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TRANS EXPO n r 7 (cz. 2) 

3. Autobusy regionalne 
Poza premierowymi Autosanem A 12.12C, 

Solarisem lnterurbino i Bovq Futurq FLI, au
tobusy regionalne mozna bylo zobaczy6 je
dynie na stoiskach SOR i Volvo. W tym roku 
czeska firma pokazala w Kielcach znane 
modele mi~dzymiastowe SOR C 10,5 i LH 12. 
Z kolei Volvo zaprezentowalo niskowejscio
wy autobus 8700 LE produkowany we Wro
clawiu. W biezqcym roku autobus ten wypo
sazono w nowy silnik Volvo 07C o pojemno
sci 7,14 dm3 i mocy 213 kW {290 KM) 
spelniajqcy norm!il czystosci spalin Euro-5. 
Dzi!ilki zastosowaniu automatycznej skrzyni 
Voith DIWA.5, auto bus moze bye z powodze
niem wykorzystywany taki:e w ruchu miej
skim. Generalnie model 8700 LE adresowa
ny jest do przewoznik6w obslugujqcych linie 
dowozowe z obszar6w podmiejskich do 
gl6wnych punkt6w przesiadkowych oraz cen
tr6w duzych aglomeracji miejskich. 

4. Autobusy turystyczne 
Na tegorocznych targach Transexpo, licz

ba autobus6w turystycznych byla mocno 
ograniczona. To obraz aktualnej sytuacji na 
rynku, gdzie zanotowano znaczny spadek 
sprzedazy. Na swoim stoisku Scania poka
zala dwa pojazdy: trzyosiowq Scani!il·lrizar PB 
o dlugosci 14m oraz dwuosiowq Scani~-l rizar 
New Century o dlugosci 12 m. Promowaly 
one przede wszystkim nowq us!UQ!il firmy, 
jakq jest wynajem autokar6w. Zagadnienie to 
bylo szeroko prezentowane na lamach cza
sopisma AUTOBUSY - Technika, Eksploata
cja, Systemy Transportowe. 

Obok Scanii, autobusy tego segmentu 
pokazala takze sp6/ka VOL Bus & Coach 
Polska ze Straszkowa. Obok znanego od 
wielu lat autobusu VOL BOVA Futura FLO, 
moi:na bylo zobaczy6 autobusy VOL Magiq 
w wersji dwuosiowej MH 0122 oraz trzyosio
wej MH0148 Magnum. Od 2010 roku Magiq 

zostanie poddany nieznacznym modyfika
cjom, kt6re przede wszystkim majq popra
wi6 podatnos6 obslugowq. Zmiany te obej
mujq m.in. modernizacj~ instalacji elektrycz
nej i pneumatycznej, nowe rozwiqzania 
w agregacie klimatyzacji oraz system mo
cowania fotel i. 

Ostatnim z prezentowanych autobus6w 
turystycznych by! trzyosiowy Volvo 9700 
w wersji Prestige, nagrodzony prestizowym 
tytulem International Coach of the Year 2008. 
Nalezy przyzna6, ze Volvo Autobusy Polska 
jak na razie nie zdyskontowalo tego tytulu. 
Nowy model Volvo 9700 wyposazono 
w szesciocylindrowy, turbodoladowany silnik 
Volvo OH 13E, sterowany elektronicznie 
o pojemnosci 13dm3 i mocy308 kW {420 KM). 
Poziom emisji spalin zapewnia spelnienie 
normy Euro-5, przy wykorzystaniu techno
logii SCR. W ukladzie przeniesienia nap~du 
zastosowano dwunastostopniowq skrzyni !il 



automatycznq 1-shift. Wsr6d rozwiqzan za
montowanych w 9700 nalezy wymienic sys
:em FUPS (Front Underrun Protection Sys
:em) zapobiegajqcy wjechaniu samochodu 
ood autobus oraz system KIP (Knee Impact 
:>rotection) zabezpieczajqcy kolana kierow
cy w przypadku zderzenia czolowego. Auto
ous prezentowany w Kielcach przystosowa
fiY jest do przewozu 53 pasaier6w, mimo dlu
gosci wynoszqcej 13,8 m. 

