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W tym roku po raz dziesiqty Tragi Kiel
ce, wsp61nie z lzbq Gospodarczq Komu
nikacji Miejskiej zorganizowaly kolejnq 
edycj~ Mi~dzynarodowych Targ6w Lokal
nego Transportu Zbiorowego Transexpo. 
Przez 1 0 kolejnych I at impreza rozwijala 
si~ nie tylko pod kqtem liczby wystawc6w, 
liczby prezentowanych produkt6w i wiel
kosci powierzchni wystawienniczej , lecz 
takze pod kqtem zakresu tematycznego, 
kt6ry obecnie obejmuje obok produkt6w 
dla komunikacji miejskiej, r6wniez pojaz
dy, osprz~t i oprogramowanie dla mi~dzy

miastowego i mi~dzynarodowego trans
portu drogowego os6b. Jednak patrzqc 
na dynamik~ liczby wystawc6w oraz ich 
okresowq nieobecnose, wydaje si~ . 
ze Transexpo musi poddae si~ trendom 
globalnego rynku. Tak jak w przypadku 
innych wystaw pojazd6w uzytkowych 
w Europie, takze targi w Kielcach od 

. 
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olska 
przyszlego roku b~dq organizowane 
w cyklu dwuletnim . To efekt uwag naply
wajqcych ze strony producent6w, kt6rzy 
podkreslali , iz nie mozna oczekiwae pre
mierowych produkt6w kazdego roku . ln
nym waznym czynnikiem jest to, ze kie
leckie targi muszq bye dobrze ulokowa
ne pod wzgl~dem terminowym w por6w
naniu z innymi tego typu imprezami w Eu
ropie, tak aby polskie premiery najnow
szych produkt6w nie byly zbytnio odda
lone w czasie od premier swiatowych. 

Bye moze czytelnicy sq nieco zdziwie
ni, ze artykul poswi~cony kieleckiej impre
zie ukazuje si~ blisko dwa miesiqce po jej 
zakonczeniu. Jednak zdaniem autora, zwy
kla relacja z targ6w bylaby kopiq sprawoz
dania z targ6w w Hanowerze 1. Zatem ce
lem niniejszej publikacji jest pokazanie r6z
nic, jakie na tie sytuacji rynkowej w tym 
sektorze panujq w Europie i w Polsce. 

To, ze wiele z pojazd6w i komponen
t6w prezentowanych w Hanowerze wysta
wianych jest w Kielcach , na pewno nie 
mozna uwazae za wad~ . Pokazuje to, ze 
nasz rynek, choe kaprysny jest bardzo 
wazny dla wszystkich producent6w o za
si~gu mi~dzynarodowym. Duzym atutem 
kieleckich targ6w jest ich zwartose. 0 ile 
w Hanowerze, autobusy i komponenty dla 
transportu zbiorowego to wycinek oferty 
wystawienniczej , a obejrzenie wszystkich 
interesujqcych stoisk wymaga pokonania 
olbrzymich odleglosci, o tyle w Kielcach 
niemal wszystkie prezentowane wyroby Sq 
w zasi~gu r~ki zwiedzajqcego. 

Na pewno organizatorzy kieleckiej im
prezy, wsp61nie z wystawcami , muszq po
szukiwae nowych form prezentacji wyro
b6w. I nie mam tu na mysli r6znego rodza
ju konkurs6w dla kierowc6w towarzyszq
cych targom Transexpo. Nalezy podkreslie, 

W ciqgu dziesir;ciu /at targi Transexpo staly sir; najwazniejszq imprezq branzowqposwir;conq transportowi zbiorowemu nie tylko w Polsce, ale 
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i:e w Hanowerze, VDA wsp61nie z TUV i r6i:
nymi instytutami naukowymi zorganizowa
to tzw. Aren~ lnnowacyjnosci , na kt6rej 
przeprowadzono wiele pokaz6w m.in. ma
newrowosci najdtui:szego autobusu na 
swiecie, por6wnanie drogi hamowania 
z r6i:nymi systemami bezpieczenstwa itp. 
Z kolei w Kortrijk jest jui: w zwyczaju, moi:
liwosc jazdy testowej wybranym premie
rowym autobusem. W tym roku na targach 
w Kielcach obecni byli niemal wszyscy pro
ducenci i przedstawiciele autobusowi poza 
Volvo, Wowo (lsuzu) i Granem (Otokar) . 

Euro-6, elektrycznosc i gaz 
W biei:qcym roku , podobnie jak rok 

wczesniej, wystawa w Kielcach zostata 
zdominowana przez auto busy elektryczne 
i hybrydowe. Jak na razie autobusy na
p~dzane klasycznymi silnikami Euro-6 zo
staty pokazane jedynie na stoiskach firm 
Evobus i MAN. To istotna r6i:nica w por6w
naniu z targami hanowerskimi, gdzie za
prezentowano znacznie wi~cej autobu
s6w z silnikami spetniajqcymi nowq nor
m~ czystosci spalin , wchodzqcq od stycz
nia 2014 roku. Jak na razie polscy prze
woznicy nie sq zainteresowani silnikami 
Euro-6, choc wielu producent6w zapowia
da, i:e zui:ycie paliwa nowych jednostek 
jest nii:sze o oketo 5% w por6wnaniu z silni
kami Euro-5, czy EEV. Bye moze ma na to 
wptyw znaczn ie bardziej skomplikowana 
budowa nowych jednostek nap~dowych 
oraz wyi:sza cena (od 10 tys. do 12 tys. euro) 
pojazd6w wyposai:onych w silnik Euro-6. 

W Kielcach Evobus Polska pokazat ai: 
3 autobusy wyposai:one w najnowsze jed
nostki nap~dowe . Byt to niskopodtogowy 
autobus miejski, wyr6i:niony tytutem ,Bus 
Of The Year 2013" Mercedes-Benz Citaro C2, 
kt6ry zostat wyposai:ony w nowy silnik 
OM 936 o pojemnosci 7,7 dm3, maksymal
nej mocy 220 kW i maksymalnym momen
cie 1200 Nm oraz 2 autobusy turystyczne 
klasy premium: Mercedes Travego Edition 1 
oraz premierowa Setra S 515 HD, nap~

dzane silnikami nowej generacji ,BiueEffi
ciency Power" Mercedes-Benz OM 470 
i OM 471 , spetniajqcymi norm~ czystosci 
Euro-6 dzi~ki zastosowaniu kompilacji sys
tem6w katalitycznego dopalania spalin 
SCR, recyrkulacji spalin EGR i filtra czq
stek statych DPF. Szesciocylindrowy silnik 
OM 470 z zasi laniem common rail o po
jemnosci 10,7 litra oferuje maksymalnq 
moe 315 kW (428 KM) i maksymalny mo
ment obrotowy 2100 Nm przy 1100 obr/min. 
Mercedes Citaro C2, obok Solarisa Urbina 
Electric 12 zostat uhonorowany medalem 
Targ6w Kielce. 

