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1. System VERS - Zasada działania 

System VERS wykorzystuje alternatory do 
produkcji energii elektrycznej w trakcie 
tzw. hamowania silnikiem - sytuacji, kiedy 
prędkość autobusu maleje oraz dawka 
paliwa jest zerowa.  
 
Energia elektryczna gromadzona jest 
w  module superkondensatorów, 
a  następnie oddawana do instalacji 
elektrycznej pojazdu, zapewniając 
oszczędności paliwa na poziomie 5% 
całkowitego zużycia energii.



 

2. Zastosowane technologie 

Działanie Systemu wymaga groma-
dzenia dużych ilości energii w krótkim 
czasie, dlatego wykorzystuje on nową 
technologię superkondensatorów.  
 
Superkondensatory umoż l iwiają 
błyskawiczne ładowanie bez dużych 
strat energii w  postaci ciepła oraz 
bardzo dużą żywotność - ponad milion 
cykli w  porównaniu do kilku tysięcy 
cykli baterii litowo-jonowych. 



 3. System VERS - Wdrożenie Solaris

Wyprodukowaliśmy łącznie ponad 120 
Systemów VERS dla operatorów 
w Krakowie, Frankfurcie, Bielsko Białej 
i  Policach. W  trakcie produkcji jest 
kolejnych 170 urządzeń dla klientów 
w Rzeszowie, Krakowie, Poznaniu oraz 
Reutlingen. 

Na podstawie testów fabrycznych, 
System VERS umożliwia oszczędności 
na  poziomie 1,5 l / 100 km oraz 
analogiczne zmniejszenie emisji spalin, 
w tym CO₂ oraz NOx (testy Solaris).



 

4. System VERS - Nowe funkcjonalności

Kolejną innowacją Systemu VERS jest 
zastosowanie układu elektrycznego 
wspomagającego rozruch autobusu 
prądem do 200 A i ochraniającego 
akumulator podczas intensywnego 
ładowania porozruchowego. 

Wymienione funkcje Systemu VERS 
przedłużają czas życia akumulatorów 
oraz  umożliwiają rozruch autobusu 
w trudnych warunkach atmosferycznych 
- zakres temperatury pracy Systemu to 
przedział od -40°C do +65°C.



5. Projekty R&D - System Mild Hybrid

Naturalnym rozwinięciem technologii 
rekuperacyjnej w autobusie jest 
umożliwienie hybrydyzacji aktualnie 
produkowanej (OEM) i  użytkowanej 
(Aftermarket) floty pojazdów. 

Nowym projektem jest również System 
EV przystosowany do aut hybrydowych 
i  elektrycznych, oparty na technologii 
superkondensatorów, odpowiedzialny 
za wydłużenie życia baterii litowo-
jonowej.
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