W segmencie autobus6w midi przezna
czonych do obslugi malych grup turystycz
nych dominowaly autobusy z Turcji. Firma 
CMS Auto z Sulej6wka prezentowala na swo
lm stoisku 35-miejscowy midibus TEMSA 
Opalin z silnikiem MAN i 29-miejscowy Prestij 
z silnikiem Mitsubishi. Z kolei Auto-Cuby 
z Goscinna k. Wejherowa promowala 3 midi
ousy: BMC Probus 850 TBX, BMC Midilux S 
oraz Guleryuz Cobra GL-9. Kazda z konstruk-
cji jest przystosowana do przewozu od 27 do Niskowejsciowy autobus Volvo 8700 LE 
34 os6b. Te same firmy pokazywaly takze 
wlasne konstrukcje minibus6w opartych na 
Mercedesie Sprinterze i VW Crafterze, prze
znaczone do przewozu od 19 do 22 pasaze
r6w. Podwozia te sq takze wykorzystywane 
przez innych producent6w, takich jak AMZ 
Kutno czy Auto met Sanok. W tym roku w Kiel
cach pojawili si~ nowi producenci minibus6w: 
Polster i Rosero. 

Polster to sp6lka z Pily specjalizujqca si~ 
w tapicerowaniu foteli autobusowych, kom
pleksowej zabudowie mikrobus6w, produk
cji foteli do mikrobus6w, pokrowc6w na fote
le autobusowe, zagl6wk6w oraz zaslonek 
autobusowych. W Kielcach firma zaprezen
towala dwa minibusy na bazie Sprintera 
do przewozu 20 pasaier6w. 

Z kolei Rosero to slowacka firma nadwo-
ziowa, kt6ra pokazala dwie wersje minibusu Trzyosiowa wersja autobusu turystycznego VOL Magiq 
First bazujqcego na podwoziu lveco Daily. 
Pierwszy z nich to miejski minibus z obnizonq 
podlogq na tylnym zwisie - First FCLI, przy
stosowany do przewozu 29 pasazer6w, w tym 
10 na miejscach siedzqcych. Natomiast dru
gi, to turystyczna wersja First FLHI z 25 fote
lami i bagaznikiem o pojemnosci 3 m3. 

Obok autobus6w nowych, na targach 
pokazano takze autobusy uzywane. Wsr6d 
wystawc6w dzialajqcych w tym sektorze byly 
duze europejskie firmy jak Belgian Bus, DAFA 
i CBC. Wsr6d wystawianych autobus6w 
uzywanych mozna bylo zobaczyc zar6wno 
popularne na naszym rynku autobusy 
Mercedes-Benz 0405N, MAN NL-263 {A21), 
Mercedes-Benz Travego I generacji czy BOVA 
Futura FHD, jak r6wniez zupelnie niespoty
kane w Polsce. Jednym z takich pojazd6w 
byl przegubowy Berkhof Europa zbudowany 
na podwoziu Volvo B1 OMA z nietypowym jak 
na polskie warunki ukladem drzwi 1-2-1-0. Najbardziej luksusowa wersja autobusu turystycznego Volvo 9700 
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Na stoisku CMS Auto wystawiono m.in. midibusy tureckiej firmy TEMSA 
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Jednym z uiywanych autobus6w by/ Berkhof Europa na podwoziu Volvo B 1 OMA 

Solarisy Urbina 12 w barwach MPK Kielce, na kt6rych przeprowadzano testy zr(icznosciowe 
podczas konkursu na najlepszego kierowc~. 