Citaro C2 - nowa generacja najpopularniejszego autobusu niskopodlogowego na swiecie 

Jeden z pierwszych autobus6w turystycznych oferowanych w Polsce z silnikiem Euro-6 -
Mercedes-Benz Travego Edition 1 

MAN Uon 's City Euro-6 
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Premierowy autobus z Bolechowa - So/aris Urbina 12 electric 

Kolejnym autobusem z silnikiem Euro-6 
byl niskopodlogowy MAN Lion 's City, kt6-
rego produkcja seryjna zostala urucho
miona w 2012 r. Wraz z zabudowq nowej 
jednostki napE;!dowej autobus poddano 
face-liftingowi , wprowadzajqc na przed
niej atrapie ozdobnq, chromowanq listwE;!. 
Jak na razie pozostali producenci z za
budowq nowych silnik6w czekajq do przy
szlego roku . 

Jak wspomniano wczesniej, premie
ry nowych autobus6w miejskich zostaly 
zdominowane przez autobusy elektrycz
ne i hybrydowe. Podobnie bylo w Hano
werze. tqcznie pokazano az 5 pojazd6w 
tego typu . Nic w tym dziwnego, skoro juz 
dzis przedstawiciele Ministerstwa Trans
portu i Ministerstwa Rozwoju Regionalne
go jasno deklarujq, ze w kolejnej perspek
tywie finansowej srodki unijne przezna
czone bE;!dC\ jedynie na projekty szynowe, 
'nfrastrukturalne oraz na rozw6j napE;!d6w 
alternatywnych. Nie bE;!dzie raczej fundu
szy na dofinansowanie zwyczajnej wymia-

aboru , jak to mialo miejsce w latach 
200--2013. 

NajwiE;!kSze zainteresowanie wsr6d za
prezentowanych pojazd6w budzila dwu
nastometrowa wersja autobusu Solaris 
Urbina Electric 12, kt6rego pierwszy eg
zemplarz zostal zakupiony przez firmE;! 
Braunschweiger Verkehrs AG. Ta sp61ka 
komunalna realizuje program o wartosci 
2,9 min euro, finansowany przez niemiec
kiego Ministra Transportu zwiCjZany z wpro
wadzeniem autobus6w z zerowq emisjq 
spalin. Eksploatacja autobusu ma siE;! 
rozpoczqc w I kwartale przyszlego roku. 
W por6wnaniu z premierowym egzempla
rzem, autobus dostarczony do Brunszwi
ku zostanie wyposazony w system induk
cyjnego ladowania baterii Bombardier 
PRIMOVE, kt6ry maw istotny spos6b wy
dluzyc zasiE;!g pojazdu. Ponadto niemiec
ki projekt przewiduje takze dostawE;! elek
trycznego autobusu w wersji przegubowej 
do konca Ill kwartalu 2013 roku. 

Autobus prezentowany na targach 
w Hanowerze i w Kielcach zostal wyposa
zony w silnik elektryczny o mocy 160 kW 
i baterie litowo-jonowe o pojemnosci 
210 kWh. Praca napE;!du kontrolowana jest 

przez elektroniczny system sterujqcy 
Vossloh-Kiepe. Mimo wiE;!kszej mocy silni
ka, jak i calkowitej masy pojazdu, zasiE;!g 
pozostal taki sam jak w przypadku midi
busu i wynosi 150 km. Pojemnosc elek
trycznego autobusu jest o okolo 20% 
mniejsza niz w przypadku autobusu z na
PE;!dem Diesla. Moze on zabrac jednora
zowo na poklad 85 pasazer6w, w tym 32 
na miejscach siedzqcych. Elektryczny 
Solaris zdobyl kolejny medal Targ6w Kiel
ce, podobnie jak rok wczesniej elektrycz
ny midi bus z Bolechowa. Ale to nie jedyna 
nagroda dla pojazdu skonstruowanego 
przez polskich inzynier6w. Tuz przed tar
gami w Hanowerze i Berlinie elektryczny 
Solaris zostal wyr6zniony przez niemiec
kie Stowarzyszenie Przewoznik6w Trans
portu Publicznego VDV nagrodq EBUS. 

Kolejnym elektrycznym autobusem 
byl dziesiE;!ciometrowy midibus rodem 
z Kutna - AMZ CS1 OE, bazujqcy na ni
skopodlogowym autobusie CitySmile. To 
takze polska premiera na kieleckich targach. 
Trzydrzwiowy autobus z drzwiami w ukla
dzie 1-2-2 napE;!dzany jest asynchronicznym 



silnikiem TAM 1 052C68 o mocy ciqgtej 
120 kW, zasilanym z baterii o pojemnosci 
230 kWh. Niska moe silnika w potqczeniu 
z duzq pojemnosciq baterii zapewnia wg 
deklaracji producenta zasi~g na poziomie 
240 km. Masa wtasna autobusu wynosi 
11 500 kg i jest o okoto ton~ wyzsza 
w por6wnaniu z autobusem dwunastome
trowym. Mimo to CS1 OE moze zmiesci6 
az 83 pasazer6w, w tym 24 na miejscach 
siedzqcych. Podobnie jak wspomniany 
wczesniej Solaris oferuje on trzydrzwio
we nadwozie z wszystkimi bezstopniowy
mi drzwiami. AMZ zamierza is6 za ciosem 
i w niedalekiej przysztosci zaoferowa6 
autobus elektryczny o dtugosci 12 m, 
nap~dzany silnikami elektrycznymi zabu
dowanymi w piastach k6t. Tu jednak 
ostrzegatbym przed zbytnim optymi
zmem. Na pewno silniki umieszczone 
w piastach k6t poprawiajq rozktad masy Elektryczny midibus rodem z Kutna: AMZ CS10E 
i eliminujq z uktadu nap~dowego prze
ktadni~ kqtOWCj i wat nap~dowy. Z drugiej 
jednak strony pogarszajq podatnos6 ob
stugowq i podrazajq koszt konstrukcji 
z uwagi na kr6tkie serie produkcyjne sil
nik6w. Wiemy, ze silniki w piastach k6t nie 
Sq nowosciq. Obecnie oferowane Sq 
w hybrydowym Mercdesie Citaro G, kt6-
ry eksploatowany jest liczbie blisko 100 
egzemplarzy w r6znych miastach Niemiec 
m.in . w Offenburgu , Wuppertalu , Mona
chium, Bremie, Dreznie i w Hamburgu. 
W przesztosci silniki w piastach k6t byty 
wykorzystywane w takich pojazdach jak 
Mercedes-Benz 0405GTND dla Stutt
gartu czy Neoplan N-4516 dla Lozanny. 
Wczesniejsze doswiadczenia pokazy
waty, ze najwi~kszym problemem byta 
zywotnos6 kompaktowych silnik6w Hybrydowa odmiana MAN Uon 's City 
elektrycznych . I chyba cos w tym jest, 
bow przeciwnym przypadku to rozwiCj
zanie mogtoby bye masowo wykorzysty
wane w trolejbusach. 

