celów specjalnych. Do
rodziny Solaris należą również autobusy
przeznaczone do obsługi lotnisk, dla straży
pożarnej oraz… prawdziwi krwiopijcy.

Nie mogę się
zdecydować, który z modeli
Solarisa opisać. Zacznę od autobusu
typu Solaris Urbino Low Entry (po
polsku niskowejściowy). Jest on niezastąpiony zarówno na wąskich, krętych
drogach podmiejskich, jak i w miastach.
Dlaczego „Low Entry”? Szybko odpowiedzą na to pytanie rodzice z dziecięcym
wózkiem, starsza osoba z laską, czy też
niepełnosprawny na wózku inwalidzkim
– po prostu dzięki obniżającej się mechanicznie podłodze przy drzwiach autobusu
łatwiej do niego wejść. Jako ciekawostkę
dodam, że jego symbolem jest zielony
jamnik.

A gdy w
przyszło
ści bę dę
konst ruo
wał poja
zdy, to
bę dę rob
t eż
ił takie
rysu nki.

Widzę, że skończyłem moje notatki
elementem horroru, no ale ja uwielbiam
książki o wampirach.
O co tu chodzi? To po prostu mobilne
stacje krwiodawstwa.

Albo taki autobus hybrydowy (hybrydą w biologii nazywa się krzyżówkę
dwóch organizmów) – w przypadku tego
autobusu skrzyżowanie polega na tym, że
ma on dwa silniki elektryczne i jeden Die-
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