UTDB 5V 

s. Jmprezv towarzvsz~ce 
Jak zawsze podczas targ6w wr~czono na

grody i wyr6inienia Targ6w Kielce przyznawa
ne przez komisj~. w sklad kt6rej wchodzili przed
stawiciele IGKM i PIGTSiS. W bieiqcym roku 
lista laureat6w przedstawia s i~ nast~pujqco: 
0 w kategorii AUTOBUSY wyr6inienie otrzy-

mal Solaris Bus & Coach SA za Solarisa 
lnterurbino; 

0 w kategorii CZ~SCI I WYPOSAZENIE AU
TOBUSOW medalem nagrodzono firm~ 
ZF-Serwis PETER RENZ sp. z o.o. za na
p~d hybrydowy ZF Ecolife Hybrid. Ponad
to wyr6inienia otrzymaly VOITH Turbo 
sp. z o.o. z Woli Krzysztoporskiej za sys
tem gaszenia poiaru w komorze silnika 
FOGMAKER, producent foteli autobuso
wych STER sp. z o.o. z Poznania za sie
dzenie do autobus6w szkolnych 7TI z tr6j
punktowq regulacjq kotwiczenia pasa 
i DRAB POL z Mykanowa za System Elek
troniki Pokladowej KIBES 32; 

0 w kategorii SYSTEMY OBSWGI PASAZE
ROW wyr6iniono system dynamicznej in
formacji pasaierskiej, lokalizacji i zarzq
dzania flotq hiszpanskiej firmy GMV oraz 
kamer~ IP Mobotix Q24M oferowanq przez 
sp61k~ VCS Polska z Poznania; 

0 w kategorii SYSTEMY POBIERANIA OPtAT 
wyr6inienie otrzymal gdanski EMTAL za 
System Pobierania Oplat Kartq Elektro
nicznq SEKAM z opcjq platnosci kartq kre
dytowq i dynamicznq informacjq pasa
zerskq, zrealizowany na zlecenie Urz~du 
Miejskiego w Tczewie; 

::J w kategorii /NNE medal Targ6w Kielce 
otrzymala sp6lka DPK SYSTEM CONSUL
TING z Wieliczki za system informatyczny 
dla komunikacji miejskiej i samochodo
wej TSI 2010 z modulem optymalizacji 
Optigraf. Ponadto wyr6iniono fi rm~ 
VOITH TURBO sp. z o.o. z Woli Krzyszto
porskiej za system automatycznej zmia
ny programu przeloien Sensotop oraz nie
mieckq firm~ E.SCHOEPF Gmbh za tka
nin~ do obic tapicerskich foteli autobuso
wych z funkcjq klimatycznq. 

W dzien poprzedzajqcy otwarcie targ6w, 
270 specjalist6w z przedsi~biorstw komuni
kacji miejskiej przy udziale przedstawicieli 
Ministerstwa lnfrastruktury dyskutowalo 
o skutkach wchodzqcego od 3 grudnia br. 
Rozporzqdzenia WE nr 1370/2007. Najbar
dziej burzliwe dyskusje wzbudzil projekt 
ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, 
kt6ra reguluje w polskim prawie funkcjono
wanie nowego rozporzqdzenia. W wyraia
nych opiniach krytykowano ograniczanie cza
sowe zawierania um6w o swiadczenie uslug 
transportowych bardziej restrykcyjnie nii 



'lagrodzony medalem Targ6w Kielce napr;d hybrydowy ZF EcoUfe Hybrid 

wymaga tego prawo unijne, nieuwzgl~dnie
'1ie wszystkich form prawnych dzialania or
ganizator6w transportu zbiorowego oraz 
wprowadzenie mechanizm6w, w kt6rych or
ganizatorzy b~dq zobowiqzani do utrzymy
wania jedynie linii nierentownych. 