Mimo, ze obecnie najwi~ksze obawy 
zwiqzane z eksploatacjq autobus6w 
elektrycznych budzi zasi~g pojazdu, to juz 
dzis w Polsce SCI samorzqdy powaznie 
przygotowujqce si~ do wprowadzenia 
w szerokim zakresie autobus6w tego 
typu. Jednym z takich miast jest Zielona 
G6ra, kt6ra w nast~pnej perspektywie fi
nansowej chce w maksymalnym stopniu 
wykorzysta6 srodki unijne do wymiany 
blisko 70 autobus6w. 

Kolejne 3 autobusy pokazane w Kiel
cach to autobusy hybrydowe. Byty wsr6d 
nich MAN Lion 's City Hybrid wytwarzany 
w Sadach k. Poznania, francuski lrisbus 
Citelis Hybrid i ukrainski Bogdan A70522 
Hybrid. Dwa pierwsze autobusy SCI znane lrisbus Cite/is w wersji hybrydowej 



Hybrydowy Bogdan A70522, dzif1ki rozbudowanej oslonie dachowej, bardziej kojarzy sif1 
z autobusem gazowym 

wielu zagranicznym uzytkownikom z nor
malnej eksploatacji. Prezentowalismy je 
wielokrotnie na naszych tamach. Hybrydo
wy MAN pokazywany jest regularnie na 
wszystkich targach autobusowych od jego 
premiery podczas Wystawy Transportu 
Publicznego w Wiedniu w 2009 roku. Au
tobus z Sad6w zostat zakupiony w liczbie 
200 egzemplarzy gt6wnie przez miasta 
hiszpanskie i portugalskie m.in. przez Bar
celon~. Kadyks, Madryt, Malag~ , Murci~ , 

San Sebastian, Sevill~ . Valladolid, Lizbo
n~ i Porto. Poza P6twyspem lberyjskim hy
brydowe autobusy z lwem na masce moz
na takze spotkac w Kolonii i Sao Paulo. 
Obecnie autobus testowany jest w ,stoli
cy" BRT - Kurytybie. MAN Lion 's City Hy
brid byt testowany takze w Polsce, m.in . 
we Wroctawiu, Gdyni i w Poznaniu. 

Nieco mtodszym modelem autobusu 
jest hybrydowa odmiana lrisbusa Citelisa, 
kt6ra swojq polskq premier~ miata ponad 
2 lata od swiatowej premiery w Hanowe
rze w 2010 roku. W ciqgu tego okresu po
nad 100 hybrydowych Citelis6w, wyposa
zonych w uktad hybrydowy brytyjskiej fir
my BEA Systems, trafito do Paryza, Dijon, 
Poitiers, Tulonu, Monzy i na wysp~ Reu
nion. Obecnie realizowane Sq kontrakty na 
kolejne 170 autobus6w, kt6re trafiq gt6w
nie do miast francuskich m.in. do Rouen, 
Annecy i Bordeaux. 

Ostatnim z pojazd6w hybrydowych za
prezentowanych w Kielcach byt niskopo
dtogowy autobus rodem z Ukrainy. Firma 
Bogdan w Kielcach jest po raz drugi. Kilka 
lat temu pokazata sw6j niskowejsciowy 
i niskobudzetowy minibus A201 bazujqcy 
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na podzespotach firmy Hyundai , upatru
jqc gt6wnq grup~ klient6w w matych prze
woznikach prywatnych obstugujqcych li
nie podmiejskie. W biezqcym roku firma 
zmienita taktyk~ i zamierza trafic ze swoj(\ 
ofertq do przedsi~biorstw obstugujqcych 
miasta sredniej wielkosci. Obok dwuna
stometrowego autobusu hybrydowego, 
na stoisku Bog dana mozna byto zobaczyc 
takze niskowejsciowy minibus Bogdan 
A30212 o dtugosci 8, 78 m i szerokosci 
2,4 m, przeznaczony do przewozu 69 pa
sazer6w, nap~dzany silnikiem Euro-5 
Cummins ISBe5 4,5 o mocy 136 kW. 

Bogdan to duza ukrainska grupa ka
pitatowa nie tylko produkujqca i sprzeda
jqca samochody osobowe, ci~zarowe , au
to busy i trolejbusy, lecz takze zarzqdza
jqca sieciq salon6w sprzedazy i warszta
t6w serwisowych. Jest jednq z najbardziej 
dynamicznie rozwijajqcych si~ firm na 
Ukrainie. Moce produkcyjne zaktad6w 
w tucku, Czerkasach i na Krymie wynoszq 
od 120 do 150 tys. samochod6w osobo
wych , 9 tys . autobus6w i trolejbus6w 
wszystkich klas pojemnosciowych oraz 
15 tys. ci~zar6wek. Bogdan wsp6tpracu
je z takimi koncernami jak Hyundai , 
KIA, lsuzu i Cegelec (trolejbusy i autobu
sy hybrydowe) . 

Bogdan A70522 tow petni niskopodto
gowy autobus miejski o dtugosci 11 ,96 m 
przeznaczony do przewozu 1 00 pasaze
r6w, w tym 30 na miejscach siedzqcych. 
Pierwotnym zr6dtem energii jest silnik 
Cumminsa ISBe5 6, 7 o mocy 184 kW 
(250 KM) , kt6ry nap~dza generator o mocy 
180 kW. Prqd wytwarzany przez generator 
zasila silnik asynchroniczny o mocy ciq
gtej 180 kW. Nadmiar energii wytwarzany 
podczas hamownia gromadzony jest, po
dobnie jak w przypadku MAN-a Lion's City, 
w superkondensatorach. 

ed"q z nowosci kieleckiej imprezy by/ So/bus So/city 12M napf1dza- Zwi~kszenie zainteresowania swoimi wyrobami, So/bus wiqze z roz-
- £;ionym gazem ziemnym szerzeniem swojej oferty o mobilnq stacjf1 tankowania LNG 



Obok autobus6w elektrycznych i hy
brydowych alternatywne napti)dy gazowe 
promowal gl6wnie Sol bus. W Kielcach po
kazal on 2 autobusy serii Solcity 12M. 
Pierwszy z nich to znany od wielu lat auto
bus naptiJdzany cieklym gazem ziemnym 
LNG. Autobus ten lqczy w sobie zalety 
autobusu gazowego i klasycznego Diesla. 
Poniewaz metan w procesie skraplania 
zmniejsza swojq objti)tos6 az 600 razy, 
zbiorniki LNG sq ok. 3 razy mniejsze niz 
butle przeznaczone do magazynowania 
sprtiJzonego gazu pod cisnieniem 200 ba-

/ r6w. Mniejsze i lzejsze zbiorniki paliwa 
oznaczajq nizszq masti) wlasnq autobusu, 
a w konsekwencji spadek zuzycia paliwa 
i utrzymanie pojemnosci pojazdu por6w
nywalnej z typowym autobusem. Zbiornik 
LNG dzit;lki mniejszej objti)tosci moze bye 
wkomponowany w strukturtiJ nadwozia 
autobusu, zatem nie ma potrzeby monto
wania go na dachu. 

Drugi z prezentowanych autobus6w 
przystosowano do zasilania CNG. Adreso
wany jest on gl6wnie do firm eksploatujq
cych juz autobusy zasilane gazem ziem
nym i posiadajqcych wlasne stacje tanko
wania. Podobnie jak w Hanowerze, Sol bus 
wsp61nie z Gazpromem Germania prezen
towal proces tankowania pojazdu plynnym 
gazem ziemnym , ze szczeg61nym 
uwzglti)dnieniem czasu tankowania. Jed
nym z produkt6w prezentowanych w Kiel
cach byla mobilna stacja tankowania LNG. 
Dziti)ki niej Sol bus umozliwil przeprowadze
nie testu swojego autobusu gazowego 
m.in. w Toruniu , Gdyni, Olsztynie, Warsza
wie, Katowicach i Krakowie. Wedlug wstti)p
nych analiz inzynier6w z Solca Kujawskie
go, jezeli utrzyma sitiJ obecna relacja cen 
oleju napti)dowego i .gazu LNG, koszty pa
liwa w przeliczeniu na 1 wozokm sq w przy
padku autobusu naptiJdzanego silnikiem 
LNG o 35% nizsze w por6wnaniu z auto
busem tej samej pojemnosci zasilanym 
olejem napti)dowym. Konsekwentne dzia
lania Solbusa i jego przedstawiciela - fir
my Lider Trading z tancuta w zakresie pro
mowania plynnego gazu ziemnego zaowo
cowaly przyznaniem wyr6znienia Targ6w 
Kielce za kompleksowq ofertq obejmujqCq 
dostawy autobus6w LNG oraz infrastruk
tury do tankowania tego paliwa. 

Ostatnim z autobus6w gazowych byl 
mitiJdzymiastowy minibus Kapena Thesi 
przeznaczony dla odbiorcy w Wenezu
eli . Autobus produkowany pod Slup
skiem sprzedawany jest w sieci lrisbu
sa. W por6wnaniu z klasycznym Thesi , 
pod podlogq minibusa zamontowano ba
teritiJ butli o lqcznej pojemnosci 256 litr6w, 

Kapena Thesi napti)dzana silnikiem FPT 3,0 Natural Power 

a trzylitrowy silnik Diesla o mocy 146 KM 
zastqpiono silnikiem przystosowanym do 
zasilania gazem ziemnym o tych samych 
parametrach. W Ameryce Poludniowej ten 
typ autobus6w jest ceniony przez przewoz
nik6w ze wzglti)du na bardzo niskie koszty 
eksploatacji. 

w poszukiwaniu nowych 
przestrzeni 

Napti)dy alternatywne i nowe silniki 
Euro-6 to nie wszystko co mozna bylo zo
baczy6 na kieleckich targach. Aby unieza
lezni6 siti) od pelnej zmian koniunktury ryn
kowej , polscy producenci poszukujq no
wych plaszczyzn aktywnosci , wprowadza
jqc na rynek nowe klasy pojazd6w. Jest 
juz tradycjq, ze kazdego roku Solaris pre
zentuje co najmniej jeden nowy pojazd. 
W tym roku, bylo ich az trzy. Wszystkie zo
staly pokazane miesiqc wczesniej na IAA 
w Hanowerze. Obok Solarisa Urbina 12 
electric, producent z Bolechowa pokazal 
takze autobus przegubowy o dlugosci 
18,75 m, zbudowany na rynek skandynaw
ski oraz niskopodlogowy autobus miti)dzy
miastowy Solaris Urbina 0 o dlugosci 
12 m. Autobus przegubowy o dlugosci 
18,75 m to odpowiedz na potrzeby prze
woznik6w chcqcych przewiez6 duzq licz
bt;l pasa2:er6w przy jednoczesnym zapew
nieniu wysokiego komfortu pod r6Zy. 
W przypadku autobusu przegubowego 
bardziej chodzi o zapewnienie witi)kszej 
liczby miejsc siedzqcych i zwiti)kszenie 
przestrzeni dla pasa2:er6w stojqcych, gdyz 
z uwagi na wzrost masy wlasnej pojazdu 
calkowita pojemnos6 pojazdu jest taka 

sama jak w klasycznym autobusie o dlu
gosci 18 m. Autobus pokazywany na tar
gach zostal zbudowany dla przewoznika 
dowozqcego pasazer6w z oddalonych 
obszar6w podmiejskich do centrum mia
sta. Dodatkowo dla podniesienia komfor
tu zabudowano w nim fotele pasazerskie 
z wysokimi oparciami. Solaris Urbina 18,75 
to drugi w naszym kraju autobus dostti)p
ny w tym rozmiarze. Konkurencyjnq kon
strukcjq jest budowany w Sadach MAN 
Lion 's City GL. 

Podobne zalozenia zostaly okreslone 
przy projektowaniu podmiejskiej wersji So
larisa Urbina. W dobie rozrastajqcych sitiJ 
obszar6w metropolitalnych jednym z ele
ment6w, kt6ry ma przyciqgnq6 pasa2:er6w 
do transportu zbiorowego jest komfort. 
Z drugiej strony zar6wno organizatorom, jak 
i przewoznikom zalezy na zapewnieniu pel
nej dostti)pnosci do pojazdu osobom nie
pelnosprawnym. Dlatego wykorzystujqc 
zalety autobusu niskopodlogowego, zbudo
wano autobus miti)dzymiastowy. Daje to 
mozliwos6 ograniczenia koszt6w produkcji, 
wykorzystujqc wiele czti)sci z masowo pro
dukowanych autobus6w miejskich. Podsta
wowe r6znice pomitiJdzy niskopodlogowym 
autobusem miejskim, a niskopodlogowym 
autobusem podmiejskim to: 
0 dwudrzwiowe nadwozie z jednoskrzy

dlowymi drzwiami przednimi, 
0 fotele z wysokimi oparciami, opcjonal

nie wyposazone w dwu- i trzypunktowe 
pasy bezpieczenstwa, 

0 zabudowa foteli na podestach by za
pewni6 jak najlepsze pole obserwacji 
z foteli pasazerskich, 
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Najdluzszy z autabus6w pradukawanych w Balechawie- Urbina 18,75 

o mozliwosc zabudowy p61ek na pod
r~czny bagaz, 

o mozliwosc zmiany aranzacji wn~trza 
naprzeciwko srodkowych drzwi tak, 
aby byla mozliwosc wygospodarowa
nia dodatkowej przestrzeni na w6zek 
inwalidzki. 
Rozwiqzanie takie jest juz powszech

nie stosowane w Niemczech , Austrii , 
Szwajcarii i krajach Beneluxu. Nowy Sola
ris b~dzie zatem stanowil konkurencj~ dla 
takich autobus6w, jak: MAN Lion's City 0, 
Mercedes-Benz Citaro 0, Setra S 415 NF 
czy Van-Hool A-360, gl6wnie na rynkach 
Europy Zachodniej. Jak na razie w Polsce 
tego typu auto busy nie Sq zbyt popularne. 
Male przedsi~biorstwa obslugujqce linie 
podmiejskie kupujq przewaznie autobusy 
miejskie, z uwagi na koniecznosc zapew
nienia duzych pojemnosci w godzinach 
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porannego szczytu . Z kolei przedsi~bior

stwa PKS, z uwagi na ich nieustabilizo
wanq sytuacj~ finansowq inwestujq w uzy
wane lub tansze i bardziej uniwersalne au
to busy wysokopodlogowe, kt6re mozna 
wykorzystywac zar6wno w relacjach pod
miejskich, jak r6wniez obslugiwac nimi 
dalekie kursy mi~dzymiastowe . Na pew
no podmiejska wersja autobusu niskopo
dlogowego nie b~dzie alternatywq dla au
tobus6w niskowejsciowych, kt6re w dal
szym ciqgu b~dq mialy swoich zwolenn i
k6w, z racji nieco nizszej ceny i wyzszej 
trwalosci typowego hipoidalnego mostu 
nap~dowego . 