Jedno z wyr6inieil otrzymal system detekcji 
· gaszenia poiaru FOGMAKER sprzedawany 
orzez firmr; VOITH TURBO 

w dniach 17 i 18 wrzesnia na terenach 
targowych przeprowadzono Ill Og61nopolski 
Konkurs Kierowc6w Komunikacji Miejskiej 
o Puchar Prezesa lzby Gospodarczej Komu
nikacji Miejskiej. We wsp6/zawodnictwie wzi~
lo udzia/70 kierowc6w z calej Polski, w tym 8 par'l. 
W I etapie przeprowadzono test z wiedzy 
teoretycznej, kt6ry wylonil 21 p6/finalist6w 
biorqcych udzial w testach sprawnosciowych 
na placu manewrowym. Final konkursu, 
w kt6rym uczestniczylo 1 0 kierowc6w prze
prowadzono w piqtek 18 wrzesnia. 

Ostatecznie konkurs wygral kielczanin -
Janusz Kaszuba. W pierwszej piqtce znalezli 
s i~ r6wniei przedstawiciele firm komunika
cyjnych z Pily, Wejherowa, Poznania i Biel
ska-Bialej. Do finalu zakwalifikowala si~ jed
na kobieta - Magdalena Stachowiak z firmy 
Translub z Lubonia. 

Konkurs przeprowadzono przy wsp61-
udziale Komendy Wojew6dzkiej Policji w Kiel
cach, MPK Kielce, ZTM Kielce, Wojew6dzkie
go Osrodka Ruchu Drogowego w Kielcach, 
Wojew6dzkiego lnspektoratu Transportu 
Drogowego w Kielcach oraz Polskiego Czer
wonego Krzyia. Fundatorem I nagrody oraz 
Partnerem G/6wnym Konkursu by/ Solaris Bus 
& Coach SA. Partnerami oraz fundatorami nagr6d 
za zaj~cie kolejnych miejsc byli Drabpol sp.J., 
PGNiG, R & G sp. z o.o. oraz firma Kiel Polska. 
Przyznano takie nagrody specjalne: 

io1 nag rod~ prezydenta miasta Kielce dla 
naj lepszego kierowcy w jazdach spraw
nosciowych na placu manewrowym otrzy
mal Janusz Kaszuba, MPK Kielce; 

~ nag rod~ marszalka wojew6dztwa swi~to
krzyskiego dla kierowcy, kt6ry zdobyl 
pierwsze miejsce w testach teoretycznych 
otrzymal Dawid Werschner, MPK Krakow; 

:;o) nagrod~ wojewody swi~tokrzyskiego dla 
kierowcy, kt6ry wykazal si~ najwyiszymi 
umiej~tnosciami udzielania pierwszej po
mocy otrzymala Magdalena Stachowiak, 
Translub Lubon; 

~ nagrody prezesa zarzqdu Targ6w Kielce 
otrzymaly wszystkie kobiety biorqce udzial 
w konkursie: Justyna Cackowska, Monika 
Chrusciel, Agnieszka Czerwienska, Wioletta 
Januszkiewicz, Katarzyna Kozak, Katarzy
na Krzyiowska, Magdalena Stachowiak; 

~ nagrody ufundowane przez Wydzial Ru
chu Drogowego Komendy Wojew6dzkiej 
Policji w Kielcach otrzymaly Katarzyna Ko
zak, MZK Pi/a i Magdalena Stachowiak, 
Translub Lubon; 

~ nagrod~ ufundowanq przez MPK Kielce 
otrzymal Janusz Kaszuba, MPK Kielce. 

Patronat medialny nad imprezq obj~li: 
Rzeczpospolita, Autoswiat, Onet.pl, TVP Kiel
ce, Radio Kielce, Echo Dnia, transinfo.pl, 
Polski Traker Bus oraz nasza redakcja. 
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'Jagrodzony medalem Targ6w Kielce napf!d hybrydowy ZF EcoUfe Hybrid 

wymaga tego prawo unijne, nieuwzgl~dnie
nie wszystkich form prawnych dzialania or
ganizator6w transportu zbiorowego oraz 
wprowadzenie mechanizm6w, w kt6rych or
ganizatorzy b~dq zobowiqzani do utrzymy
wania jedynie linii nierentownych. 