Obok poszukiwania nowych obszar6w 
na polskim rynku, wielu polskich produ
cent6w, chcqc przetrwac, bierze pod uwa
g~ rynki zagraniczne. Oczywiscie najlep
szym przykladem takiej polityki jest Solaris, 

a 

kt6ry sprzedaje ponad 50% swojej produk
cji za granice naszego kraju. Dzi~ki temu 
nie mysli ze grozq o najblizszych dw6ch 
latach, kiedy to liczba oglaszanych prze
targ6w drastycznie spadnie w por6wnaniu 
z rekordowym 2011 rokiem. Podobnymi 
sladami zamierza podqzac takze AMZ, kt6-
ry w ostatnim czasie utworzyl sp61k~ Lbus 
na Litwie, kt6rej celem jest sprzedaz auto
bus6w i trolejbus6w nie tylko w krajach 
nadbaltyckich, lecz r6wniez w pozostalych 
krajach Europy Srodkowo-Wschodniej . 
Dodatkowo utworzono przedstawicielstwo 
AMZ w Berlinie. Niemcy to rzeczywiscie 
stabilny rynek, na kt6rym normalnym zwy
czajem jest wymiana osmio-, dziesi~cio
letnich autobus6w miejskich na nowe. 
Duzq szansq dla nowych producent6w, 
chcqcych zaistniec na wymagajqcym ryn
ku niemieckim, jest podzlecanie cz~sci 
zadan przewozowych malym prywatnym 
przewoznikom. 

R6wnie interesujqcym zjawiskiem jest 
zmiana strategii duzych koncern6w mi~
dzynarodowych obecnych w Polsce. Kaz
dy z nich pr6buje dotrzec do innej grupy 
klient6w. Obecnie gl6wna walka toczy si~ 
o przewoznik6w turystycznych. Choc ry
nek jest niezwykle maly i obejmuje okolo 
150-200 autobus6w rocznie, kazdy z glo
balnych producent6w zamierza utrzymac 
sw6j stan posiadania. Nie jest to proste za
danie, gdyz na rynku co rusz pojawia si~ 
nowe przedstawicielstwo. 

Evobus Polska jak na razie ma si~ do
brze, oferujqc sw6j popularny auto bus tu
rystyczny Mercedes-Benz Tourismo . 
W segmencie premium sp61ka z Nadarzy
na zamierza jednak zdyskontowac sw6j te
goroczny sukces zwiqzany z dostawq po
nad 60 nowych autobus6w Setra, w tym 
takze do obslugi Euro-2012 i idqc za cio
sem, zaprezentowala w Kielcach najnow
szy wyr6b z Neu-Uim - Setr~ S 515 HD. 
Juz dzis podpisano umowy na dostaw~ 
7 autobus6w tego typu. Jak na razie naj
wi~kszym odbiorcq tego autobusu jest wie
loletni klient - firma SINDBAD z Opola. 
To pokazuje, ze polscy klienci biur tury
stycznych Sq coraz bardziej wymagajqcy 
i wybierajqc dane biuro kierujq si~ takze 
markq i wiekiem posiadanych autobus6w. 
Nowa Setra to wedlug zapewnien produ
centa jed en z najbardziej efektywnych au
tobus6w turystycznych . Nowa ekono
miczna jednostka nap~dowa OM470 , 
nowa skrzynia bieg6w PowerShift GO 250-8, 
niskie opory aerodynamiczne z najniz
szym w tej kasie autobus6w wsp61czyn
nikiem Cx wynoszqcym 0,33, duze in
terwaly mi~dzyobslugowe to elementy 



Premierowa Setra S-515 HD 

majqce bezposredni wplyw na koszty eks
ploatacji. Do tego oryginalna styl istyka 
i komfortowe wn~trze podkreslajqce pre
stiz danej firmy przewozowej to czynniki , 
kt6re pozwalajq przebic s i ~ na konkuren
cyjnym rynku przewozowym. 

Swojq silnq pozycj~ na rynku autobu
s6w turystycznych stara si~ utrzymac tak
ze Scania Polska. Rozchodzqc si~ z lriza
rem, Scania szybko zastqpila popularny 
i prestizowy model i6, autobusem Touring , 
produkowanym wsp61nie z chinskq firmq 
Higer. Jest on obecnie oferowany w wersji 
dwu- i trzyosiowej . tqcznie do polskich 
przewoznik6w trafilo blisko 20 autobus6w 
tego typu. To dobry wynik, uwzgl~dniajqc 
fakt olbrzymiego nakladu pracy zwiqzane
go ze zmianq nastawienia do wyrobu po
wstalego z firmq pochodzqcq z Panstwa 
Srodka. Patrzqc na targi w Hanowerze, 
nalezy zwr6ci6 uwag~, ze kolejni produ
cenci europejscy decydujq si~ na wsp6l
prac~ z firmami chinskimi, stale podnoszq
cymi jakosc i oferujqcymi atrakcyjnq cen~. 
W tym roku Scania rozszerzyla swojq ofer
t~ o autobus klasy kombi A30, kt6ry zastq
pil w ofercie i4. Autobus pokazywany na 
targach to wersja o dlugosci 12,9 m, prze
znaczony do przewozu 59 pasazer6w 
i wyposazony w specjalnq wind~ dla os6b 
niepelnosprawnych. Docelowo nowy au
lobus klasy kombi adresowany jest do 
przewoznik6w obslugujqcych linie mi~dzy
miastowe o dlugosci do 150 km. 

Obecnie Scania Polska wraz ze sprze
dazq autobus6w oferuje uslug~ Scania 
Fleet Management, kt6rq wspiera wlasci
cieli w zakresie efektywnego wykorzysta
nia pojazd6w. Dzi~ki polqczeniu on-line 
z autobusem mozliwa jest analiza techniki 

jazdy kierowcy i przekazywanie mu na bie
Zqco uwag. Pierwsze doswiadczenia 
z firmq Mobilis pokazujq mozliwosc obni
zenia zuzycia paliwa az o 1 0%. 

Mimo, ze w Kielcach szwedzki koncern 
nie pokazal najnowszego modelu Citywi
de, Scania nie zamierza rezygnowac ze 
sprzedazy autobus6w miejskich w Polsce. 
Wraz ze zmianq kierownictwa koncernu, 
Scania zamierza rozszerzyc swq ofert~ ryn
kowq, co b~dzie bardzo wazne przed nowq 
perspektywq finansowq. 

Podobnie jak Scania, takze inny global
ny koncern VOL Bus & Coach zamierza roz
szerzyc swojq aktywnosc o autobusy miej
skie i mi~dzymiastowe. Por6wnujqc ekspo
zycje targowe VOL w Hanowerze i w Kiel
cach, nalezy stwierdzic, iz ta kielecka byla 

Scania Touring w barwach Trans Kinetik, obslugujqcej lini~ z centrum Warszawy do lotniska w Modlinie 

Wraz z wprowadzeniem nowych plan6w transportowych, Scania Higer A30 ma bye pods a
wowi:J oferti:j dla przewoznik6w obslugujqcych linie mi~dzymiastowe 



Jak na razie po/skie przedstawicielstwo ze Straszkowa ogniskowa/o swoje dzia/ania na seg
mencie autobus6w turystycznych, sprzedajqc od zeszlego roku g/6wnie VOL Futur~, uhono
rowanq tytulem , Coach Of The Year 2012" 

Mi~dzymiastovvy lrizar i4 

Iris bus Crossway LE 10, 8 

znacznie mniejsza i nie pokazywala cale
go potencjalu tego producenta. Mam tu na 
mysli minibusy, bazujqce na furgonach 
Mercedes-Benz Sprinter i VW Crafter 
z opatentowanym systemem mocowan,ia 
siedzen, umoi:liwiajqcym szybkCj zmian~ 
arani:acji wn~trza przez kierowc~ w zalei:
nosci od zmieniajqcych si~ potrzeb czy 
przegubowe Phileasy oferowane zar6wno 
z klasycznym nap~dem Diesla, jak i z na
p~dem hybrydowym albo ultralekkie au
tobusy Citea LLE, kt6re zdominowaly ry
nek przewoz6w podmiejskich w Belgii i Ho
landii. Jednak to co wai:ne od kilku I at sta
lym elementem kai:dej wystawy jest nisko
podlogowy autobus miejski VOL Citea -
laureat nagrody ,Bus Of the Year 2011 ". 
Po okresie prezentacji nastal czas test6w, 
gl6wnie na ulicach stolicy, gdzie jezdzil na 
liniach obslugiwanych przez MZA Warsza
wa i ITS A. Michalczewski. Kierownictwo 
sp61ki liczy, i:e wraz z wyr6wnywaniem si~ 
poziomu i:ycia w Polsce i na Zachodzie, 
Citea b~dzie miala coraz wi~ksze szanse 
u polskich przewoznik6w. Na pewno au
tabus ten nie b~dzie oferowany w przetar
gach, w kt6rych 80% stanowi cena zaku
pu. Teraz symptomem polityki rozszerza
nia rynku jest sprzedai: mi~dzymiastowe
go autobusu VOL Lexio. 

Dzi~ki zmianie polityki Scanii , polscy 
przewoznicy zyskali nowego oferenta. Od 
niemal dw6ch lat interesy hiszpanskiego 
lrizara prezentuje w Polsce firma Wanicki , 
oferujqc autobusy z nadwoziem integral
nym, nap~dzane silnikami OAF. Do tej pory 
oferta firmy bazowala na modelach mi~
dzymiastowym i4 i turystycznym i6, ofero
wanych zar6wno w we.rsji dwu-, jak i trzy
osiowej z silnikami Euro-5. tqcznie do pol
skich klient6w trafilo 10 autobus6w z Or
maiztegi. Wykorzystujqc nikiCj aktywnos6 
firmy Volvo, Wanicki rozpoczql taki:e sprze
dai: autobus6w karosowanych przez lriza
ra na podwoziu Volvo. Pierwszym takim au
tobusem sprzedanym w Polsce byl New
Century na podwoziu Volvo B7R. 

lrisbus od wielu lat utoi:samiany jest 
z ofertCj adresowanCj przede wszystkim do 
przedsi~biorstw PKS. Taki:e i teraz wloski 
koncern ma dui:e nadzieje na unormowa
nie si~ sytuacji na rynku przewoz6w mi~
dzymiastowych w Polsce. Obserwacja za
chowan komunikacyjnych pasai:er6w 
pokazuje, i:e w wielu przypadkach aktual
nie eksploatowane autobusy dwunastome
trowe SCI za dui:e, natomiast minibusy zbyt 
male. Dlatego z mySICj przede wszystkim 
o panstwach Europy Srodkowo-Wschodniej 
lrisbus opracowal model niskowejsciowego 
mdibusa Crossway LE o dlugosci 10,8 m. 



Jego premiera miala miejsce w Kortrijk 
w 2011 r. Autobus oferowany jest zar6w
no w wersji dwu-, jak i trzydrzwiowej. Jego 
pojemnos6, wynoszqca ponad 90 pasa
zer6w niewiele r6zni si~ od wersji dwuna
stometrowej . Zalety pod wzgl~dem zwrot
nosci oraz doskonaly stosunek jakosci do 
ceny zaowocowal zam6wieniem 150 ta
kich pojazd6w przez Deutsche Bahn Fuhr
park Service GmbH. 

SOR widzi swojq szans~ na polskim 
rynku w oparciu o prywatnych przewozni
k6w obslugujqcych linie podmiejskie i mi~

dzymiastowe, sp6lki komunalne obslugu
jqce male miasta oraz prywatnych prze
woznik6w startujqcych w przetargach na 
obslug~ linii miejskich, dla kt6rych r6wnie 
wai:ne Sq w miar~ niskie koszty zakupu 
pojazdu, jak r6wniez niskie koszty eksplo
atacj i. Jak zawsze czeski producent poka
zal bardzo szerokq gam~ swoich pojaz
d6w. Tym razem premierq targ6w kielec
kich by! niskopodlogowy autobus serii 
NB12, wyposai:ony nie w czworo, lecz 
w troje drzwi. To efekt braku jakiejkolwiek 
reakcji ze strony polskich przewoznik6w 
i organizator6w na zwi~kszone tempo wy
miany pasazer6w, jakie oferowala dotych
czasowa wersja tego autobusu. Analizu
jqc ubiegloroczne post~powania , uklad 
drzwi 2-2-2-2 by! elementem, kt6ry sku
tecznie eliminowal SOR-a z przetarg6w. 
Nowy autobus wyr6inia si~ znacznie 
wi~kszq liczbq miejsc siedzqcych. 

Mimo, i:e w biei:qcym roku SOR nie 
pokazal autobusu elektrycznego to polskie 
przedstawicielstwo w dalszym ciqgu upa
truje w nim wielkq nadziej~ na walk~ o pol
skiego klienta. Podobnie jak Solaris, tak
i:e i SORs przedal pierwszy egzemplarz 
swojego elektrycznego minibusu EBN8 
w Niemczech. Obecnie gama elektrycz
nych autobus6w z Libchavy obejmuje 
3 modele o dlugosci od 8 do 10,5 m. 