Jedno z wyr6znien otrzymal system deiekcji 
· gaszenia pozaru FOGMAKER sprzedawany 
przez firm~ VOITH TURBO 

w dniach 17 i 18 wrzesnia na terenach 
targowych przeprowadzono Ill Og61nopolski 
Konkurs Kierowc6w Komunikacji Miejskiej 
o Puchar Prezesa lzby Gospodarczej Komu
nikacji Miejskiej. We wso61zawodnictwie wzi~
lo udzial70 kierowc6w z calej Polski, w tym 8 pail. 
W I etapie przeprowadzono test z wiedzy 
teoretycznej, kt6ry wylonil 21 p6lfinalist6w 
biorqcych udzial w testach sprawnosciowych 
na placu manewrowym. Final konkursu , 
w kt6rym uczestniczylo 10 kierowc6w prze
prowadzono w piqtek 18 wrzesnia. 

Ostatecznie konkurs wygral kielczanin -
Janusz Kaszuba. W pierwszej piqtce znalezli 
si~ r6wniei. przedstawiciele firm komunika
cyjnych z Pily, Wejherowa, Poznania i Biel
ska-Bialej. Do finalu zakwalifikowala s i~ jed
na kobieta - Magdalena Stachowiak z firmy 
Translub z Lubonia. 

Konkurs przeprowadzono przy wsp61-
udziale Komendy Wojew6dzkiej Policji w Kiel
cach, MPK Kielce, ZTM Kielce, Wojew6dzkie
go Osrodka Ruchu Drogowego w Kielcach, 
Wojew6dzkiego lnspektoratu Transportu 
Drogowego w Kielcach oraz Polskiego Czer
wonego Krzyi.a. Fundatorem I nagrody oraz 
Partnerem Gl6wnym Konkursu by/ Solaris Bus 
& Coach SA. Partnerami oraz fundatorami nagr6d 
za zaj~ie kolejnych miejsc byli Drabpol sp.J., 
PGNiG, R & G sp. z o.o. oraz firma Kiel Polska. 
Przyznano taki.e nagrody specjalne: 

~ nagrod~ prezydenta miasta Kie lce dla 
najlepszego kierowcy w jazdach spraw
nosciowych na placu manewrowym otrzy
mal Janusz Kaszuba, MPK Kielce; 

~ nag rod~ marszalka wojew6dztwa swi~to
krzyskiego dla kierowcy, kt6ry zdobyl 
pierwsze miejsce w testach teoretycznych 
otrzymal Dawid Werschner, MPK Krakow; 

~ nagrod~ wojewody swi~tokrzyskiego dla 
kierowcy, kt6ry wykazal si~ najwyi.szymi 
umiej~tnosciami udzielania pierwszej po
mocy otrzymala Magdalena Stachowiak, 
Translub Lubon; 

~ nagrody prezesa zarzqdu Targ6w Kielce 
otrzymaly wszystkie kobiety biorqce udzial 
w konkursie: Justyna Cackowska, Monika 
Chrusciel, Agnieszka Czerwienska, Wioletta 
Januszkiewicz, Katarzyna Kozak, Katarzy
na Krzyi.owska, Magdalena Stachowiak; 

~ nagrody ufundowane przez Wydzial Ru
chu Drogowego Komendy Wojew6dzkiej 
Policji w Kielcach otrzymaly Katarzyna Ko
zak, MZK Pi/a i Magdalena Stachowiak, 
Translub Lubon; 

~ nagrod~ ufundowanq przez MPK Kielce 
otrzymal Janusz Kaszuba, MPK Kielce. 

Patronat medialny nad imprezq obj~li: 

Rzeczpospolita, Autoswiat, Onet.pl, lVP Kiel
ce, Radio Kielce, Echo Dnia, transinfo.pl, 
Polski Traker Bus oraz nasza redakcja. 
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