Na zakonczenie nie spos6b wspomnie6 
o ekspozycji Autosana. We wn~trzu hali po
kazal on 2 modele z aktualnej oferty produk
cyjnej : miejskiego, niskowejsciowego midi
busa Sancity 9 LEw barwach komunalnego 
przewoznika z Sandomierza oraz mi~dzy
miastowego midibusa Lider 9 eco, kt6ry za
stqpil w ofercie sp6lki najlepiej sprzedajqcy 
si~ autobus mi~dzymiastowy w Polsce -
Tramp. Ponadto z okazji jubileuszu180-lecia 
przed gl6wnym wejsciem do hali targowej 
pokazano Sana H01 z 1959 roku w wersji 
mi~dzymiastowej i miejskiej oraz pierwszy 
egzemplarz H9-15 z 1977 roku. 

Charakterystycznq cechq kieleckiej 
wystawy jest brak przedstawicieli najwi~k

szych producent6w skrzyn bieg6w i osi , 

Nowosciq targ6w kieleckich by/ SOR NB12 w wersji trzydrzwiowej 

Autosan Uder 9 eco 

tj . firmy ZF, reprezentowanej w naszym kra
ju przez sp6lk~ Peter Renz oraz firmy Voith 
Polska. ZF, podobnie jak Volvo, jui: od wie
lu lat omija TRANSEXPO, natomiast Voith 
podjql decyzj~. by pokazywa6 si~ na tar
gach w cyklu dwuletnim. Pod ich nieobec
nos6 nowe skrzynie bieg6w oraz uklady 
hybrydowe promowali Allison i Eaton. 
Nowe jednostki silnikowe, spelniajqce nor
m~ Euro-6 zostaly zaprezentowane przez 
sp6lk~ TEZANA (silniki FPT - dawniej lve
co) i polski oddzial Cummins Ltd. Nowe 
silniki OM 936 i OM 470 pokazal taki:e 
Mercedes-Benz na stoisku Evobus Polska. 

svstemy obslugi pasazer6w 
W Hanowerze, oferta firm oferujqcych 

systemy informacji pasai:erskiej i systemy 
biletowe byla bardzo skromna. Wynikalo 

to z faktu , ze wszyscy liczqcy si~ produ
cenci europejscy stawili si~ w 100% na tar
gach lnnoTrans w Berlinie, kt6re odbywa
ly si~ w tym samym czasie co targi hano
werskie. Targi kieleckie w tym sektorze 
zostaly zdominowane przez polskie firmy 
takie, jak PIXEL, R&G, Novomedia, KZt czy 
MERA Systemy. Oczywiscie nie moi:na 
pominq6 tutaj firm zagranicznych, kt6re od 
wielu lat obecne Sq w naszym kraju, jak 
chocby hiszpanski GMV, czy niemiecka 
ELGEBA, kt6ra w biei:qcym roku zostala 
przej~ta przez szwajcarskq sp6lk~ Trape
ze. Przej~cie to spowodowalo brak nie
mieckich automat6w biletowych na stoisku 
R&G - wieloletniego partnera tej firmy. 

tqczenie i dzielenie si~ sp6lek specja
lizujqcych si~ w systemach obslugi pasa
zer6w jest czyms normalnym. Czasami 



Pierwszy autobus z samonosnym nadwoziem w Polsce - mi(ldzymiastowy Autosan H01A 

mamy do czynienia z konsorcjum powo
tanym do realizacji jednego projektu, jed
nak w wi~kszosci przypadk6w procesy 
konso lidacji to zwi~kszenie mozliwosci 
technicznych i finansowych na globalnym 
rynku transportu publicznego. Wchloni~
cie ELGEBY przez Trapeze spowodowalo, 

i:e ta ostatnia moi:e teraz oferowac petnq 
gam~ wyrob6w i oprogramowania dla 
transportu publicznego wtqcznie z syste
mami ITS, kt6re obecnie dynamicznie roz
wijajq si~ w Europie. lnnym przyktadem 
proces6w konsolidacji jest potqczenie si~ 
dw6ch znanych producent6w system6w 

Uklad hybrydowy firmy Allison na stoisku firmy TEZANA 
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informacji pasazerskiej - niemieckiej firmy 
LAWO Luminator i szwedzkiej MOBITEC. 

W Polsce obserwujemy inne zjawisko 
- dzielenia si~ firm. Po raz pierwszy w Kiel
cach pojawita si~ firma SIMS z Bydgosz
czy, kt6ra od blisko 20 lat byta gl6wnym 
poddostawcq komponent6w dla PIXELA. 
W ostatnim czasie sp61ka ta byta partne
rem firmy WASKO, gl6wnego wykonawcy 
systemu dynamicznej informacji pasai:er
skiej dla MPK Wroctaw. Na stoisku firmy 
SIMS mozna byto zobaczyc wyroby zna
ne od wielu lat polskim przewoznikom 
w tym komputer pokladowy KPP-2. Efek
tem podziatu jest zmieniona oferta firmy 
PIXEL obejmujqca nowe oprogramowanie 
oraz nowy komputer pokladowy ASTERIX. 

Nowy komputer poktadowy SRG-6000 
zaprezentowata firma R&G z Mielca. Ba
zuje on na duzym 9" monitorze dotyko
wym. W zwiqzku z tym catkowicie wyelimi
nowano z jego obstugi klawiatur~ alfanu
merycznq. Z uwagi na wi~ksze wymiary 
w przypadku autobus6w nadaje si~ on do 
montazu tylko na desce rozdzielczej. 

PIXEL promowat, nagrodzone meda
lem Targ6w Kielce oprogramowanie - PDA 
Analizator Danych PIXEL, umozliwiajqce 
przetwarzanie i agregacj~ danych zebranych 

... 



przez bramki liczqce, wizualizacj~ wynik6w 
na r6i:nego rodzaju wykresach i mapach 
cyfrowych, w powiqzaniu z innymi parame
trami gromadzonymi w komputerze pokla
dowym oraz eksport danych do innych 
pakiet6w oprogramowania ui:ytkowanych 
przez przewoznik6w lub organizator6w 
transportu. PDA zostalo z powodzeniem 
wdroi:one w przedsi~biorstwach komuni
kacji miejskiej we Wloclawku , Lublinie 
i Bialymstoku. Dzi ~ki PDA moi:na uzyskac 
informacje na temat napelnienia pojazd6w, 
punktualnosci i sprzedai:y bilet6w oraz 
analizowac dane z innych dost~pnych baz, 
np. o zui:yciu paliwa czy energii elektrycz
nej . Wdroi:enie PDA jest efektem nowych 
uwarunkowan organ izacyjno-prawnych 
zwiqzanych z wejsciem w i:ycie ustawy 
o publicznym transporcie zbiorowym . 
Rosnqce oczekiwania pasai:er6w i zwi~k
szenie mobilnosci mieszkanc6w naklada 
na miasta obowiqzek ciqglego rozwijania 
systemu transportu publicznego poprzez 
uruchamiane nowych linii czy zwi~kszanie 
cz~stotliwosci. Z drugiej strony mocne 
ograniczenia finansowe miast powodujq, 
i:e decyzje o uruchomieniu nowej linii lub 
modyfikacji istniejqcej muszq bye poprze
dzone dokladnq analizq ekonomicznq, 
uwzgl~dniajqcq moi:liwosci finansowe or
ganizatora transportu publicznego. PDA 
jest narz~dziem wspomagajqcym podej
mowanie takich decyzji. 

Silnik Euro-6 OM470 przeznaczony do autobus6w turystycznych SETRA i Mercedes-Benz 

Kolejnym trendem, jaki moi:na bylo 
zauwai:yc na tegorocznych targach to 
wprowadzanie tablic kierunkowych LED 
z kolorowym polem nr linii . Tablice takie 
byly pokazywane m.in . na stoiskach R&G 
i PIXEL. Przy niewiele wyi:szych kosztach 

zakupu dajq one lepszq moi:liwosc pod
kreslenia kolorem informacji o zmianie 
przebiegu trasy, a w malych sieciach trans
portowych umoi:liwiajq przypisanie kon
kretnego koloru do kai:dej z linii, co jui: 
z daleka pozwala pasai:erowi zidentyfiko
wac podjei:di:ajqcy do przystanku auto
bus. Oczywiscie kai:da z firm oferujqcych 
systemy informacji pasai:erskiej pokazy
wala tablice LED 38", wyswietlajqce infor
macje typu ,sznur perel". Biorqc pod uwa
g~ umiejscowienie tablicy w pojezdzie oraz 
wielkosc font6w nieczytelnych z dalszej 
odleglosci moi:na stwierdzic, i:e oddzialy
wanie tej informacji jest ograniczone donie
wielkiej liczby pasai:er6w. Dlatego PIXEL 

Navvy komputer pokladovvy z Mielca - SRG 6000 

przedstawial na swoim stoisku r6i:ne moi:
liwosci wizualizacji informacji na monito
rach 22" tak, aby byly one jak najbardziej 
czytelne dla najwi~kszej grupy pasai:er6w. 
Szczeg61ny nacisk poloi:ono na informa
cje o dost~pnych z najblii:szego przystan
ku polqczeniach przesiadkowych, obiek
tach ui:ytecznosci publicznej i zabytkach. 

Jednym z laureat6w Nagr6d Targ6w 
Kielce w kategorii ,Systemy Obslugi Pa
sai:er6w" byla kaliska sp6lka Novomedia. 
Nagrodzono jq za ,Centralny modul zarzq
dzajqcy system ami pokladowymi pojazdu, 
typu CMU" integrujqcy dzialanie wszyst
kich urzqdzen pomocniczych zabudo
wywanych w nowoczesnych pojazdach 
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Nagrodzone Medalem Targ6w Kielce opro
gramowanie PDA 



Tablica kierunkowa LED z kolorowym polem nr linii 
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Rondo Srodka 

R6zne sposoby wizualizacji informacji na monitorze 22" 

komunikacji mjejskiej i wykorzystujqcych 
poktadowq magistral~ danych ethernet/ 
IBIS/RS485. Wedtug zapewnien producen
ta CMU pozwala na integrowanie wszyst
kich urzqdzen peryferyjnych, a nie tylko 
tych produkowanych przez Novomedi~. 

W tej samej kategorii wyr6znienie otrzy
mata wrodawska sp6tka SYSTEmEG za 
mobilny system wspomagajqcy i nadzo
rujqcy prac~ kontroler6w biletowych. Jest 
to aplikacja na przenosne terminale kon
trolerskie, kt6re umozliwiajq wystawienie 
optaty dodatkowej i weryfikacj~ danych 
osobowych w przypadku wielokrotnych 
gapowicz6w. Urzqdzenie mobilne wyposa
zone w modut GPS, utatwia takze zarzq
dzanie i nadz6r nad pracownikami wyko
nujqcymi swoje obowiqzki w terenie. 

ie spos6b nie wspomnie6 o laure
atac kieleckich nagr6d w kategorii sys
·e...., pobierania optat. Sq to Kolejowe 

Zaktady tqcznosci za automat biletowy 
SM500, montowany aktualnie na stacjach 
miejskich w Tychach oraz TRAPEZE Po
land sp. z o.o. za nowq generacj~ auto
mat6w Ticomat 9010. W tym ostatnim przy
padku duzy nacisk potozono na nowocze
sny graficzny interfejs uzytkownika, wzo
rowany na nowych smartfonach. 

Targom TRANSEXPO towarzyszyto 
wiele konferencji i seminari6w organizowa
nych przez stowarzyszenia i izby gospo
darcze wsp6tpracujqce z Targami Kielce. 

Ozier'! przed rozpocz~ciem targ6w, od
byta si~ konferencja pod hastem ,PTx2 -
Strategia UITP dla komunikacji publicznej 
w polskich uwarunkowaniach". Tematyka 
ta wychodzi naprzeciw ogtoszonej 
w czerwcu 2009 r., przez Mi~dzynarodowq 
Uni~ Transportu Publicznego strategii , za
ktadajqcej dwukrotny wzrost pasazer6w do 
2025 roku. Do podstawowych czynnik6w 

niezb~dnych dla utrzymania miast w do
brej kondycji zaliczono m.in.: wol~ poli
tycznq rzqdu i samorzqd6w lokalnych, in
teligentne planowanie urbanistyczne, za
chowanie wtasciwej r6wnowagi pomi~dzy 
liczbq prywatnych samochod6w i transpor
tem publicznym oraz wzrost jakosci w sfe
rze ustug transportu publicznego. Semina
ria specjalistyczne zorganizowaty r6wniez 
Stowarzyszenie lnzynier6w i Technik6w Ko
munikacji RP, Swi~tokrzyski Oddziat Regio
nalny Polskiej lzby Gospodarczej Transpor
tu Samochodowego i Spedycji, Urzqd Mar
szatkowski Wojew6dztwa Swi~tokrzyskie

go, Og61nopolski Zwiqzek Pracodawc6w 
Transportu Samochodowego oraz Polska 
lzba Stacji Kontroli Pojazd6w. 

Jednym z organizator6w seminarium 
pt. ,Gaz ziemny to przysztosciowe paliwo" 
byt Solbus. Seminarium to poswi~cone 
byto perspektywie wykorzystania gazu 
ziemnego jako paliwa na swiecie oraz 
w Polsce, z uwzgl~dnieniem aktualnych 
doswiadczen oraz strategii przyj~tej przez 
najwi~kszych dystrybutor6w tego paliwa. 
Wsr6d prelegent6w byli m.in. przedstawi
ciel Gazprom Germania David Graebe, 
Mark Krejci z amerykanskiej firmy Chart 
Ferox, specjalizujqcej si~ w produkcji ukta
d6w LNG oraz Marek Filip - prezes MPK 
Rzesz6w, kt6ry eksploatuje najwi~kszq flo
t~ autobus6w gazowych w Polsce. 

Przypisy 
1 Z. Rusak, Targi IAA w Hanowerze - pod

r6Z ku nov.tym przestrzeniom. Autobusy 
- Technika, Eksploatacja, Systemy 
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